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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Reunião da 1.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 7 de março de 2019 

 
 
 

RENÚNCIA A MANDATO 
 

Pedido de renúncia de mandato, apresentado pelo 
Representante Tiago Miguel Galão Mendonça, 
datado de 5 de março de 2019, com efeitos 
imediatos. 

 
 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Tomada de posse do Representante Álvaro 
António Figueiredo dos Santos, eleito pelo PS - 
Partido Socialista. 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
justificou a ausência à reunião de 28 de Fevereiro 
de 2019. 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira Silva, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Tiago Pereira da Silva Abade, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Álvaro António Figueiredo 
dos Santos. 
 
 

Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Francisco Joaquim Lourenço Pereira, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, por Lídia 
Maria da Silva Graça Mateus. 
 
 
Mário Rui Pedroso Pina, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Vanda Sofia 
Fernandes Correia. 
 
 
Carlos Manoel Viana Cunha Luz, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Bernardo 
Soares Murça Piteira Leão. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
Tiago Miguel Galão Mendonça, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por Paulo 
Luís Ferreira Mendes dos Santos, por motivo de 
renúncia de mandato. 
 
 
Ana Isabel Serras Santos Graça, eleita pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por José 
Manuel da Veiga Testos. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por Paula Cristina Vieira 
Teixeira. 
 
 
Ana Sofia Correia da Silva, eleita pelo PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza, por Bruno Filipe 
Miranda Lima de Oliveira, por motivo de 
suspensão de mandato. 
 
 
Lizette Braga do Carmo, eleita pelo CDS-PP -  
Partido Popular, por Jorge Manuel Gomes dos 
Santos 
 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia. 
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DIA NACIONAL DE LUTO 
PELAS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 
No início da Reunião, pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal foi feita alusão ao Dia 
Nacional de Luto pelas Vítimas da Violência 
Doméstica, sendo cumprido um minuto de silêncio 
em memória dos(as) falecidos(as). 

 
 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

Voto de Protesto apresentado pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Voto de Protesto 

pelo encerramento da farmácia da Apelação 
 

Foi com profundo desagrado que o Bloco de 
Esquerda tomou conhecimento que a Câmara 
Municipal de Loures falhou o prazo para o envio 
do parecer desfavorável ao INFARMED 
relativamente à passagem da farmácia da 
Apelação para Sacavém, parecer esse que seria 
vinculativo, como estipulado na Lei n.º 26/2011, de 
16 de junho. 
 
Não há desculpa nem razão plausível para essa 
falha que vai ter consequências graves em toda 
uma localidade e na população que aí reside, 
deixando a Apelação sem um serviço de farmácia 
comunitária. 
 
Fica para a História que esta farmácia encerrou 
portas e foi para Sacavém porque a Câmara 
Municipal de Loures, negligentemente, não emitiu 
o parecer solicitado pelo INFARMED no tempo 
legalmente previsto, parecer esse que era 
vinculativo para a decisão do próprio INFARMED. 
 
E que um parecer desfavorável ao encerramento 
da única farmácia existente na Apelação teria 
evitado este desfecho tão prejudicial para a 
população e que deixa mais de 5 mil munícipes 
sem um serviço de farmácia de proximidade, que 
lhes permita adquirir os medicamentos de que 
necessitam. 
 
Urge apurar responsabilidades e saber que 
medidas serão agora tomadas para proporcionar 
àquela população um serviço de farmácia, que é 
tão necessário naquela localidade. 
 
 
 

Recorde-se que a localidade da Apelação 
compreende um aglomerado populacional de 
5.647 habitantes, cumpre com a distância mínima 
entre farmácias e a proximidade de uma extensão 
de saúde, preenchendo, por isso, todos os 
requisitos necessários para ser dotada de uma 
farmácia. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
 
1- Protestar pelo facto de a Câmara Municipal de 

Loures não ter dado parecer desfavorável 
atempadamente ao INFARMED, o que teria 
impedido o encerramento da última farmácia 
da Apelação. 

 
2- Que o Executivo da Câmara Municipal de 

Loures faça publicamente um pedido de 
desculpas à população da Apelação, 
assumindo a sua culpa pelo encerramento da 
farmácia na Apelação, com a deslocalização 
da farmácia para a freguesia de Sacavém. 

 
A ser aprovado, este voto de protesto deve ser 
enviado a: 
 
- Câmara Municipal de Loures 
- Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e 

Apelação 
- Assembleia de Freguesia de Camarate, Unhos 

e Apelação 
- Comunicação social local e nacional 
 
 
 
(Aprovado por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Adoção da Carris 

como operador interno 
de transporte de passageiros 

no concelho de Loures 
 

Considerando que: 
 
a) A revisão das concessões de transportes 

terrestres de passageiros terá de ocorrer até 3 
de dezembro de 2019, como estipulado na Lei 
n.º 52/2015, de 9 de junho; 

 
b) No seu território, a autarquia é a autoridade de 

transportes competente para organizar o 
Serviço Público de transportes terrestres 
prestado às populações, definindo percursos, 
horários e o modelo de gestão da rede que 
opera no município; 

 
c) O ano de 2019 é a oportunidade que as 

autarquias têm para promover um serviço de 
transportes que responda às reais 
necessidades das pessoas, que seja 
ambientalmente responsável e que combata 
as desigualdades sociais, através da garantia 
de mobilidade a todas e todos os cidadãos; 

 
d) Em Loures, a maioria das linhas 

concessionadas estão atualmente a ser 
operadas por operadores privados. O serviço 
tem graves lacunas, nomeadamente: ausência 
de percursos no interior do concelho; 
baixíssima frequência fora dos períodos de 
ponta, aos fins de semana e fora dos períodos 
escolares e falta de acessibilidade para 
pessoas com mobilidade condicionada; 

 
e) A Carris - Companhia de Carris de Ferro de 

Lisboa - há vários anos tem carreiras a circular 
no nosso território, deixando evidente a 
qualidade do Serviço Público por comparação 
com o serviço prestado por operadores 
privados; 

 
f) A Carris tem uma frota bem mais recente, 

conta com piso rebaixado em todos os 
autocarros e possui um sistema de informação 
em tempo real nas paragens, baseado numa 
Gestão Centralizada por GPS nas viaturas, 
que revela o seu respeito e compromisso com 
quem utiliza o seu serviço; 

 
 
 

g) A legislação que regula o processo de revisão 
das concessões de transportes prevê a 
possibilidade de as autoridades de transportes 
decidirem, por ajuste direto, atribuir a 
exploração da sua rede interna a uma 
empresa de transportes que seja o operador 
interno no seu território. 

 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures: 
 
1- Promova as ações necessárias tendentes à 

declaração da Carris como operador interno 
de transporte coletivo de passageiros no 
nosso concelho; 

 
2- Solicite a alteração do estatuto da Carris de 

empresa municipal de Lisboa para empresa 
intermunicipal dos municípios onde opera, 
cabendo a cada autarquia o peso acionista 
proporcional à intervenção da companhia no 
seu território. 

 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Lisboa 
- Todas as Câmaras Municipais da Área 

Metropolitana de Lisboa 
- Todas as Assembleias Municipais da Área 

Metropolitana de Lisboa 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

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



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 4 
 

8 de MARÇO 
de 2019 

 
 
 
 

8 

 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Aplicação do Programa de Apoio 

à Redução do Tarifário 
dos Transportes Públicos em Loures 

 
A Lei de Orçamento de Estado para 2019 prevê o 
financiamento do Programa de Apoio à Redução 
do Tarifário dos Transportes Púbicos (PART) com 
o objetivo de combater as externalidades 
negativas associadas à mobilidade, 
nomeadamente o congestionamento, a emissão 
de gases com efeito de estufa, a poluição 
atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a 
exclusão social. 
 
Trata-se de um programa de financiamento das 
autoridades de transporte para o desenvolvimento 
de ações que promovam a redução de tarifários 
nos sistemas de transporte público coletivo, assim 
como a expansão da rede e o aumento de oferta 
de serviço. 
 
A dotação prevista é de 104 milhões de euros. O 
acesso a este financiamento encontra-se sujeito a 
uma comparticipação mínima dos municípios que 
integram as áreas metropolitanas e as 
comunidades intermunicipais de 2,5% da verba 
que lhes for transferida pelo Estado. 
 
Das verbas alocadas, pelo menos 60% tem de se 
destinar à redução tarifária nos transportes 
públicos coletivos, podendo o valor remanescente 
ser usado no aumento da oferta de serviço e na 
extensão da rede. Estas verbas não podem ser 
usadas para compensar reduções de transportes 
já existentes até esta data. 
 
Consideram-se redução tarifária: 
 
a) Apoio à redução tarifária transversalmente a 

todos os utentes; 
 
b) Apoio à redução tarifária ou à gratuitidade 

para grupos ou alvos específicos; 
 
c) Apoio à criação de “passes família”; 
 
d) Apoio às alterações tarifárias decorrentes do 

redesenho das redes de transporte e da 
alteração do sistema tarifário. 

 
 
 
 

Até ao dia 15 de março de 2019, cada Área 
Metropolitana (AM) e Comunidade Intermunicipal 
(CIM) deverá remeter ao Fundo Ambiental o plano 
de aplicação das dotações do PART constantes 
da tabela anexa ao despacho. 
 
As dotações são transferidas para as AM e CIM 
numa base trimestral, iniciando-se em abril, sendo 
as mesmas atualizadas anualmente. 
 
Até ao dia 15 de fevereiro de 2020, cada AM e 
CIM deverá remeter para o Fundo Ambiental o 
relatório anual de execução do PART para 2019. 
Este relatório tem de conter a descrição das ações 
de apoio à redução do tarifário que foram 
implementadas; a descrição de outras ações para 
aumenta da oferta de serviço e de extensão da 
rede que tenham sido implementadas; a verba 
despendida em cada ação implementada; a 
percentagem da verba despendida total aplicada 
em ações de apoio à redução tarifária; as vendas 
e receita total, por tipo de título de transporte e a 
avaliação do impacto das ações, nomeadamente 
em termos de volume de passageiros. 
 
Cada AM e CIM tem de proceder ao reembolso 
das verbas não usadas no prazo de 30 dias após 
notificação do Fundo Ambiental para o efeito. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
 
1- Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que procure incluir neste programa a 
gratuitidade das várias carreiras do “Rodinhas” 
existentes no concelho para estudantes. 

 
2- Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que procure incluir neste programa a 
gratuitidade das várias carreiras do “Rodinhas” 
existentes no concelho para população em 
idade escolar e população com mais de 65 
anos de idade. 

 
3- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do estado de aplicação deste 
programa. 

 
 
A presente moção, a ser aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério do Planeamento e das 

lnfraestruturas 
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- Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República; 

- Câmara Municipal de Loures; 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Comissão do Território, Mobilidade, 

Urbanismo, Habitação e Turismo da 
Assembleia Municipal de Loures 

- Administração da Rodoviária de Lisboa 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por maioria, com o voto contra do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico, as abstenções do Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista, do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata e do Representante do CDS-PP -  
Partido Popular, e os votos favoráveis da 
Representante do BE - Bloco de Esquerda e do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza) 
 
 
 
 
 
Pelo Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico foi apresentado um Requerimento no 
sentido de passagem imediata à discussão, 
apreciação e votação dos assuntos constantes da 
Ordem do Dia da Reunião. 
 
(Rejeitado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pelo acesso simplificado 

a transportes públicos 
na Escola Secundária de São João da Talha 

 
Os alunos da Escola Secundária de São João da 
Talha não dispõem de uma paragem de autocarro 
perto da escola, tendo de percorrer uma distância 
superior a 600 metros, faça chuva ou faça sol, até 
à paragem mais próxima. 
 
De acordo com informações recolhidas junto da 
direção do Agrupamento de Escolas de São João 
da Talha, tal facto é justificado pela administração 
da Rodoviária de Lisboa, com a falta de 
rentabilidade que uma alteração de trajeto e 
correspondente colocação de uma nova paragem 
ocasionariam. 
 
Tendo em conta as negociações com os 
operadores privados do concelho, referentes ao 
novo sistema de transportes da Área 
Metropolitana de Lisboa, esta afigura-se como a 
altura ideal para refazer traçados já desadequados 
às necessidades das populações e alterar erros do 
passado. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
 
1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

no âmbito das negociações com a Rodoviária 
de Lisboa, reivindique a alteração do trajeto 
das carreiras correspondentes, de forma a 
permitir aos alunos da Escola Secundária de 
São João da Talha, incluindo a EB 2,3 de 
Santa Iria de Azóia e a EBI da Bobadela, 
disporem de uma paragem em frente à escola, 
evitando ter de percorrer distâncias 
consideráveis à chuva ou ao sol para chegar 
às aulas ou a casa. 

 
2- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 

 
 
 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 4 
 

8 de MARÇO 
de 2019 

 
 
 
 

10 

 

A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas de São 

João da Talha 
- Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas de São João da Talha 
- Associação de Estudantes do Agrupamento de 

Escolas de São João da Talha 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Sobre a gratuitidade dos transportes 

no dia das eleições 
 

Considerando que: 
 
1- Em 2019 se irão realizar três grandes 

momentos eleitorais, sendo eles: 
 
a) a 26 de maio - Eleição dos Deputados ao 

Parlamento Europeu; 
b) a 22 de setembro - Eleição da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira; e 
c) a 6 de outubro - Eleição da Assembleia da 

República. 
 
2- O número de votantes, nas eleições 

Autárquicas de 2017, foi inferior àquele que foi 
registado em 2009, existindo um número de 
cidadãos e cidadãs eleitores superior em 
2017. 

3- Se pretende assegurar a participação do maior 
número de cidadãs e cidadãos eleitores em 
todos os processos eleitorais, por forma a que 
a decisão dos mesmos seja o mais fidedigna 
possível à vontade da população total/geral do 
país. 

 
4- Existem muitas localidades no país com 

poucas mesas de voto e em que as mesmas 
se encontram a uma grande distância da 
maioria da população. 

 
5- A distância entre a residência e a mesa de 

voto e a falta, ou menor rede de transportes 
públicos ao domingo, promove a abstenção 
dos eleitores. 

 
6- Também o custo dos transportes deverá ser 

tido em causa no fator de abstenção dos 
eleitores, uma vez que, existem muitas 
cidadãs e cidadãos a auferir reformas ou 
pensões de valor extremamente baixo. 

 
7- Constituem atribuições do município a 

promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, 
nomeadamente quanto ao direito destas a 
exercer o seu direito de livre escrutínio. 

 
8- Deve ser assegurado a todos e todas o direito 

a poder eleger os seus representantes. 
 
9- Dispõe o município de atribuições na área dos 

transportes, nos termos do artigo 23.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual. 

 
10- Fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do 

Porto, em cada município, existe já organizado 
um plano de transporte escolar, conjugando e 
complementando a rede de transportes 
públicos e os planos de transportes aprovados 
para a região. Este transporte escolar constitui 
uma alternativa a ser utilizada nos dias das 
eleições para transportes dos eleitores até ao 
seu local de voto. 

 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
 
1- Exortar a Câmara Municipal de Loures a 

garantir económica e funcionalmente o 
transporte gratuito de todos e todas, no dia de 
cada um dos atos eleitorais, junto do setor 
público e/ou privado do seu município, por 
forma a garantir o livre escrutínio de toda a 
população, sem que o fator económico possa 
interferir no seu livre arbítrio. 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 4 
 

8 de MARÇO 
de 2019 

 
 
 
 

11 

 

A presente moção, a ser aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Administração Interna 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, do Representante do CDS-PP -  
Partido Popular, do Representante do PPM - 
Partido Popular Monárquico e de 4 
Representantes do PS - Partido Socialista, as 
abstenções dos demais elementos do Grupo 
de Representantes do PS - Partido Socialista, e 
os votos favoráveis da Representante do BE - 
Bloco de Esquerda e do Representante do PAN 
- Pessoas-Animais-Natureza) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Maior Mobilidade no concelho de Loures 

 
Os dados recentemente publicados pelo INE no 
Inquérito à Mobilidade (IMOB) em Loures 
confirmam que o transporte individual por 
automóvel é o principal modo de deslocação dos 
residentes no concelho (60%), sendo que o 
transporte público e/ou coletivo representa 16%. A 
deslocação por bicicleta é de 24%. O tempo 
despendido em média por dia em deslocações é 
superior a 24 minutos. 
 
 

Estes e outros dados do INE mostram a 
necessidade e urgência na tomada de medidas 
pelo município, com vista a aumentar 
significativamente a utilização do transporte 
coletivo e a diminuir o uso excessivo do 
automóvel, não apenas para restituir o espaço 
público às pessoas e melhorar a qualidade do ar, 
mas também como contributo indispensável para a 
diminuição das emissões de gases de efeito de 
estufa (GEE) e para a adaptação/mitigação das 
alterações climáticas. 
 
Nesse sentido, no Orçamento do Estado para 
2019 foi criado um Programa de Apoio à Redução 
Tarifária, através do Despacho n.º 1234-A/2019, 
de 4 de fevereiro (PART), com uma dotação global 
de 104 milhões de euros, a atribuir às Autoridades 
de Transporte das Áreas Metropolitanas e das 
Comunidades Intermunicipais, tendo sido atribuído 
a esta AM o valor de 73 milhões de euros. 
 
A concretização do passe único metropolitano em 
2019 com o preço máximo de 40 euros (e do 
passe familiar com um valor máximo de 80 euros) 
será certamente a medida com maior impacto na 
enorme mudança a concretizar quanto à utilização 
do transporte coletivo de passageiros. 
 
Mas a resposta ao problema da mobilidade não 
pode ficar apenas pelo passe único, sendo 
também fundamental ter um conhecimento mais 
profundo da mobilidade no concelho, para o 
município poder encontrar as diferentes respostas 
à situação, tendo em conta, entre outros 
elementos, os destinos das mais de 900.000 
deslocações/dia e os modos de transporte mais 
adequados. 
 
A revisão das concessões de transportes 
terrestres de passageiros terá de ocorrer até 3 de 
dezembro de 2019, como estipulado na Lei n.º 
52/2015 de 9 de junho. 
 
No seu território, a autarquia é a autoridade de 
transportes competente para organizar o Serviço 
Público de transportes terrestres prestado às 
populações, definindo percursos, horários e o 
modelo de gestão da rede que opera no município; 
 
O ano de 2019 é a oportunidade que as autarquias 
têm para promover um serviço de transportes que 
responda às reais necessidades das pessoas, que 
seja ambientalmente responsável e que combata 
as desigualdades sociais, através da garantia de 
mobilidade a todas e todos os cidadãos. 
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As linhas de carreira atualmente em 
funcionamento são originárias da concessão de 
1949 e têm vindo a ser alteradas de forma 
casuística e, em muitos casos, em função da 
rentabilidade operacional dos prestadores do 
serviço público e não das necessidades de 
mobilidade das populações. 
 
Nas áreas metropolitanas, as ligações entre o 
centro e as periferias são as linhas que dominam o 
mapa da rede de transportes terrestres de 
passageiros. A criação e reforço de percursos 
trará vantagens sociais, ambientais e económicas, 
facilitando o quotidiano de milhares de pessoas e 
aumentando significativamente a sua qualidade de 
vida. 
 
O mapeamento da rede de transportes públicos 
terrestres de passageiros, em articulação com 
toda a Área Metropolitana, tem potenciais 
vantagens para resolver outro problema grave do 
município: a pressão diária com cerca de 18 mil 
automóveis a entrar na cidade, com as 
consequências gravosas para o ambiente, 
mobilidade e vida quotidiana da cidade. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures: 
 
1- Desenvolva os procedimentos necessários 

para a programação de políticas de mobilidade 
assentes no passe único e na utilização do 
transporte coletivo de passageiros nos seus 
diversos modos, assegurando a qualidade dos 
transportes públicos e uma mobilidade ao 
serviço das populações. 

 
2- Apresente a esta Assembleia, até abril de 

2019, a rede de transportes concelhia que 
será contratualizada com o operador interno, 
por forma a que as/os representantes das 
cidadãs e cidadãos do município possam 
deliberar acerca da rede proposta. 

 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; 
- Todas as Câmaras Municipais da Área 

Metropolitana de Lisboa 
- Todas as Assembleias Municipais da Área 

Metropolitana de Lisboa 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 

- Assembleias de Freguesia do concelho de 
Loures 

- Comunicação social local e nacional 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos 
favoráveis da Representante do BE - Bloco de 
Esquerda e do Representante do PAN - 
Pesoas-Animais-Natureza e as abstenções dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela construção de um pavilhão desportivo 
na Escola Secundária de São João da Talha 

 
A Escola Secundária de São João da Talha não 
dispõe de um pavilhão desportivo coberto para a 
prática de aulas de educação física, o que obriga 
os alunos a terem de recorrer ao Pavilhão 
Desportivo José Gouveia, a mais de 500 metros 
de distância, e localizado fora das instalações da 
escola, para frequentarem as suas aulas. 
 
Este condicionamento obriga os alunos a terem de 
se deslocar para fora da escola, atravessando 
ruas e avenidas, faça chuva ou faça sol, para 
chegar ao ginásio onde vão ter as suas aulas de 
educação física, o que pode constituir um 
problema em caso de acidentes ocorridos fora 
daquele estabelecimento escolar. 
 
Além disso, o tempo que demoram a chegar ao 
pavilhão e depois a regressar à escola condiciona 
a duração e início atempado das aulas das outras 
disciplinas, com prejuízo evidente para os alunos 
desta escola relativamente a outros 
estabelecimentos escolares onde a situação não 
ocorre. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures que: 
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1- Solicite uma reunião de urgência com o 
Ministério da Educação com vista a reportar e 
analisar esta situação. 

 
2- Inste o Ministério da Educação a construir um 

pavilhão gimnodesportivo dentro das 
instalações da Escola Secundária de São 
João da Talha. 

 
3- Caso são exista essa possibilidade no 

imediato, procure sugerir uma parceria que 
permita a construção conjunta do pavilhão. 

 
4- Periodicamente, vá informando esta 

Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas de São 

João da Talha 
- Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas de São João da Talha 
- Associação de Estudantes do Agrupamento de 

Escolas de São João da Talha 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por maioria, com o voto contra do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico, a abstenção do Representante do 
PAN - Pessoas-Animais-Natureza e os votos 
favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pelo auxílio na pintura de tetos e exteriores 

da Escola Secundária de Sacavém 
 

A Escola Secundária de Sacavém é um 
equipamento escolar com mais de 35 anos e que, 
desde a sua inauguração, nunca sofreu obras de 
requalificação. 
 
Entre junho e julho de 2018, a PPG Dyrup, fábrica 
de tintas e vernizes de Sacavém, criou um 
programa de voluntariado para ajudar a pintar a 
Escola Secundária de Sacavém. O programa 
disponibilizou voluntários e produtos da empresa 
para ajudar a dar cor e vida àquele 
estabelecimento escolar. 
 
Neste projeto, voluntários da PPG Dyrup e mais 
de 140 dos professores, assistentes operacionais, 
pais e alunos da escola dedicaram cerca de 1600 
horas ao longo de 10 sábados a reabilitar a 
escola. Para o efeito, a empresa doou mais de 26 
mil euros, incluindo 2250 litros de tintas para 
interiores e exteriores e outros produtos. 
 
Para além da pintura do interior dos pavilhões e 
salas de aula, da zona de convívio dos alunos, do 
ginásio e dos espaços exteriores, foram 
substituídos equipamentos, tais como candeeiros, 
lâmpadas, equipamentos desportivos, cacifos e 
estores e ainda colocados objetos decorativos e 
sinalética nos edifícios. 
 
Acabado o projeto, ficaram por pintar muitas salas 
e ainda os tetos e as partes exteriores dos vários 
pavilhões, tendo a escola ficado com mais de 
1500 litros de tinta armazenados numa sala. Para 
pintar o remanescente, a escola necessita de 
andaimes, material e mão-de-obra, tendo 
contactado a autarquia a solicitar auxílio para levar 
a cabo esta empreitada. 
 
No entanto, a Câmara recusou a cedência dos 
andaimes, alegadamente, por não se encontrarem 
homologados e também por temer 
responsabilidades em caso de acidente. 
 
Caso os andaimes fossem disponibilizados pela 
autarquia, a direção da Escola Secundária de 
Sacavém poderia, com custos bastante reduzidos, 
contratar recursos ou uma empresa que prestasse 
o serviço de pintura de tetos e exteriores, sem se 
colocar o problema de eventuais 
responsabilidades, visto estas empresas deterem 
seguros de acidentes de trabalho para os seus 
trabalhadores. 
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Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures: 
 
1- A cedência dos andaimes a título gratuito para 

auxiliar na pintura dos tetos e exteriores dos 
vários pavilhões da Escola Secundária de 
Sacavém, material em conformidade com a 
legislação e respetivo seguro para a utilização. 

 
2- A cedência de material de pintura para a 

referida empreitada. 
 
3- Apelar a todos os autarcas do concelho de 

Loures, eleitos na Assembleia Municipal, 
Presidentes das Juntas de Freguesia e 
membros do executivo camarário, a participar 
na pintura da escola, constituindo um exemplo 
de participação comunitária no concelho. 

 
4- Apelar aos voluntários do Banco de 

Voluntariado do Município. 
 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas Eduardo 

Gageiro 
- Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas Eduardo Gageiro 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e do Representante do 
PPM - Partido Popular Monárquico, as 
abstenções do Representante do CDS-PP - 
Partido Popular e do Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza e os votos 
favoráveis dos demais Representantes) 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela realização de obras urgentes 

na Escola Básica Integrada de Bucelas 
 

A Escola Básica Integrada de Bucelas, ainda há 
bem pouco tempo intervencionada pela autarquia, 
apresenta anomalias crónicas que têm vindo a 
prolongar-se ao longo do tempo e que constituem 
um perigo para alunos, professores e funcionários 
que ali trabalham todos os dias. 
 
 
Entre os problemas mais significativos e cuja 
responsabilidade cabe exclusivamente à Câmara 
Municipal de Loures, contam-se: 
 
• Falta de pavilhão desportivo no espaço interno 

da EBI; 
• Calçada irregular e com buracos na zona de 

recreio das crianças 
• Caleiras de águas pluviais no pavimento da 

zona de educação física preenchidas com 
areia e ervas 

• A porta de emergência do JI tem um sistema 
de estore que pode impedir a sua utilização 
em caso de necessidade 

• Raízes de árvores abatidas há vários anos 
salientes no pavimento 

• Vedações em mau estado de conservação 
• Toldos e coberturas em mau estado de 

conservação 
• Balizas sem redes e manutenção preventiva 
• Candeeiros elétricos danificados 
• Infiltrações nas paredes e fachadas do edifício 
• Infiltrações nas paredes interiores do edifício 

principal e na portaria 
• Completar as obras de adaptação prometidas 

aquando da instalação do JI 
• Degradação das fachadas do edifício principal 
• Pavimento das casas de banho degradado 
• Madeiras podres e com pragas 
• Janelas empenadas e sem trinco 
• Obras em casas de banho mal feitas e que 

impossibilitam a utilização dos sanitários 
• Substituição das tabelas de Basket 
• Reparação da fuga de água existente há mais 

de 10 anos na conduta que abastece o 
carretel/Boca de Incêndio do Refeitório (este 
meio de combate a incêndio está desativado) 
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Existem ainda outros problemas prementes, como 
a má qualidade e fraca quantidade das refeições 
escolares, a existência de coberturas em 
fibrocimento em avançado estado de degradação, 
a ausência de climatização nas salas de aula ou a 
ausência de um pavilhão desportivo dentro da 
escola para a prática de Educação Física, que não 
são da responsabilidade direta da autarquia. 
 
Ainda assim, mesmo nestes casos, a autarquia 
tem a obrigação de procurar chegar a 
entendimento com as entidades competentes para 
a realização destas obras, tão urgentes quanto 
necessárias, tendo em vista a segurança, a saúde 
e o bem-estar de alunos, professores e 
funcionários, a grande maioria munícipes deste 
concelho. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
 
1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

cumpra com as suas responsabilidades e 
proceda, de imediato, a todas as reparações e 
correções necessárias ao correto 
funcionamento da Escola Básica Integrada de 
Bucelas. 

 
2- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 

 
3- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

agende reuniões com o Ministério da 
Educação com vista à resolução dos 
problemas da Escola Básica Integrada de 
Bucelas que não são da sua responsabilidade 
direta. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas 4 de 

Outubro 
 

- Associação de Pais do Agrupamento de 
Escolas 4 de Outubro 

- APEE - Parque Escolar de Bucelas 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 7 de março de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Representante do CDS-PP - Partido Popular e 
do Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela realização de obras urgentes 

no pavilhão gimnodesportivo 
da EB 2,3 Bartolomeu Dias 

 
O pavilhão gimnodesportivo da EB 2,3 Bartolomeu 
Dias, em Sacavém, apresenta problemas graves 
de infiltrações nos balneários, sempre que chove, 
o que inviabiliza a sua utilização em dias de 
intempérie. A situação tem vindo a agravar-se com 
o avançar dos tempos. 
 
A gravidade da situação é de tal ordem que os 
professores e treinadores se veem obrigados a 
colocar baldes para recolher a água que cai do 
teto e paredes para que esta não inunde o 
pavimento. 
 
Além de prejudicar imensamente as aulas de 
educação física dos alunos daquela escola, as 
infiltrações têm provocado também a inutilização 
do pavilhão para outros fins, nomeadamente para 
o serviço à comunidade. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
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1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 
cumpra com as suas responsabilidades e 
proceda, de imediato, a todas as reparações e 
correções necessárias nos balneários e que 
permitam o correto funcionamento do pavilhão 
gimnodesportivo da EB 2,3 Bartolomeu Dias. 

 
2- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades; 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas Eduardo 

Gageiro 
- Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas Eduardo Gageiro 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela realização de obras de requalificação 

da Escola EB1/JI n.º 2 de São João da Talha 
 

A escola EB1/JI n.º 2 de São João da Talha 
apresenta diversas anomalias que prejudicam o 
ensino e a aprendizagem naquele estabelecimento 
de ensino da responsabilidade direta da autarquia. 
Estas anomalias estão expressas no relatório da 
última vistoria do delegado de saúde, datado de 
26 de abril de 2018, e que foi remetido à Câmara 
Municipal de Loures. 

Entre as mais problemáticas contam-se a 
degradação das paredes exteriores do edifício e a 
falta de uma passagem coberta entre o edifício 
escolar e o portão de acesso que possibilite o 
resguardo de profissionais e alunos em dias de 
intempéries. 
 
O relatório revela ainda a ausência de uma zona 
de vestiários para o pessoal não-docente e a 
degradação dos equipamentos de jogo e 
superfície de impacto existentes na zona de 
recreio. A área de recreio coberta foi também 
considerada insuficiente para o número de alunos 
existente atualmente, pelo que deverá ser 
aumentada para resguardar as crianças durante 
as intempéries. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
 
1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

cumpra com as suas responsabilidades e 
proceda, de imediato, a todas as reparações e 
correções necessárias ao correto 
funcionamento da EB1/Jl n.º 2 de São João da 
Talha. 

 
2- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas de São 

João da Talha 
- Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas de São João da Talha 
- Associação de Estudantes do Agrupamento de 

Escolas de São João da Talha 
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A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela realização de obras urgentes 

na EB1/JI n.º 1 da Apelação 
 

A escola EB1/JI n.º 1 da Apelação tem inúmeros 
problemas graves que dificultam a já de si 
complicada tarefa de ensinar e aprender, tendo 
em conta a área geográfica onde está inserida. 
Entre os maiores problemas desta escola, 
espelhados no relatório da delegada de saúde, 
datado de 17 de março de 2017, inclui-se a 
existência de coberturas em fibrocimento 
degradado, contendo amianto, e a evidente falta 
de espaço para os atuais mais de 150 alunos e 
alunas. 
 
Esta falta de espaço leva à situação quase 
caricata de o mesmo espaço ter de servir de 
refeitório, ginásio e pavilhão de recreio interior, o 
que é bem ilustrativo da necessidade de 
alargamento premente daquele equipamento 
escolar. 
 
Entre os problemas mais urgentes relatados pela 
delegada de saúde e oportunamente relatados, 
por via do mesmo relatório, à Câmara Municipal 
de Loures, contam-se infiltrações nas instalações 
sanitárias e janelas com elevado nível de 
perigosidade devido à sua reduzida altura em 
relação ao piso e à ausência de fechaduras de 
segurança. 
 
Já foram, inclusive, reportadas situações de 
acidentes iminentes pela ausência de segurança 
destas janelas. Em algumas das janelas, tiveram 
de ser os próprios professores a instalar fechos de 
segurança, dada a ausência de resposta por parte 
da autarquia. 
 
 
 

Há ainda situações de pavimento degradado, 
estores danificados ou inexistentes e ausência de 
uma rede fixa interna de acesso à Internet, o que 
impede professores e alunos de usarem todas as 
potencialidades das novas tecnologias nas várias 
salas de aula. 
 
A situação chegou ao cúmulo de alguns 
professores terem de trazer de casa 
computadores com dispositivos portáteis de 
acesso à Internet, que pagam do próprio bolso, 
para poderem dar as suas aulas. 
 
Além disso, a área de recreio coberta é 
insuficiente para a população escolar e o 
pavimento do parque infantil encontra-se 
degradado. Por sua vez, o pavimento do recreio 
escolar é em areia, areão e pedras, o que não 
oferece condições de segurança aos alunos e 
alunas da escola. 
 
O portão não tem porta de homem, há aulas nos 
corredores por falta de espaço, onde os alunos se 
sentam no chão, não há ginásio e os quadros 
interativos não podem ser utilizados, uma vez que 
não existe acesso à Internet. 
 
De referir que existem, nesta escola, 10 alunos 
com necessidades educativas especiais, que 
requerem condições e uma atenção especial por 
parte dos professores e funcionários da escola, 
que, com enorme empenho e dedicação, vão 
conseguindo proporcionar uma Educação 
condigna a estas crianças. 
 
Tendo em conta que esta escola é da exclusiva 
responsabilidade da Câmara Municipal de Loures, 
o estado em que se encontra é preocupante e 
implica intervenções urgentes. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
 
1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

cumpra com as suas responsabilidades e 
proceda, de imediato, a todas as reparações e 
correções necessárias ao correto 
funcionamento da EB1/JI n.º 1 da Apelação. 

 
2- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 
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A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas Maria 

Keil 
- Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas Maria Keil 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pelo diagnóstico local 

da situação dos cuidadores informais 
no concelho 

 
Nos últimos anos, o país sofreu as consequências 
da austeridade, tendo-se agravado muitos dos 
problemas dos municípios e das suas pessoas, 
mesmo com as mudanças políticas em curso no 
país. Perdeu-se população e 30% da mesma tem 
mais de 65 anos. Muitas destas pessoas vivem em 
total solidão e isolamento, que tantas vezes a 
pobreza e as limitações da mobilidade urbana se 
encarregam de agravar. 
 
São aliás demasiadas as pessoas com mais de 65 
anos que revelam ter dificuldades em ir ao médico 
por causa da distância, bem como em aceder a 
cuidados médicos por causa dos custos. 
 
 
 

Segundo a Coordenação Nacional para a Reforma 
Cuidados Continuados Integrados, há em Portugal 
110.000 pessoas em situação de dependência, 
sendo 80% dos cuidados a estas pessoas 
prestados por cuidadores informais. O país tem, 
aliás, a maior taxa de cuidados domiciliários 
informais da Europa, segundo o estudo da 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS) “Acesso, 
qualidade e concorrência nos Cuidados 
Continuados e Paliativos”. 
 
É comprovadamente importante que pessoas 
idosas ou com algum tipo de dependência 
continuem a viver num espaço familiar, mas, 
tentando estas permanecer em casa o máximo de 
tempo possível e gerir a sua vida de forma 
independente - ao invés de se renderem à 
institucionalização - são confrontadas nessa 
condição por uma maior vulnerabilidade, 
fragilidade e incapacidade, o que leva a uma 
necessidade de apoio. 
 
Havendo um défice de instituições que prestem 
estes cuidados, nomeadamente ao alcance da 
situação socioeconómica das famílias, os 
cuidados assegurados em contexto domiciliário 
são frequentemente suportados por cuidadoras e 
cuidadores informais. 
 
As pessoas que prestam estes cuidados informais 
enfrentam no seu dia-a-dia enormes desafios, 
agravados pelas limitações sociais e pelas 
exigências económicas que surgem ao cuidar de 
uma pessoa com dependência. Numa altura em 
que as despesas a que têm que fazer face se 
multiplicam, muitas destas pessoas deixam de 
conseguir trabalhar ou deixam de poder ter uma 
previsibilidade estável do seu rendimento, dado 
que a prestação de cuidados implica, muitas 
vezes, faltas ao trabalho que não são depois 
comparticipadas. 
 
Acresce a este cenário o isolamento em que estas 
pessoas se vêem a lidar com todas estas 
dimensões das suas vidas, podendo inclusive 
algumas situações evoluir para um quadro de 
esgotamento. Há, por todas estas razões, 
urgência na implementação de medidas de apoio 
que garantam direitos e qualidade de vida das 
pessoas cuidadas e das pessoas que cuidam. 
 
Em 2016, foram aprovadas pela Assembleia da 
República uma série de recomendações ao 
Governo em prol da criação do estatuto do 
cuidador informal, mas, no concreto da vida das 
pessoas, ainda nada tomou forma. 
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Tal como o alertam as associações e 
organizações com intervenção neste domínio (com 
quem as autarquias devem promover um diálogo 
permanente e de proximidade), é urgente garantir 
aos cuidadores o apoio de que necessitam na 
prestação de cuidados (de enfermagem, cuidados 
médicos, de fisioterapia, de ordem psicossocial, na 
prescrição e administração de fármacos, etc.), na 
formação e informação sobre as patologias em 
causa e as melhores técnicas para prestar 
cuidados, no direito do cuidador ao descanso (por 
via da existência de camas públicas ou de 
cuidados domiciliários ao seu alcance) e no apoio 
mútuo e entre pares (por via de redes de 
cuidadores). 
 
Ainda que os custos para o Estado sejam muito 
inferiores quando a pessoa permanece na sua 
residência do que sendo institucionalizada e 
mesmo com o Bloco de Esquerda a procurar que o 
orçamento de estado para 2019 contemplasse 
medidas essenciais neste âmbito, o governo 
deixou expressa apenas a intenção de abordar a 
matéria ao longo deste ano. 
 
Perante esta realidade e considerando o papel de 
proximidade das autarquias e as suas atribuições 
no domínio das políticas sociais, cabe-lhes a 
responsabilidade de mapear a situação concreta 
de cada local e alertar o governo para os dados 
em causa. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera recomendar à Câmara Municipal 
de Loures: 
 
1- A implementação de um diagnóstico local que, 

com rigor e minúcia, estude o território no que 
toca a esta problemática, nomeadamente 
caraterizando a realidade em que vivem as 
pessoas idosas que necessitam de apoio e 
recolhendo dados sobre as situações de 
prestação de cuidados informais que já 
ocorrem. 

 
2- A prossecução das diligências necessárias 

junto do Governo, por via do Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
para que seja reconhecido com todos os seus 
direitos o Estatuto do Cuidador Informal com a 
respetiva afetação orçamental e necessária 
revisão legal. 

 
 
 
 

A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Associação Nacional de Cuidadores Informais 
- Comunicação social local e nacional 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 26 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Criação do Gabinete de Apoio 

ao Cuidador Informal 
de Loures 

 
Considerando que: 
 
1. É importante que pessoas idosas ou com 

algum tipo de dependência de outrem 
continuem a viver num espaço familiar. 

 
2. Há défice de instituições com as caraterísticas 

necessárias para receber as pessoas 
indicadas. 

 
3. Os cuidados assegurados em contexto 

domiciliário são frequentemente suportados 
por prestadores de cuidados informais, ou 
seja, pessoas que não são remuneradas para 
cuidar de alguém. 
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4. O cuidador é toda a pessoa que assume como 
função a assistência a uma outra pessoa que, 
por razões tipologicamente diferenciadas, foi 
atingida por uma incapacidade, de grau 
variável, que não lhe permite cumprir, sem 
ajuda de outro(s), todos os atos necessários à 
sua existência, enquanto ser humano. 

 
5. A atividade do Cuidador Informal implica uma 

significativa sobrecarga a nível físico, psíquico 
e financeiro, havendo por essa razão 
necessidade de medidas de apoio que 
considerem a sua proteção na procura da 
qualidade de vida da pessoa cuidada e do 
cuidador. 

 
6. Os Cuidadores Informais que prestam 

cuidados em permanência a familiares em 
Portugal sofrem de ansiedade, depressão, 
exaustão, isolamento, além de agravado risco 
de pobreza e mais dificuldades no mercado de 
trabalho. 

 
7. Os custos para o estado são muito inferiores 

quando o utente permanece na sua residência 
do que sendo institucionalizado. 

 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera que: 
 
1- É importante e urgente que o Cuidador 

Informal seja reconhecido com todos os seus 
direitos sociais, assim é importante uma 
revisão legal. 

 
2- A Câmara Municipal de Loures faça o estudo 

necessário para a possibilidade da criação de 
um Gabinete de Apoio ao Cuidador Informal 
de Loures (GACIL) que será um espaço onde 
o cuidador poderá recorrer a um atendimento 
e um acompanhamento psicológico e social, a 
título gratuito. O GACIL tanto pode funcionar 
num espaço fixo na sede do concelho como 
rotativamente e semanalmente ter o Gabinete 
em freguesias centrais do concelho. 

 
 
A presente moção, a ser aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social 
- Ministério da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 

- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Associação Nacional de Cuidadores Informais 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Recomenda à Câmara Municipal 

a submissão de informação sobre o PREVPAP 
 

Considerando que: 
 
i. A promoção do emprego e o combate à 

precariedade laboral na Administração Pública 
são uma exigência da maioria parlamentar que 
suporta o governo, e o Estado deve dar o 
exemplo aos restantes agentes económicos; 

 
ii. No âmbito desta estratégia se iniciou, em 

2017, um Programa de Regularização 
Extraordinária de Vínculos Precários na 
Administração Pública, para os trabalhadores 
e trabalhadoras que desempenhem 
necessidades permanentes nos serviços, que 
tenham subordinação hierárquica, de 
disciplina ou direção, e horário completo, sem 
o adequado vínculo jurídico; 

 
iii. O Poder Local tem também de dar o exemplo 

relativamente ao combate à precariedade; 
 
iv. No cumprimento do disposto da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de 
fevereiro, a Direção-Geral das Autarquias 
Locais (DGAL) procedeu ao levantamento, 
junto das autarquias locais, das situações que 
correspondam a necessidades permanentes 
sem o adequado vínculo jurídico, de forma a 
que as mesmas possam beneficiar dos 
instrumentos criados no âmbito do PREVPAP; 
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v. Os resultados desse levantamento da DGAL 
foram agregados num relatório datado de 24 
de novembro de 2017; 

 
vi. O relatório da DGAL indica que existem 

15.758 postos de trabalho com vínculo 
inadequado no âmbito das autarquias locais, 
23,3% correspondendo a contratos a termo, 
29,9% a contratos de prestação de serviços e 
46,6% contratos emprego-inserção. 

 
vii. A Plataforma “Precários do Estado” declara 

numa carta entregue no Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
no final de 2018, que: “Continua evidente a 
fraca aplicação do programa de regularização 
nas autarquias, onde se encontra uma parte 
muito significativa das situações a regularizar. 
Em alguns casos, a recusa é ostensiva e 
tornada pública pelos próprios autarcas, sem 
consequências. A autonomia não pode ser 
desculpa para as autarquias se colocarem à 
margem da lei e manter a precariedade. Tem 
de haver um sinal claro para impedir que uma 
parte significativa dos precários fique fora do 
processo. O Governo deve comunicar às 
autarquias o seu dever de aplicar o Programa, 
e divulgar dados desagregados sobre a 
aplicação do programa em cada município e 
freguesia, permitindo o escrutínio das opções 
tomadas em cada autarquia.” 

 
viii. A Resolução n.º 297/2018 da Assembleia da 

República vem clarificar que as pessoas com 
vínculos precários cuja situação foi objeto de 
parecer positivo não são excluídas em fase de 
concurso com fundamento nas suas 
habilitações literárias. 

 
ix. A Câmara Municipal de Loures iniciou um 

processo de regularização dos vínculos 
precários em 2018. 

 
x. A conclusão deste processo, cumprindo todas 

as regras explicitadas na lei, e de forma 
célere, é uma condição de justiça para com os 
trabalhadores desta autarquia, que, em alguns 
casos, durante anos, trabalharam com 
vínculos inadequados às suas funções. 

 
 
A Assembleia Municipal de Loures, reunida em 28 
de fevereiro de 2019, delibera recomendar à 
Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 25.º, n.º 2, alíneas a) e k) do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
 
 

1. Que submeta a esta Assembleia Municipal 
toda a informação sobre o ponto de situação 
atual do processo de regularização dos 
vínculos precários nesta autarquia, no mais 
curto prazo possível, nomeadamente em 
relação ao seguinte: 

 
a. Número de trabalhadores precários integrados 

através do processo de regularização de 
precários e discrepância em relação ao 
número de trabalhadores elegíveis de acordo 
com a lei; 

 
b. Caso haja discrepância, quais as razões 

dessa exclusão do processo? 
 
c. Existem trabalhadores/as que foram excluídos 

deste processo por não serem detentoras das 
habilitações literárias exigidas? Se sim, 
quantos/as? 

 
 
2. Face à Resolução n.º 297/2018 da Assembleia 

da República exige-se a imediata integração 
de todos/as os/as trabalhadores/as que 
tenham sido excluídos do processo de 
regularização deste município, por não serem 
detentores/as das habilitações literárias 
exigidas. 

 
 

Loures, 28 de fevereiro de 2019 
 

A deputada municipal 
eleita pelo Bloco de Esquerda, 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, as abstenções do Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação 
democrática Unitária, do Representante do 
CDS-PP - Partido Popular e do Representante 
do PPM - partido Popular Monárquico, e os 
votos favoráveis do Grupo de Representantes 
do PPD/PSD - Partido Social Democrata, da 
Representante do BE - Bloco de Esquerda e do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza.) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pelo fim das falhas de água 

em Vale de Figueira 
 

As perdas de água no concelho de Loures são 
uma constante e abrangem diversas freguesias, 
fruto de uma rede antiga, gasta e com muitas 
roturas. De acordo com dados disponíveis no 
último “Relatório Anual dos Serviços de Águas e 
Resíduos em Portugal”, relativo ao ano de 2016, 
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR), os SIMAR desperdiçam uma 
média de 356 litros diários de água. 
 
Na localidade de Vale de Figueira, freguesia de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, mais precisamente no Bairros Alto da 
Casa Branca, no Bairro da Casa Branca, no Bairro 
das Maroitas e Cachoeiras e no Bairro da Vinha 
Grande, o problema das roturas tem prejudicado 
continuamente os munícipes. As falhas de água 
são recorrentes e, muitas vezes, prolongam-se 
durante vários dias, o que constitui um sério 
constrangimento na vida quotidiana das famílias 
que residem no local. 
 
Em finais de janeiro, um grupo de cidadãos e 
cidadãs de Vale de Figueira realizou um abaixo-
assinado, tendo recolhido mais de 230 
assinaturas, que foram entregues nos serviços da 
Junta de Freguesia de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela. 
 
Esse abaixo-assinado reivindica, entre outros, a 
reparação das condutas, de forma definitiva e 
duradoura, pondo fim às falhas de água que 
teimam em apoquentar os munícipes da localidade 
de Vale de Figueira, nomeadamente desde 2015 a 
esta parte. 
 
O problema é conhecido da população daquela 
freguesia e arrasta-se há demasiado tempo, tendo 
vindo a agravar-se nos últimos meses, com 
consequências nefastas para quem vive, trabalha 
ou estuda em Vale de Figueira. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera: 
 
1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

inste os SIMAR a reparar, de forma definitiva, 
as roturas existentes em Vale de Figueira, 
através da substituição progressiva das 
condutas naquela localidade. 

2- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 
exorte os SIMAR a criar um plano estratégico 
de substituição e renovação da rede de 
condutas de água do concelho de Loures. 

 
3- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

exorte os SIMAR a calendarizar esse plano de 
intervenção e renovação faseada da rede de 
condutas de água do concelho de Loures, 
indicando o prazo de início e de conclusão. 

 
4- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério do Ambiente e Transição Energética 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos (ERSAR) 
- Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos (SIMAR) 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Associação de Moradores do Bairro Alto da 

Casa Branca 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pelo Combate à Violência de Género 

 
Considerando que: 
 
(i) O combate à violência de género é um dos 

maiores desafios das nossas sociedades; 
 
(ii) A violência de género toma várias formas, 

sendo Portugal assolado por um número de 
crimes de violência doméstica e violação muito 
elevado e maioritariamente direcionado contra 
mulheres, que devem fazer ponderar as 
medidas implementadas até hoje e novas 
formas de combater este flagelo; 

 
(iii) Segundo o Observatório de Mulheres 

Assassinadas da UMAR, nos últimos 15 anos 
morreram 503 mulheres e cerca de 600 foram 
vítimas de tentativas de assassinato. No 
mesmo período, mais de 1000 crianças 
ficaram órfãs. 

 
(iv) Em 2018, registaram-se, em Portugal, 29.734 

participações do crime de Violência 
Doméstica; 

 
(v) Por outro lado, a violência doméstica é o crime 

contra as pessoas que mais mata em 
Portugal. Este crime continua a assumir-se 
como uma das principais formas de 
criminalidade, sendo que, nos crimes contra 
as pessoas, é apenas superado, em número 
de ocorrências, pelo crime de ofensa à 
integridade física simples, segundo dados do 
Relatório Anual de Segurança Interna de 2017 
(RASI 2017). 

 
(vi) Apesar de, passados 18 anos, ser pacífico na 

sociedade portuguesa o mérito de se ter 
tornado a violência doméstica crime público, 
apesar das inúmeras campanhas de 
sensibilização, apesar de todas as denúncias, 
o crime de violência doméstica continua a ter 
uma prevalência muito grande; 

 
(vii) Só este ano, 2019, já foram assassinadas 10 

mulheres e 1 criança em contexto de violência 
doméstica e de relações de intimidade. Nestes 
casos, existiam já processos, queixas, 
tentativas de pedir ajuda que não foram 
ouvidas por ninguém. O sistema que deveria 
apoiar as vítimas de violência doméstica 
continua a falhar redondamente. 

 

(viii) Por outro lado, o crime de violação atinge, 
sobretudo, mulheres e crianças. Apesar da 
neutralidade prevista no tipo legal de violação 
quanto ao género da vítima, este crime é, 
indubitavelmente, uma forma de violência de 
género, e uma das mais invisíveis. 

 
(ix) Em Portugal, de acordo com os dados do 

RASI 2017, as participações do crime de 
violação aumentaram, de 2016 para 2017, 
21,8% e foram apresentadas 408 queixas às 
forças de segurança. Segundo a mesma fonte, 
a esmagadora maioria de agressores 
enquadra-se em relações de proximidade 
familiar ou de conhecimento, sendo por isso 
falsa a ideia de que o crime de violação é 
cometido por estranhos. 

 
(x) Neste quadro, afigura-se a necessidade de um 

debate aprofundado e sério da sociedade 
portuguesa, que ouça com mais atenção as 
várias organizações que trabalham 
diariamente com estes casos de violência, 
bem como organizações internacionais, 
profissionais da justiça, entre outros. 

 
(xi) O parlamento português tem tido, em especial 

no último ano, várias discussões e 
apresentação de várias iniciativas legislativas 
referentes a esta problemática especifica da 
violência doméstica e violação, de onde 
destacamos: 

 
a. Projeto de Lei 976/Xlll (BE) - Altera o Código 

Penal, reforçando o combate à violência 
doméstica, sexual e sobre menores (46.ª 
alteração ao Código Penal); 

 
b. Projeto de Lei 977/Xlll (BE) - Altera o Código 

de Processo Penal, alargando a possibilidade 
de aplicação de prisão preventiva e limitando a 
aplicação da figura da suspensão provisória 
de processo (31.ª alteração ao Código de 
Processo Penal); 

 
c. Projeto de Lei 978/Xlll (BE) - Cria os Juízos de 

Violência Doméstica; 
 
d. Projeto de Lei 1013/Xlll (PAN) - Procede à 

alteração do artigo 41.º da Lei n.º 112/2009, 
de 16 de setembro, reforçando os trâmites de 
cooperação das entidades empregadoras com 
os trabalhadores vítimas de violência 
doméstica; 

 
e. Projeto de Lei 1017/Xlll (CDS) - Altera o 

Código Civil, criando a indignidade sucessória 
dos condenados por crimes de violência 
doméstica ou maus tratos; 
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f. Projeto de Lei 1047/Xlll (PAN) - Altera o 
Código Penal, nomeadamente o crime de 
violação, adaptando a legislação à Convenção 
de Istambul ratificada por Portugal; 

 
g. Projeto de Lei 1058/Xlll (BE) - Procede à 

alteração dos crimes de violação e coação 
sexual no Código Penal, em respeito pela 
Convenção de Istambul (47.ª alteração ao 
Código Penal); 

 
h. Projeto de Lei 1105/XIII (BE) - Possibilita a 

aplicação de imposição de condutas ou a 
proibição de contacto quando há fortes 
indícios da prática do crime de perseguição 
(33.ª alteração do Código de Processo Penal). 

 
 
(xii) Parte das propostas estão em especialidade, 

outras foram já rejeitadas, mas, no geral, o 
que se tem depreendido do debate público 
sobre estas matérias é que existe pouca 
vontade política para fazer alterações à 
legislação. O argumento tem sido de que é 
preciso investir mais na formação dos e das 
profissionais. 

 
(xiii) Concordando com a necessidade 

permanente de existir formação, os números 
indicam claramente que isso não chega. 
Tudo o que se fizer neste âmbito, seja de 
nível nacional ou local, será sempre pouco 
enquanto o número de femicídios for tão 
elevado. 

 
(xiv) Lembramos que, desde 2007, o Bloco de 

Esquerda propõe a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas nas várias 
fases do processo e nas várias entidades. 
Apenas agora o Governo está a dar início a 
este caminho: é positivo, mas já vem tarde. 

 
(xv) A gravidade da situação não se coaduna com 

o rejeitar de possíveis alterações à legislação, 
ora porque haverá sempre juízes ou juízas 
que tomam más decisões, ora porque o que é 
preciso mudar são as mentalidades. Ignorar, 
por exemplo, que o enquadramento legal atual 
potencia as penas suspensas para penas 
abaixo de 5 anos para este tipo de crimes é 
deixar as vítimas expostas a mais violência. 

 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 28 de fevereiro 
de 2019, delibera que: 
 
 
 

1. Saudar todas as manifestações e 
concentrações que, nas últimas e próximas 
semanas, ocorrerão por todo o país exigindo 
medidas efetivas de combate à violência de 
género; 

 
2. Exigir ao Governo e à Assembleia da 

República que tomem o combate à violência 
de género como prioridade política efetiva; 

 
3. Instar aos respetivos órgãos de soberania a 

procederem às seguintes medidas: 
 
a. Alteração das molduras penais para os crimes 

de violência doméstica, sexual e contra 
menores; 

 
b. Adequação do Código Penal à Convenção de 

Istambul, cumprindo as recomendações do 
GREVIO no último relatório sobre a aplicação 
da Convenção em Portugal, estabelecendo o 
consentimento como linha vermelha do crime 
de violação e consagrando o crime de violação 
como crime público; 

 
c. Extensão da aplicação de prisão preventiva a 

crimes de violência doméstica e proibir a 
aplicação do instituto da suspensão provisória 
do processo a este tipo de crimes; 

 
d. Garantir a articulação entre o processo crime e 

o processo de regulação das 
responsabilidades parentais (quando exista). 
Não é possível separar estes dois processos, 
deixando as vítimas mais vulneráveis perante 
o agressor; 

 
e. Aplicação das medidas de coação “proibição 

de contacto e imposição de condutas” ao 
crime de perseguição (stalking), pois é um 
passo para garantir a proteção da vítima 
durante a fase de inquérito. 

 
 
4. Instar o Governo a acelerar os processos de 

formação e sensibilização dos e das várias 
agentes nos processos de violência: juízes e 
magistrados, forças de segurança, assistentes 
sociais, técnicos de saúde. 

 
5. Instar o Governo a iniciar o processo de 

debate alargado para a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas. 
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A presente moção, a ser aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- ACMJ - Associação Cultural Moinho da 

Juventude 
- AI - Amnistia Internacional 
- AIP - Associação ILGA Portugal 
- AMA - Associação Mulheres em Acção 
- AMM - Associação Mulher Migrante 
- AMONET- Associação Portuguesa de 

Mulheres Cientistas 
- AMS - Associação de Mulheres Socialistas 
- AMVC - Associação de Mulheres Contra a 

Violência 
- ANE - Associação Nacional das Empresárias 
- APAV - Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima 
- APF - Associação para o Planeamento da 

Família 
- APMD - Associação Portuguesa de Mulheres 

e Desporto 
- APMJ - Associação Portuguesa de Mulheres 

Juristas 
- Cantas - Cantas Portuguesa 
- CIMH-CGTP-IN - Comissão para a Igualdade 

entre Mulheres e Homens da CGTP-lN 
- CMUGT- Comissão de Mulheres da UGT 
- CNOD - Confederação Nacional dos 

Organismos de Deficientes 
- COP. CMD - Comité Olímpico de Portugal. 

Comissão Mulheres e Desporto 
- CVP - Cruz Vermelha Portuguesa 
- EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza Portugal 
- FCF - Fundação Cuidar o Futuro 
- Fé Bahá-hí - Comunidade Fé Bahá-í 
- FNAJ - Federação Nacional das Associações 

Juvenis Locais 
- GLFP - Grande Loja Feminina de Portugal 
- Graal - Movimento Internacional de Mulheres 
- MARP - Associação das Mulheres Agricultoras 

e Rurais Portuguesas 
- MDM - Movimento Democrático de Mulheres 
- Não te prives - Grupo de Defesa dos Direitos 

Sexuais 
- OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento 
- OIT Lisboa - Organização Internacional do 

Trabalho 
- ONGD - Plataforma Portuguesa das 

Organizações Não Governamentais para o 
Desenvolvimento 

- Opus Gay 
- PERCIP - Plataforma das Estruturas 

Representativas das Comunidades Imigrantes 
em Portugal 

- PpDM - Plataforma Portuguesa para os 
Direitos das Mulheres 

- Pro Dignitate - Fundação de Direitos Humanos 
- REDE - Rede Jovens para a igualdade entre 

Mulheres e Homens 
- REMA - Rede de Mulheres Autarcas 

Portuguesas 
- SIUP - Soroptimist Portugal 
- UMAR - União de Mulheres Alternativa e 

Resposta 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 28 de fevereiro de 2019 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Representante do CDS-PP - Partido Popular e 
do Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico, 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 da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Em Defesa do Património 

do Aqueduto de Santo Antão do Tojal 
 

O Aqueduto de Santo Antão do Tojal, no concelho 
de Loures, foi construído em 1728 pelo arquiteto 
italiano Antonio Canevari, a pedido do primeiro 
patriarca de Lisboa, D. Tomás de Almeida, ainda 
antes do aqueduto das Águas Livres, em Lisboa. 
 
Este monumento tem uma extensão de cerca de 
dois quilómetros, assente em mais de 90 arcos e é 
um exemplar da arquitetura civil barroca de Santo 
Antão do Tojal. 
 
Reúne em si vários pontos de interesse, e em 
1940 foi classificado como Imóvel de Interesse 
Público tendo-lhe sido conferida proteção jurídica 
através do Decreto n.º 30762, de 20-09-1940, 
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posteriormente revogado pelo Decreto n.º 32973, 
de 18-08-1943, que “Classifica monumentos 
nacionais e de interesse público vários imóveis em 
diversos distritos. Inventaria determinados móveis 
nos distritos de Braga, Funchal e Lisboa.” 
 
Esta classificação, que em 2012 passou a ser 
designada como Monumento de Interesse Público, 
incorpora também uma série de outros edifícios, 
como a Praça Monumental e toda a área murada 
da antiga Quinta do Patriarca. 
 
Este aqueduto sofreu algumas intervenções de 
restauro, nomeadamente em 1960 e 1978, tendo 
sido restaurados apenas 5 arcos. Só em 1991 
seria objeto de um restauro de maior envergadura 
por parte de uma equipa técnica pertencente à 
então Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, num processo que seria dividido em 
cinco fases entre 1992 e 2000. 
 
No entanto, esse processo nunca foi concluído. 
Chegou a existir uma verba no Orçamento do 
Estado em 2002, ao abrigo do PIDDAC, destinada 
a essa requalificação, mas que acabou por ser 
congelada sem que tivesse havido qualquer 
desenvolvimento. 
 
Até ao dia de hoje, nada mais foi feito no sentido 
da preservação e requalificação do aqueduto. 
 
O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os 
Verdes entregou uma pergunta ao Governo em 
abril de 2018 solicitando esclarecimentos sobre os 
motivos que levaram ao congelamento da verba 
prevista para a realização dessa obra, e que 
diligências estariam a ser desenvolvidas com vista 
à requalificação deste monumento e em que data 
seria concretizada. 
 
Até ao momento, não houve qualquer resposta por 
parte do Governo. 
 
Para a CDU é importante que o património do 
nosso concelho seja salvaguardado e valorizado. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 28 de fevereiro de 2019, delibera: 
 
• Apelar à Câmara Municipal que tome as 

diligências necessárias junto da Ministra da 
Cultura e da Direção Geral do Património 
Cultural para que as obras de conservação do 
aqueduto aconteçam; 

 
 
 
 

• Promover uma visita no âmbito da Comissão 
de Educação, Juventude, Cultura e Desporto 
da Assembleia Municipal juntamente com 
técnicos do município por forma a recolher 
mais informação sobre a matéria; 

 

• Exigir junto do Governo as obras de 
conservação e requalificação do Aqueduto de 
Santo Antão do Tojal. 

 
 
A ser aprovada, esta moção deve ser enviada 
para: 
 
- Exma. Ministra da Cultura; 
- Exma. Secretária de Estado da Cultura; 
- Direção Geral do Património Cultural; 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; 
- União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal; 
- Câmara Municipal de Loures; 
- Coordenador da Comissão de Educação, 

Juventude, Cultura e Desporto da Assembleia 
Municipal de Loures; 

- Associação de Defesa do Ambiente de Loures. 
 
 

Loures, 28 de fevereiro de 2019 
 

Os Eleitos da CDU 
(Coligação Democrática Unitária) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Pela convocação de Eleições 

livres e democráticas 
na República da Venezuela 

 
A Venezuela atravessa mais um capítulo difícil na 
sua história. A situação política, económica e 
social deste país merece da parte de todos nós 
um profundo sentimento de repulsa e necessidade 
de atuação firme na denúncia dos crimes 
cometidos neste país. Opções políticas 
dramáticas, danosas e erráticas têm vindo a 
mergulhar este país num profundo caos e é o povo 
venezuelano a constante vítima da incapacidade e 
da falta de espírito democrático dos seus lideres, 
que centram a sua atuação na busca da 
perpetuação do poder. 
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Em maio de 2018, Nicolás Maduro foi reeleito 
presidente, num ato eleitoral controverso e 
duvidoso, não reconhecido pela oposição nem por 
grande parte da comunidade internacional. Nicolás 
Maduro, com o seu regime de cariz ditatorial e 
autoritário, mergulhou a Venezuela numa grave 
situação socioeconómica, de hiperinflação que 
ultrapassou já os 1.000.000% nos últimos 12 
meses, de insegurança, de escassez de produtos 
básicos, de censura à imprensa e de repressão 
aos cidadãos. 
 
Juan Guaidó autoproclamou-se presidente interino 
da Venezuela, tendo sido já reconhecido por 
vários países dos cinco continentes, organizações 
nacionais e internacionais. Assim, a Assembleia 
Nacional deliberou a ilegitimidade de Nicolás 
Maduro no cargo de presidente. Este, exibindo o 
seu comportamento tirânico, recusou aceitar esta 
deliberação, desrespeitando os poderes 
constitucionais da Assembleia Nacional. 
 
Neste momento, mais de 300.000 portugueses 
que residem na Venezuela têm as suas vidas em 
suspenso, e a única certeza que têm é a incerteza 
em que vivem. A defesa dos interesses nacionais 
e da comunidade portuguesa que vive na 
Venezuela recomenda um acompanhamento 
desta situação por parte dos atores políticos, por 
forma a permitir a disponibilização de meios de 
auxílio, especialmente para os nossos 
concidadãos. 
 
 
Com base nos considerandos expostos, a 
Assembleia Municipal de Loures, na 1.ª Sessão 
Ordinária, reunida a 28 de fevereiro de 2019, 
delibera: 
 
1) Expressar a sua solidariedade para com o 

povo da Venezuela; 
 
2) Repudiar todas as formas de limitação dos 

direitos políticos e cívicos dos cidadãos 
venezuelanos; 

 
3) Condenar todos os atos irrefletidos e 

irresponsáveis perpetrados por Nicolás 
Maduro contra o povo venezuelano; 

 
4) Expressar solidariedade para com todos 

aqueles que defendem a Democracia; 
 
5) Exortar os órgãos institucionais da Venezuela 

para um processo democrático, com o apoio 
da comunidade internacional e da União 
Europeia, para dar início a um processo 
político, pacífico e livre, respeitando a 
constituição da Venezuela, para um normal 

funcionamento das suas instituições 
democráticas, considerando a Assembleia 
Nacional representante legal da vontade 
democrática dos cidadãos venezuelanos. 

 
 
A ser aprovada, a presente Moção deverá ser 
enviada a Sua Excelência o Presidente da 
Assembleia da República, aos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República, bem 
como ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e à 
Embaixada da Venezuela em Portugal. 

 
 

Loures, 28 de fevereiro de 2019 
 

Os Representantes do Partido Social Democrata 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, as abstenções da 
Representante do BE - Bloco de Esquerda e do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Moção 

 
Concelho de Loures 

Um Ecossistema Inteligente 
 

Até 2050, espera-se que 66% da população 
mundial viva em áreas urbanas semelhantes às 
existentes no concelho de Loures. O desafio 
emergente que se coloca ao poder político local, 
será o de fornecer a essas populações recursos 
básicos, como água potável com qualidade e em 
quantidade, acesso universal a energia mais 
limpa, a capacidade de viajar eficientemente de 
um ponto para outro e uma sensação de 
segurança e proteção. Estas são os tipos de 
promessas que se exigem de cumprimento 
essencial, presente e futuramente, se os decisores 
políticos quiserem que os territórios sob a sua 
administração sejam competitivos e proporcionem 
uma qualidade de vida decente aos cidadãos. 
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Este é um desafio global e muitos são os 
exemplos que ilustram vivamente a necessidade 
de soluções mais inteligentes para lidar com o 
crescimento maciço da população, migração de 
zonas rurais para urbanas e esgotamento de 
recursos. 
 
Observa-se então uma necessidade imperiosa da 
adoção de novas políticas de gestão dos territórios 
e dos serviços públicos prestados pela 
administração pública central e, em particular pela 
administração pública local (incluindo empresas, 
públicas) induzindo a necessidade urgente da 
adoção de estratégias que visem uma abordagem 
holística de integração tecnológica na gestão da 
“coisa” pública. 
 
Esta tendência de urbanização dos territórios 
levanta atual e naturalmente preocupações 
ambientais e de saúde significativas para o 
quotidiano da vida urbana, tais como: gestão de 
resíduos, poluição do ar, congestionamentos de 
tráfego, segurança e escassez de recursos. Além 
disso, o envelhecimento das infraestruturas 
técnicas e físicas de suporte à prestação do 
serviço público, não permitirá, num futuro não 
muito longínquo, responder adequadamente às 
necessidades básicas das populações. 
 
A elevada taxa de urbanização, que se vem 
observando nos grandes centros urbanos, exige 
que os decisores políticos adotem estratégias que 
visem a implementação de soluções inteligentes 
para a prestação do serviço público, permitindo 
lidar com a crescente pressão e competição do 
mundo urbano emergente, com valor 
acrescentado sobre os seus concorrentes diretos. 
Em última análise, as empresas e os cidadãos 
precisam de territórios inteligentes, mas também 
inteligentemente geridos para sobreviver e 
prosperar. 
 
O sucesso dos centros urbanos e dos territórios 
envolventes é essencial para o crescimento 
económico contínuo e para a sua sustentabilidade. 
De acordo com um estudo do Banco Mundial, uma 
cidade competitiva facilita as empresas e 
indústrias a aumentar o número de empregos, 
aumentar a produtividade, aumentar o poder de 
compra dos cidadãos e promover a prosperidade. 
Uma cidade não competitiva será drenada de 
talentos e, em última instância, atrapalhará o 
sucesso futuro das organizações. 
 
A inevitabilidade, ou melhor, a necessidade 
socioeconómica das cidades inteligentes 
representa uma oportunidade para as empresas 
se transformarem e desenvolverem de forma 
inovadora e sustentável. Neste contexto, haverá 

oportunidades para gerar receita tornando-as 
provedores de novos sistemas ou serviços, 
aproveitando a informação gerada a partir de uma 
infraestrutura cada vez mais interligada 
digitalmente, proporcionando a adoção de 
metodologias ágeis, indutoras de novos modelos 
de sustentabilidade e escalabilidade dos seus 
negócios. 
 
Este é o paradigma que julgamos poder permitir 
ao concelho de Loures ser competitivo na Área 
Metropolitana de Lisboa, tornando-o um lugar 
desejável para os cidadãos viverem e trabalharem, 
bem como um território com capacidade de 
atração de indústrias em crescimento, para 
alavancar o investimento externo contínuo e 
proporcionar à gestão do município uma base 
fiscal robusta. 
 
É este o caminho preconizado por qualquer 
partido verdadeiramente preocupado com o 
desenvolvimento do Concelho de Loures, 
viabilizando-se assim a desejável melhoria da 
qualidade de vida de todos os que residem, 
estudam e trabalham no concelho. 
 
 
A Assembleia Municipal de Loures exorta então o 
Executivo Camarário a: 
 
a) Nomear um Grupo de Missão encarregue de 

definir e apresentar à Assembleia Municipal a 
estratégia a adotar para que o Concelho de 
Loures passe a ser conhecido como um 
ecossistema inteligente, onde serviços 
públicos, empresas e cidadãos estarão 
interligados, facilitando a tomada de decisão e 
a inovação. 

 
b) Debater com a Assembleia Municipal de 

Loures em Sessão Pública aberta a toda a 
população os resultados do disposto na alínea 
anterior. 

 
c) Publicitar as iniciativas presentes nas alíneas 

a) e b), através dos meios ao dispor do 
município por forma a procurar envolver toda a 
população deforma real e eficaz. 

 
 

Loures, 28 de fevereiro de 2019 
 

Os Representantes do Partido Social Democrata 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Pela instalação de desfibrilhadores 

nos espaços municipais 
 

A Paragem Cardiorrespiratória (PCR) é um 
acontecimento súbito, e constitui uma das 
principais causas de morte na Europa e nos 
Estados Unidos da América, sendo que em 
Portugal ocorrem todos os anos 100.000 casos de 
morte súbita cardíaca. 
 
Está provado que a probabilidade de 
sobrevivência nestas situações diminui 10% por 
cada minuto que passa sem nada ser feito. 
Passados mais de 5 minutos, a probabilidade 
desta sobrevivência é quase nula, pelo que 
perante uma paragem cardiorrespiratória, cada 
minuto conta. 
 
É, assim, fundamental uma intervenção rápida de 
quem presencia uma PCR, com base em 
procedimentos específicos e devidamente 
enquadrados pela designada Cadeia de 
Sobrevivência. A Cadeia de Sobrevivência 
interliga os diferentes elos, que se assumem como 
vitais, para o sucesso da reanimação: ligar 112, 
Reanimar, Desfibrilhar e Estabilizar. 
 
O único tratamento eficaz numa situação de PCR 
é a desfibrilhação, e que consiste na 
administração de choques elétricos ao coração em 
paragem ou parado, possibilitando que o ritmo 
cardíaco volte ao normal. 
 
Está, deste modo, demonstrado que a 
desfibrilhação precoce, realizada entre 3 a 5 
minutos após o colapso da vítima, resulta em 
taxas de sobrevivência de 50 a 70%, pelo que 
salvar a vida de uma vítima de PCR em ambiente 
extra-hospitalar pode, em grande medida, 
depender quase exclusivamente da existência de 
um aparelho de desfibrilhação nas imediações e 
da presença de alguém que o saiba utilizar. 
 
Os Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) 
são equipamentos utilizados na paragem 
cardiorrespiratória com o objetivo de restabelecer 
ou reorganizar o ritmo cardíaco. São leves e 
portáteis, fáceis de usar e seguros, sendo capazes 
de analisar automaticamente o ritmo cardíaco e 
determinar se a desfibrilhação é aconselhável. 
 
 

Seguem os protocolos de uma forma 
autossuficiente, alertam para as condições de 
segurança e assinalam os passos do algoritmo a 
seguir. Produzem descarga elétrica automática ou 
sob comando de um operador, dando-lhe 
indicações sonoras e gravando os dados para 
posterior análise. 
 
Neste âmbito, através do Decreto-Lei n.º 
188/2009, de 12 de agosto, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 184/2012, de 8 
de agosto de 2012, foi estabelecido um conjunto 
de regras de utilização de um Desfibrilhador 
Automático Externo (DAE) em ambiente extra-
hospitalar por não médicos. 
 
Tal consiste na criação de Programas que se 
traduzem na instalação de aparelhos DAE em 
espaços acessíveis ao público e na formação em 
Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação 
Automática Externa (DAE) a pessoas que 
frequentem esses espaços. 
 
 
Nesse sentido não poderá a Assembleia Municipal 
de Loures deixar de estar plenamente consciente 
da importância que este equipamento representa 
no salvamento de vidas humanas demonstrando 
através desse facto a sua preocupação com o 
elevado número de munícipes que diariamente 
procuram os serviços municipais, bem como os 
que utilizam equipamentos e espaços públicos que 
estão sob responsabilidade da Autarquia. 
 
Mas, acrescida e fundamentalmente, não pode o 
maior órgão deliberativo do Concelho de Loures 
deixar de preocupar-se com as centenas de 
trabalhadores municipais que todos os dias aí 
exercem as suas funções nessas instalações e 
que igualmente poderão ver as suas condições de 
trabalho incrementadas e a sua saúde mais 
acautelada para com certos riscos com a 
existência de um Desfibrilhador no seu local de 
trabalho. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
em 28 de fevereiro de 2019 delibera: 
 
- Propor à Câmara Municipal de Loures a 

aquisição de equipamentos de Desfibrilhação 
Automática Externa (DAE) para instalação em 
cada um dos serviços municipais, bem como 
em todos os edifícios e equipamentos de 
utilização pública à responsabilidade da 
Autarquia. 
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- Propor à Câmara Municipal de Loures que, em 
complemento à proposta anterior, seja 
ministrada formação em Suporte Básico de 
Vida (SBV) aos trabalhadores do município 
(de forma gradual e evolutiva) , habilitando-os 
a utilizar corretamente os equipamentos de 
DAE. 

 
- Enviar esta Moção à Câmara Municipal de 

Loures, a todas as Juntas e Uniões de 
Freguesias do concelho e respetivas 
Assembleias de Freguesia, bem como a todos 
os órgãos de comunicação social local e 
nacional. 

 
 

Loures. 2019-02-28 
 

Os Representantes do Partido Social Democrata 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Processo de Registo n.º 697/2010_E1 
Proposta de aprovação da desafetação do 
domínio público municipal de parcela com 2.739 
m2 sita na Rua Padre Américo, Quinta do 
Aqueduto, em Santo Antão do Tojal, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
destinada a integrar o domínio privado municipal 
para construção e instalação de Unidade de 
Saúde integrada no ACES Loures-Odivelas, 
através de constituição de direito de superfície a 
favor da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 8/2019 

 
[Aprovada na 29.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 16 de janeiro de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 03.12.2018 foi realizada reunião com a 

Ministra da Saúde na qual foi analisada a 
rápida concretização da construção do Centro 
de Saúde de Santo Antão do Tojal, onde o 
Município de Loures afirmou a disponibilidade 
para ser parte ativa na solução para a sua 
construção, através da execução do projeto, 
construção de acessos e espaços exteriores, 
bem como no lançamento e fiscalização da 
empreitada de construção; 

 
B. Nessa reunião o Ministério da Saúde 

manifestou um acordo de princípio, sujeito a 
confirmação após contacto com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT), com garantia de 
envio ao Município de Loures de programa 
funcional do equipamento de saúde; 

 
C. É desejo da União das Freguesias de Santo 

Antão e São Julião do Tojal e população a 
construção do centro de saúde, cujo terreno 
disponibilizado para o efeito pelo Município de 
Loures se encontra identificado; 

 
 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 4 
 

8 de MARÇO 
de 2019 

 
 
 
 

31 

 

D. O Município de Loures desenvolveu as ações 
necessárias referentes à parcela de terreno 
com 2.739 m2, cedida no âmbito do alvará de 
licença de loteamento n.º 2/2010, para 
equipamento de utilização coletiva, objeto da 
ficha predial n.º 3080/Santo Antão do Tojal e 
integrada no domínio público municipal; 

 
E. Para a constituição em direito de superfície a 

favor da ARSLVT sobre a referida parcela de 
terreno sita na rua Padre Américo, Quinta do 
Aqueduto, em Santo Antão do Tojal, União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal, torna-se necessário desafetar aquela 
área do domínio público municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do 
Anexo I do da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para que esta 
delibere, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea q), 
do Anexo I do do mesmo diploma legal, a 
desafetação da parcela com 2.739 m2 sita na rua 
Padre Américo, Quinta do Aqueduto, em Santo 
Antão do Tojal, União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, destinada a integrar o 
domínio privado municipal para a construção e 
instalação de Unidade de Saúde integrada no 
ACES Loures-Odivelas, através de constituição de 
direito de superfície a favor da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Relatórios das Atividades, do ano de 2018, das 
Comissões Especializadas da Assembleia 
Municipal de Loures. 
 
(Nos termos do disposto nos n.ºs 8 e 9 do Artigo 57.º do 
Regimento da Assembleia Municipal de Loures). 
 
 
(Aprovados por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
e para comodidade de consulta, os Relatórios de 
Atividades de 2018 das Comissões Especializadas 
da Assembleia Municipal de Loures encontram-se 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

Relatório Preliminar de Audiência da Comissão 
de Economia, Finanças e Património ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 
Relatório Preliminar de Audiência da Comissão de 
Economia, Finanças e Património ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
relativamente aos esclarecimentos prestados 
acerca do processo de consulta e contratação de 
serviços após notícias difundidas em órgão de 
comunicação social. 
 
(Nos termos do disposto no n.º 8 do Artigo 57.º do Regimento 
da Assembleia Municipal de Loures). 

 
Relatório Preliminar de Audiência 

 
Reunida a 28 de janeiro de 2019, pelas 15 horas, 
no Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte, 
reuniu a Comissão de Economia, Finanças e 
Património na presença dos deputados municipais 
Bruno Nunes do PPM (Coordenador da Comissão) 
Ana Maria da CDU (Vice-Coordenadora da 
Comissão), Pedro Lopes pelo PSD, Carlos 
Gonçalves pelo BE, Ana Sofia Silva pelo PAN, 
Lizette do Carmo pelo CDS, João Lourenço pelo 
PS, esteve ainda presente o Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal Dr. Ricardo Leão. 
 
Após a reportagem da estação de televisão TVI, 
bem como as notícias difundidas nos restantes 
órgãos de comunicação social que levantaram 
dúvidas acerca de um contrato em concreto 
realizado pela Câmara Municipal de Loures e 
Jorge Manuel Medeiros Bernardino, considerou a 
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Comissão de Economia, Finanças e Património 
por unanimidade, e no estrito cumprimento das 
competências de fiscalização que a lei lhe confere, 
solicitar a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Loures Dr. Bernardino Soares com o 
objetivo de obter esclarecimentos acerca do 
processo de contratação e consulta em causa. 
 
Na audiência pretendeu a comissão esclarecer os 
seguintes pontos: 
 
- Para os serviços hoje descritos no contrato em 

causa quem eram as entidades que 
anteriormente prestavam os mesmos, e quais 
os valores? 

 
Foi esclarecido pelo Sr. Presidente Bernardino 
Soares que para os serviços agora contratados 
não existia à data da primeira contratação 
nenhuma empresa a prestar o serviço pois os 
mesmos eram prestados anteriormente pelas 
empresas que detinham a exploração comercial 
dos espaços, nomeadamente a Cemusa e JC 
Decaux, com quem existia um litígio em tribunal e 
com quem foi possível chegar a um entendimento 
com a JC Decaux ficando a manutenção dos 
espaços “ex-Cemusa’ com necessidade de 
manutenção e respetiva contratação de um 
prestador de serviços. 
 
O não recurso a meios internos, ou trabalhadores 
municipais deve-se, segundo declaração do Sr. 
Presidente do Município, à incapacidade de 
resposta a todas as necessidades por parte dos 
trabalhadores municipais e até falta de meios 
técnicos. 
 
- Sendo um contrato por ajuste direto é referido 

na comunicação do município que existiram 
mais duas entidades , quem foram? 
Comprovativos dos convites e respostas ou 
ausência de respostas. 

 
A resposta foi sim, foram convidadas 3 entidades, 
como aliás comprova o Doc. Anexo “Convite à 
Apresentação de propostas” onde constam as 
entidades: 
 
- Cabena - Cabinas de Benavente Lda. 
 
- Jorge Manuel Medeiros Bernardino 
 
- Eco Edifica - Ambiente e Construção , SA 
 
É inequívoco que a consulta foi feita após pedido e 
pela decisão de contratar expressa pelo Sr. Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Loures Dr. 
Paulo Piteira anexando também todo o caderno de 
encargos afeto à contratação tendo o mesmo tido 

como fator decisivo de seleção o “preço”, baseado 
num relatório final elaborado pelo “Júri do 
Procedimento” a 5 de julho de 2018 (anexo), Júri 
composto por: 
 
- 1.º vogal efetivo: Dr. João Nunes 
 
- 2.º vogal efetivo: Dr.ª Sofia Henrique 
 
- 1.º Vogal suplente: Sr.ª Ana Paula Pardal 
 
- À pergunta se existem relatórios da atividade 

desenvolvida pelo prestador de serviços? 
 
O Sr. Presidente Bernardino Soares confirma que 
nem todos os trabalhos são fotografados, mas que 
o processamento de qualquer fatura de um 
fornecedor é efetuado unicamente após a 
validação de um responsável municipal que valida 
os trabalhos e declara os mesmos como 
efetuados, que sim que os trabalhos foram 
validados, considerando no entanto que o relatório 
poderia ser mais detalhado. 
 
Foram solicitados pela Comissão os documentos 
internos que validam e conferem a fiscalização 
dos serviços prestados, bem como a identificação 
do “gestor do contrato”, documentos esses que 
não se encontrando disponíveis no “base.gov” e 
não tendo sido até à presente data entregues à 
Comissão deve a Câmara Municipal de Loures 
facultar os mesmos aos Serviços da Assembleia 
Municipal no prazo máximo de 8 dias. 
 
- O contrato foi a um indivíduo, a uma empresa 

em nome individual? 
 
O contrato está anexo ao relatório e comprova a 
utilização do nome e NIF de Jorge Manuel 
Medeiros Bernardino. 
 
- Questionado acerca do conhecimento que 

tinha ou não relativo ao facto de Jorge Manuel 
Medeiros Bernardino ser familiar direto do 
Secretário-Geral do PCP, o Presidente da CM 
de Loures respondeu que aquando da 
realização do segundo contrato já sabia do 
facto. 

 
Dado ao exposto, e aos documentos anexos, a 
saber: 
 
- Convite às 3 entidades para a prestação do 

serviço com respetivo caderno de encargos 
 
- Caderno de Encargos 
 
- Relatório de aprovação por parte do Júri da 

proposta 
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- Proposta de Jorge Manuel Medeiros 
Bernardino 

 
- Contrato com Jorge Manuel Medeiros 

Bernardino 
 
 
Considera a Comissão de Economia, Finanças e 
Património em cumprimento das competências de 
fiscalização que a lei lhe confere que: 
 
1. Não existe nenhuma ilegalidade no processo 

de ajuste direto a Jorge Manuel Medeiros 
Bernardino; 

 
2. Foram cumpridas os requisitas legais e a lei 

em vigor. 
 
 
Considera ainda a Comissão de Economia, 
Finanças e Património que deve o Município 
reforçar os meios de fiscalização e verificação de 
realização dos trabalhos realizados pelos 
prestadores de serviços por forma a tornar seguro 
e transparente todo a processo de ajuste direto de 
qualquer entidade. 
 
A Comissão de Economia, Finanças e Património 
tem uma área de atuação estrita e considera que 
independentemente das interpretações políticas 
ou de julgamentos acerca de ética que sejam 
feitas fora do âmbito da sua competência, a 
contratação/ajuste direto decorreu de acordo com 
o que a Lei permite e sem qualquer violação do 
disposto na mesma. 
 
 
Que o presente relatório seja remetido a: 
 
- Presidente da Assembleia Municipal 
- Serviços da Assembleia Municipal 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 
- Vereadores da Câmara Municipal de Loures 
- Assembleia Municipal de Loures 

 
 

Pelo Comissão de Economia, Finanças e 
Património 

 
(seguem-se assinaturas) 

 
(a) Bruno Miguel de Oliveira Nunes 

 
(a) Ana Maria da Conceição Duarte da Mata 

 
(a) Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira 

Lopes 
 

(a) Carlos Luís da Costa Gonçalves 

 (a) Ana Sofia Correia da Silva 
 

(a) Lizette Braga do Carmo 
 

(a) João Pedro Esteves Lourenço 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h57 do dia 7 de março de 2019, foi, pelo Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal, proposto e 
unanimemente aceite, o prolongamento dos 
trabalhos da Reunião até às 01h00 do dia 8 de 
março de 2019. 

 
 
 
 

GRUPO DE TRABALHO 
 

Apresentação do Relatório Final do Grupo de 
Trabalho de acompanhamento da situação dos 
trabalhadores da Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 

 
Relatório Grupo de Trabalho Gesloures 

 
Face à apresentação da moção do PPM para 
criação de um grupo de trabalho, no dia 28 de 
junho de 2018, em Assembleia Municipal, e após 
deliberação por unanimidade do mesmo, os 
deputados Ana Sofia do PAN, Carlos Moreira do 
PS, Ricardo Andrade do PSD, Carlos Gonçalves 
do BE, Lizette do Carmo do CDS-PP, Fátima 
Amaral da CDU e Bruno Nunes do PPM foram os 
elementos indicados pelos Partidos Políticos com 
assento na Assembleia Municipal. 
 
Tal como referido no documento apresentado e 
votado em Assembleia, a coordenação do Grupo 
de trabalho ficou a cargo da mesa da Assembleia 
presidida por Ricardo Leão secretariado pelos 1.º 
e 2.º Secretários, João Simões e Sara Gonçalves. 
 
Como base de trabalho do Grupo constaram as 
questões expressas no documento anteriormente 
referido, e que se transcrevem: 
 
1- Alegada irregularidade no banco de horas; 
 
2- Aumento do número de processos 

disciplinares e alegada perseguição a 
colaboradores; 
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3- Alegado incumprimento no regimento interno 
não aprovado pelo sindicato; 

 
4- Elevado número de trabalhadores em alegada 

situação precária e de recibos verdes; 
 
5- Suposto incumprimento nos recibos de 

vencimentos; 
 
6- Suposto trabalho com um único dia de folga. 
 
Na primeira reunião do Grupo de Trabalho foram 
definidos os métodos e procedimentos do mesmo, 
tendo ficado estabelecida a agenda de reuniões 
com as entidades que foram consideradas 
relevantes, a saber: 
 
• Conselho de Administração da Gesloures, 

E.M. 
 
• Trabalhadores e Prestadores de Serviços da 

Gesloures, E.M. 
 
• Sindicatos com associados representados na 

Empresa. 
 
Na reunião com o Conselho de Administração da 
Gesloures, que contou com a presença do Sr. 
Presidente do Conselho de Administração Dr. 
Paulo Piteira, o Administrador Carlos Luz, a 
representante do Conselho de Administração 
Helena Candeias e o Sr. Diretor Geral Rui 
Ferreira, verificou-se a presença de todos os 
partidos representados, com a substituição do 
Deputado Municipal Ricardo Andrade pelo 
Deputado Municipal José Veiga Testos. 
 
Questionado o Conselho de Administração da 
Gesloures acerca dos diversos pontos expressos 
na moção da Assembleia Municipal, foram 
prestadas as devidas respostas, remetendo o Sr. 
Presidente do Conselho de Administração a 
fundamentação das mesmas com documentos a 
enviar posteriormente à Assembleia Municipal. 
 
Ficou expresso na reunião de forma clara e 
inequívoca que relativamente à questão do Banco 
de Horas, a Administração entendia à data que o 
não pagamento das mesmas assim como a 
progressão de carreiras se devia ao facto de 
existirem dúvidas legais quanto à sua legitimidade, 
e que recentemente a atual Administração tinha 
solicitado uma tomada de posição ao Provedor de 
Justiça, relevando o facto de existir um parecer 
contraditório da CCDR LVT. 
 
 
 

Relativamente ao ponto 2, sobre o aumento de 
processos disciplinares, não foi comprovado o 
facto da existência de um crescimento dos 
mesmos, tendo sido fundamentados pelo Sr. 
Presidente do CA e pelo Diretor Geral os 
processos existentes e os motivos pelos quais os 
mesmos foram instaurados. 
 
Relativamente ao alegado incumprimento do 
Acordo de Empresa (AE) celebrado com o 
Sindicato (CESP), referiu o Sr. Presidente do CA 
que todos os trabalhadores sem exceção foram 
informados e consultados do processo de 
renegociação do AE, que a ausência de delegados 
sindicais eleitos não teria facilitado o processo e 
que a Administração acreditava não estar a 
incorrer num incumprimento do acordo celebrado. 
 
Relativamente ao ponto 4, a Administração, na 
pessoa do seu Presidente, considera que a 
dificuldade de gestão na contratação foi fruto de 
imposições legais. E que nos quadros da 
Gesloures os precários existentes são uma 
consequência da natureza da profissão, e que são 
vários os que desejam manter a situação laboral 
existente, tendo desta forma possibilidade de 
trabalhar em diversas empresas. 
 
Relativamente ao ponto 5, quanto ao 
incumprimento nos recibos de vencimento, a 
justificação da não inclusão mensal das horas 
extraordinárias executadas remete para a resposta 
dada no ponto 1 com a divergência de pareceres 
entre a CCDR LVT e o Provedor de Justiça. 
 
Relativamente ao ponto 6, o trabalho com um 
único dia de folga foi justificado como situações 
pontuais e com acordo dos trabalhadores. 
 
Na segunda audiência do Grupo de Trabalho, 
realizou-se a reunião com trabalhadores da 
Gesloures E.M., a reunião decorreu com a 
presença dos membros do grupo de trabalho e 
com a presença do Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal. 
 
Os trabalhadores da empresa marcaram presença 
na referida reunião, tendo estado presentes cerca 
de 60 pessoas entre trabalhadores dos quadros e 
prestadores de serviços. 
 
Tendo sido feito o enquadramento da reunião pelo 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, usaram 
da palavra todos os membros do grupo de 
trabalho, a que se seguiu a intervenção dos 
trabalhadores que assim o entenderam. 
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Ficou expressa na reunião a divergência entre a 
direção da Gesloures e os trabalhadores 
presentes, tendo sido enumerados diversos 
problemas de funcionamento (circulação de 
informação, abono para falhas, atualização da 
grelha salarial, formação profissional, critérios de 
avaliação e sistema de avaliação não previsto no 
AE, ambiente de trabalho), que constam nos 
registos áudio desta Assembleia. 
 
O não pagamento das progressões e promoções 
na carreira, o excesso de horas extraordinárias 
trabalhadas sem pagamento e colocadas em 
mapas internos a trocar por dias de folga, foram, 
no entanto, as razões de maior insatisfação da 
maioria dos trabalhadores que intervieram. 
 
Na reunião com os Sindicatos com representação 
de associados, ficou expresso que estes não 
tinham dados concretos dos factos relatados, e 
que tiveram reuniões com os trabalhadores para 
se inteirarem dos problemas, tendo à data iniciado 
contactos para a formalização de outros AE, bem 
como da aplicação na íntegra do AE em vigor. 
 
De referir que dos 4 Sindicatos com representação 
na Gesloures, apenas compareceram às reuniões 
os seguintes sindicatos: SINTAP, SITESE, não 
tendo comparecido STAL e CESP. 
 
Reunido o Grupo de Trabalho, foi entendimento do 
mesmo e na sequência do conjunto de reuniões 
realizadas, solicitar ao CA da Gesloures algumas 
informações pertinentes e importantes para 
posterior análise e elaboração do respetivo 
Relatório Final, entre as quais: 
 
• Mapa de Pessoal; 
 
• Relação dos trabalhadores com e sem vínculo 

à Gesloures; 
 
• Número de trabalhadores em qualquer outra 

situação com número de horas médias diárias 
trabalhadas; 

 
• Documentação trocada entre a Gesloures e a 

Provedoria Geral, a qual ficou acordado o 
Conselho de Administração, em reunião 
realizada com o Grupo de Trabalho no dia 8 
de outubro de 2018, fazer chegar à 
Assembleia Municipal. 

 
Após mail enviado em novembro de 2018, a 
solicitar estes documentos, o Grupo de Trabalho 
rececionou as respetivas respostas em janeiro do 
corrente ano. 
 

Após análise dos referidos documentos e pese 
embora ter sido entendimento da maioria do 
Grupo de Trabalho, reunido no dia 5 de fevereiro 
do corrente ano, de que não responde plenamente 
ao solicitado, não obsta à redação das conclusões 
do respetivo relatório final do Grupo de Trabalho 
para acompanhamento da situação dos 
trabalhadores da Gesloures. 
 
Nesse sentido: 
 
Em conclusão, este grupo de trabalho concorreu 
para a resolução dos problemas enumerados na 
moção que lhe deu origem. 
 
Contudo consideramos ser do interesse de todos 
uma informação mais detalhada sobre o mapa de 
pessoal, onde constem não só os trabalhadores 
efetivos ou em qualquer outra situação, mas 
também a situação de todos os trabalhadores em 
recibo verde. 
 
 
(Apreciação e discussão, com produção de 
diversas intervenções) 

 
 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
 

Proposta de aprovação do Regulamento definitivo 
do Conselho Municipal de Segurança do Município 
de Loures. 
 
(Aprovação nos termos do disposto na alínea l) do n.º 2 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o n.º 3 do Artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de 
julho). 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 
(Regulamento Definitivo) 

 
 

DELIBERAÇÃO 
 

- Considerando que, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho, 
conjugado com a alínea i) do n.º 2 do artigo 
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a Assembleia Municipal de Loures 
deliberou elaborar e aprovar alterações ao 
Regulamento do Conselho Municipal de 
Segurança, que remeteu para Parecer do 
referido Conselho Municipal de Segurança. 
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- Considerando que, de acordo com o 
estipulado no n.º 2 do referido artigo 6.º, o 
Conselho Municipal de Segurança de Loures 
se pronunciou favoravelmente; 

 
- Considerando que a Conferência de 

Representantes da Assembleia Municipal, na 
qualidade de Comissão Permanente deste 
órgão, deliberou, por unanimidade, nos termos 
do artigo 55.º do Regimento da Assembleia 
Municipal, propor ao Plenário da Assembleia 
Municipal a alteração do referido regulamento, 
nos termos já aprovados provisoriamente. 

 
 
A Assembleia Municipal de Loures, reunida em 
sessão plenária, delibera, nos termos do artigo 6.º 
da Lei n.º 33/98, de 18 de julho: 
 
Alterar o artigo 5.º do Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança de Loures, que passa a 
ter a seguinte redação: 

 
 

Artigo 5.º 
Composição 

 
Integram o Conselho: 
 
a) O Presidente da Câmara Municipal; 
b) O Presidente da Assembleia Municipal; 
c) O Vereador responsável pelo Contrato Local 

de Segurança; 
d) Os Presidentes das Juntas de Freguesia; 
e) Um representante do Ministério Público da 

Comarca; 
f) Os Comandantes da Guarda Nacional 

Republicana, da Polícia de Segurança Pública 
e da Polícia Municipal de Loures; 

g) Um representante da Polícia Judiciária; 
h) Um representante do Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras; 
i) Um representante da Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica; 
j) O responsável pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil, o Comandante Operacional 
Municipal e os Comandantes dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, Bucelas, Fanhões, 
Zambujal, Sacavém, Moscavide e Camarate; 

k) Um representante das Associações de 
Bombeiros Voluntários a indicar pelo 
Secretariado Concelhio; 

l) Um representante da Associação Nacional de 
Bombeiros Voluntários; 

m) Um representante da Associação Nacional de 
Bombeiros Profissionais; 

n) Um representante do Corpo Nacional de 
Guardas-Noturnos; 

 

o) Um representante da Associação Sócio-
Profissional dos Guardas-Noturnos; 

p) Um representante da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens; 

q) Um representante do Serviço de Intervenção 
nos Comportamentos Aditivos e 
Dependências; 

r) Um representante da Direção-Geral da 
Reinserção e Serviços Prisionais; 

s) Os representantes das entidades e 
organizações que intervenham no âmbito da 
violência doméstica; 

t) Os responsáveis, da área do município, por 
organizações no âmbito da segurança 
rodoviária; 

u) O responsável na área do Município por cada 
um dos seguintes organismos de âmbito 
social: 

 
- Centro Regional de Segurança Social de 

Lisboa e Vale do Tejo / Serviço Sub-Regional 
de Loures (representado pelos Serviços 
Locais de Loures e Sacavém); 

- Centro de Emprego - Instituto de Emprego e 
Formação Profissional de Loures e Sacavém; 

- Equipa de Apoio às Escolas de Loures da 
DRELVT; 

- Delegação de Saúde Concelhia. 
 
v) Um representante local de cada uma das 

seguintes entidades de âmbito social: 
 
- Comissão Coordenadora das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Loures; 

- Associações de Imigrantes; 
- Associações de Apoio a Pessoas Portadoras 

de Deficiência; 
- Associações diversas de caráter social; 
- Santa Casa da Misericórdia de Loures; 
- Conselhos Executivos da Área Pedagógica do 

Concelho; 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação; 
- Associação Luís Pereira da Mota. 
 
w) Um representante local de cada uma das 

seguintes entidades de âmbito económico, 
patronal e sindical: 

 
- Associação Empresarial de Comércio e 

Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas; 
- Associação Empresarial da Região de Lisboa - 

AERLIS (Delegação de Loures); 
- Cooperativa Agrícola de Loures; 
- Associação dos Beneficiários de Loures; 
- Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses - CGTP/IN; 
- União Geral dos Trabalhadores - UGT; 
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- Associação Sindical dos Profissionais da 
Polícia (ASPP/PSP); 

- Associação dos Profissionais da Guarda 
(APG/GNR). 

 
x) Sete cidadãos de reconhecida idoneidade, a 

designar pela Assembleia Municipal. 
 
 

Loures, em 13 de fevereiro de 2019 
 

Pela Conferência de Representantes 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

GESTÃO MUNICIPAL 
 

Informação à Gestão Municipal - período de 
outubro a dezembro de 2018. 
 
(Apreciação nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 
 
 
(Produzidas diversas intervenções sobre a 
matéria) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento Informação 
referente à Gestão Municipal - período de outubro 
a dezembro de 2018 - encontra-se disponibilizado 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

A Reunião terminou às 01h02 do dia 8 de março 
de 2019. 
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 Apresentação e Metodologia  Nos termos da alínea y) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, apresenta-se a informação referente à atividade municipal realizada no período de outubro a dezembro de 2018.   A descrição desta atividade será desenvolvida, primeiro através da informação das deliberações aprovadas pelo órgão Câmara Municipal (pág. 10 - 28) organizada por área de intervenção e por reunião; seguindo-se uma síntese em que se destaca as atividades municipais que maior relevaram para a execução dos objetivos definidos nas GOP’s (pág. 31 - 49), concluindo-se este capitulo com a apresentação detalhada de toda a atividade desenvolvida pela estrutura municipal no período em análise (pág. 50 - 167).  Ainda de acordo com o disposto legalmente, completam este documento, informação relativa à Execução Orçamental (pág. 168 - 175), Análise Patrimonial na sua componente da divida “de” e “a” Terceiros (pág. 176 - 178) e a Relação dos Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes (pág. 182 - 199).                
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 Nos meses de agosto a setembro, foram realizadas 9 (nove) reuniões do Executivo Municipal, 8 (oito) ordinárias e 1 (uma) extraordinária, em que as deliberações observadas no âmbito da gestão municipal, foram as seguintes:   ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Na 23ª Reunião Ordinária realizada em 10/10/18 Aprovada a conversão de contrato de trabalho a termo incerto, celebrado com trabalhadora da Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda, em contrato de trabalho sem termo.  Aprovado submeter à Assembleia Municipal a designação do fiscal único da Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.  Aprovado submeter à Assembleia Municipal a designação do fiscal único da Loures Parque, Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda.  Aprovada a alteração ao protocolo relativo ao serviço de transporte coletivo urbano de Camarate, celebrado entre o Município de Loures e a Rodoviária de Lisboa, SA, no âmbito do projeto rodinhas linha azul.  Aprovada a alteração ao protocolo relativo ao serviço de transporte coletivo urbano de Sacavém, (rodinhas de Sacavém) celebrado entre o Município de Loures e a Rodoviária de Lisboa, SA, no âmbito do projeto rodinhas linha azul.  Na 24ª Reunião Ordinária realizada em 24/10/18 Aprovada a designação do representante do Município na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis;  Aprovada a designação do representante do Município e respetivo substituto na A2S – Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia;  Aprovada a designação do representante do Município na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios para o Gás – AMAGÁS;  
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Aprovada a nomeação do Município na Assembleia Geral de Loures Parque, empresa municipal de estacionamento, E.M. Unipessoal, Lda. e do Secretário da Mesa;  Aprovada a nomeação do representante do Município na Assembleia Geral da Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e do secretário da mesa;  Aprovada a designação dos representantes do Município nos órgãos socias da AEPTL-Associação para o Ensino Profissional em Transporte e Logística;  Aprovada a designação do representante do Município na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Portugueses do Vinho;  Aprovada a designação do representante do Município para o cargo de Vice-Presidente da mesa da Assembleia Geral da Agência Municipal de Energia e Ambiente de Loures (AMEAL);  Aprovada a designação do representante do Município para integrar o Conselho Fiscal da Sociedade ValorSul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.;  Aprovado o relatório final, a adjudicação e minutas de contrato, referente ao procedimento alimentar para os refeitórios da Câmara Municipal de Loures e dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR);  Aprovada a afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno sito no Bairro da Fraternidade, na União de Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela;  Aprovada a aceitação, a benefício de inventário, da doação de bens móveis a fim de integrar o acervo museológico e documental da rede de museus de Loures;  Aprovadas as regras do entendimento para a constituição de agrupamentos de entidades adjudicantes, a autorização para o início, tipo e peças do procedimento e a minuta do anúncio, a designação do gestor do contrato e do júri do procedimento, para a aquisição de gás natural para o Município de Loures, o Município de Odivelas, o Município de Odivelas e a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M Unipessoal, Lda.;   Aprovado as regras de entendimento para a constituição de entidades adjudicantes, o início, tipo, peças do procedimento e a minuta do anúncio, a designação do gestor do contrato e do 
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júri do procedimento, para aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, dados, móvel e Disaster Recovery para a Câmara Municipal de loures, os SIMAR – Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, a Gesloures-Gestão de Equipamentos Sociais, E.M Unipessoal, Lda. e a Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M Unipessoal,Lda..  Na 25ª Reunião Ordinária realizada em 07/11/18 Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal, referente à minuta de contrato de delegação de competências a celebrar entre o Município de Loures e a Área Metropolitana de Lisboa.  Aprovada a celebração de protocolo de colaboração no âmbito do programa ODS@LOURES – objetivos de desenvolvimento sustentável.  Aprovada a ratificação do despacho de 29/10/2018, relativo ao compromisso de parceria com a START.SOCIAL – Cooperativa Sócio Educativa para Desenvolvimento Comunitário, CRL.  Aprovado o relatório final, a decisão de não adjudicação, a extinção e determinação da revogação da decisão de contratar referente ao procedimento para aquisição de energia elétrica, por lotes, no regime MT (média tensão), no regime BTN (baixa tensão normal) para o Município de Loures e Odivelas, a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M, Unipessoal, Lda. e Loures Parque-Empresa Municipal de Estacionamento, EM, Unipessoal,Lda.  Aprovado o início, tipo e peças do procedimento, a designação do Júri do procedimento e do gestor do contrato, referente à aquisição de energia elétrica, no regime MT (média tensão), no regime BTE (baixa tensão especial) e no regime BTN (baixa tensão normal) para o Município de Loures.   Aprovado o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Loures e a EGEO-Tecnologia e Ambiente, SA, as normas de participação da 13ª edição do prémio literário Maria Amália Vaz de Carvalho, prosa de ficção-biénio 2018/2019.  Aprovada a admissão de 12 trabalhadores para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de assistente técnico, por utilização da reserva de recrutamento.  
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Na 25ª Reunião Ordinária (continuação) realizada em 09/11/18 Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à fixação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2019.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal relativa à participação no município do IRS a arrecadar em 2020, com referência aos rendimentos de 2019.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à derrama de 2018, a cobrar em 2019.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à fixação da taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) para o ano de 2019.  Na 7ª Reunião Extraordinária realizada em 12/11/18 Aprovado o Orçamento de 2019 e Opções do Plano 2019-2022 da Câmara Municipal de Loures.  Aprovado o Mapa de Pessoal para 2019, da Câmara Municipal de Loures.  Aprovada a Alteração aos Tarifários dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos e Serviços Prestados, a vigorar em 2019, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Aprovados os Documentos Previsionais para 2019, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Aprovado o Mapa de Pessoal para 2019, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Na 26ª Reunião Ordinária realizada em 21/11/18 Aprovada a autorização da despesa, as regras de entendimento para constituição agrupamento de entidades adjudicantes, o início, tipo e peças do procedimento, relativo à aquisição de serviços de comunicações para os SIMAR – Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas.  Aprovada a proposta de celebração de protocolo de utilização de imóvel municipal entre o Município de Loures e a Agregar – Associação de Apoio e Integração Social, Desportiva e Cultural. 
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 Aprovada a proposta de normas de participação, no âmbito do mercado de Natal.  Aprovada a nomeação do representante do Município na Assembleia Geral da GesLoures, no período compreendido entre 16 novembro e 15 de dezembro de 2018.  Aprovado o início, tipo e peças do procedimento, a nomeação do júri e do gestor do contrato, relativo à aquisição de serviços de licenciamento de software para serviços municipais e parque escolar ao abrigo do acordo quadro da entidade de serviços partilhados da administração pública, IP (ESPAP).  Aprovada a nomeação do representante do Município na Assembleia Geral da GESLOURES, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., no período compreendido entre 16 de novembro e 15 de dezembro de 2018.  Na 27ª Reunião Ordinária realizada em 05/12/18 Aprovada a 5ª alteração ao orçamento 2018 e opções do plano 2018-2021.  Aprovadas as regras de entendimento para a constituição de agrupamento de entidades adjudicantes; - o início, tipo, peças e minuta do anúncio do procedimento; - a designação do júri e do gestor contrato - referente à aquisição de energia elétrica para o município de Loures, os SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, a Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda e a Loures Parque - Empresa Municipal de Estacionamento, EM, Unipessoal, Lda.  Aprovado o relatório final, a adjudicação e a minuta de contrato referente aos lotes 1 (baixa tensão especial) e 2 (média tensão); - a não adjudicação no lote 3 (baixa tensão normal) com a consequente extinção do procedimento e revogação de decisão de contratar - referente à aquisição de energia elétrica para o Município de Loures.  Aprovado o início, tipo e peças do procedimento; - a designação do júri e do gestor contrato - referente à aquisição de energia elétrica no regime BTN (baixa tensão normal) para o Município de Loures.  
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Aprovada a ratificação da decisão de 26.11.2018 que aprovou a formalização da declaração de compromisso de parceria celebrado entre o Município de Loures, e a Start Social - Cooperativa Sócio - Educativa para Desenvolvimento Comunitário.  Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal, referente à celebração do contrato-programa com a Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda, relativo ao ano económico de 2019.  Aprovada a celebração do protocolo de cooperação entre o Município de Loures e o Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.  Na 28ª Reunião Ordinária realizada em 19/12/18 Aprovado o início, tipo, peças e minuta do anúncio do procedimento; - a designação do júri e do gestor contrato - relativo ao aluguer operacional de 10 veículos automóveis ligeiros pelo período de 36 meses (proc. nº. 48960/DCA/2018).  Aprovadas as regras de entendimento para a constituição de agrupamento de entidades adjudicantes; - o início, tipo, peças e minuta do anúncio do procedimento; - a designação do júri e do gestor contrato - referente à aquisição de continuada, por lotes, de combustíveis para o Município de Loures, os SIMAR -Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, a Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e a Loures Parque - Empresa Municipal de estacionamento, EM, Unipessoal, Lda.  Aprovada a adenda à minuta do contrato nº 20/18/CP, respeitante à empreitada de substituição condutas em Caneças (fase II) dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas.  Aprovada a adenda à minuta do contrato nº 30/18/CP, referente à prestação de serviços de seguros para os SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas.      
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 PROTEÇÃO CIVIL /ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS Na 24ª Reunião Ordinária realizada em 24/10/18 Aprovada a transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal no valor de 4.067,94€ (quatro mil e sessenta e sete euros e noventa e quatro cêntimos).   MOVIMENTO ASSOCIATIVO Na 23ª Reunião Ordinária realizada em 10/10/18 Aprovado a atribuição de apoio financeiro ao rancho folclórico do Bairro da Fraternidade, no valor de 710€ (setecentos e dez euros).  Na 24ª Reunião Ordinária realizada em 10/10/18 Aprovada a minuta do contrato programa de desenvolvimento desportivo no âmbito do programa municipal “Centros de Formação de Atletismo”, e a atribuição de Apoio Financeiro no valor de 6.000€ (seis mil euros).  Isenção do pagamento: Pela utilização do jardim do museu municipal da Quinta do Conventinho, à ABA – Associação Beneficente de Ajuda no valor de 120€ (cento e vinte euros); Pela utilização do pavilhão do Oriente, pelo Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros no valor de 700,46€ (setecentos euros e quarenta e seis cêntimos); Ao Grupo Desportivo de Lousa no valor de 366,27€ (trezentos e sessenta e seis euros e vinte e sete cêntimos); Ao Sport Clube Sanjoanense no valor de 194,28€ (cento e noventa e quatro euros e vinte e oito cêntimos); Ao Sport Clube Sanjoanense no valor de 233,13€ (duzentos e trinta e três euros e treze cêntimos); Ao grupo de danças e cantares do Catujal-Unhos no valor de 277,83 (duzentos e setenta e sete euros e oitenta e três euros); Ao grupo dramático e recreativo corações de Vale Figueira no valor de 72,97€ (setenta e dois euros e noventa e sete euros).  
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Na 25ª Reunião Ordinária realizada em 07/11/18 Aprovada a transferência de verbas para a Associação Cantinho da Pequenada no valor de 9.000€ (nove mil euros).  Aprovado o pagamento da comparticipação, à Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras no valor de 1.845€ (mil, oitocentos e quarenta e cinco euros).  Na 27ª Reunião Ordinária realizada em 05/12/18 Aprovada a transferência de verbas aos agentes musicais do concelho, no âmbito do projeto "brincar com a música", no valor de 1.000€ (mil euros).  Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal, relativa ao regulamento municipal de apoio ao associativismo – RMAA.  Na 28ª Reunião Ordinária realizada em 19/12/18 Aprovada a transferência de verbas: Para as entidades com melhor participação no 23º troféu "Loures Atleta Jovem", no valor de 3.250€ (três mil duzentos e cinquenta euros); Para as entidades participantes na organização do 34º troféu "Corrida das coletividades do concelho de Loures", no valor de 7.700€ (sete mil e setecentos euros).  Isenção do pagamento: Pela utilização do Pavilhão Paz e Amizade, à Associação de Dança de Moscavide, no valor de 301,77€ (trezentos e um euros e setenta e sete cêntimos); Pela utilização do pavilhão do oriente, à Associação de Dança de Moscavide, no valor de 123,69€ (cento e vinte e três euros e sessenta e nove cêntimos); Pela utilização do pavilhão do oriente, à junta de freguesia de Moscavide e Portela, no valor de 294,71€ (duzentos e noventa e quatro euros e setenta e um cêntimo); Pela utilização do pavilhão desportivo do agrupamento de escolas de Santa Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, no valor de 119,67€ (cento e dezanove euros e sessenta e sete cêntimos); Pela utilização do pavilhão Paz e Amizade, à Gato Ruim - Associação Cultural, no valor de 92,39€ (noventa e dois euros e trinta e nove cêntimos); 
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Pela utilização do cineteatro de Loures, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, no valor de 72,70€ (setenta e dois euros e setenta cêntimos); Pela utilização do pavilhão José Gouveia, ao Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira, no valor de 28,35€ (vinte e oito euros e trinta e cinco cêntimos); Pela utilização do pavilhão José Gouveia ao Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira, no valor de 34,02€ (trinta e quatro euros e dois cêntimos); Pela utilização do pavilhão António Feliciano Bastos, ao Pioneiros NBL - Núcleo de Basket de Loures, no valor de 64,76 (sessenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos); Pela utilização do pavilhão Paz e Amizade, à Associação de Patinagem de Lisboa, no valor de 556,67€ (quinhentos e cinquenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos); Pela utilização do pavilhão Paz e Amizade, ao Infantado Futebol Clube, no valor de 226,81€ (duzentos e vinte e seis euros e oitenta e um cêntimo); Pela utilização do Pavilhão Paz e Amizade, ao Infantado Futebol Clube, no valor de 226,81€ (duzentos e vinte e seis euros e oitenta e um cêntimo); Pela utilização do Pavilhão do Oriente, à - Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, no valor de 585,97€ (quinhentos e oitenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos).   APOIO SOCIAL ESCOLAR / ESCOLAS Na 24ª Reunião Ordinária realizada em 24/10/18 Aprovada a transferência de verbas: Agrupamento de Escolas Maria Keil no valor de 2.926,30€ (dois mil novecentos e vinte e seis euros e trinta cêntimos); Agrupamento de Escolas José Afonso no valor de 3.367,13€ (três mil trezentos e sessenta e sete euros e treze cêntimos); Agrupamentos de Escolas, para manutenção e conservação dos edifícios e equipamentos escolares no valor de 800.000€ (oitocentos mil euros). Entidades Dinamizadoras das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2018/2019 – 1ª tranche no valor total de 301.553,94€ (trezentos e um mil euros, quinhentos e cinquenta e três euros e noventa e quatro cêntimos); Para as entidades parceiras no âmbito do Serviço de Apoio à Família – Acompanhamento do serviço de refeições escolares no valor de 45.408€ (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oito euros); 
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Para as entidades parceiras no âmbito do Serviço de Apoio à Família – Prolongamento de Horário no valor de 21.352,11€ (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois euros e onze cêntimos).  Aprovada a isenção do pagamento pela utilização da sala Herberto Goulart, na biblioteca Municipal Ary dos Santos, ao Agrupamento de Escolas Eduardo Gajeiro no valor de 6,50€ (seis euros e cinquenta cêntimos).  Aprovado o acordo de parceria entre o Município de Loures e o Lisbon Institute of Global Mental Health.  Aprovada a celebração do protocolo de cooperação entre o Município de Loures, a Rodoviária de Lisboa e a Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal.  Aprovada a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 19 trabalhadores, da categoria de assistente técnico, para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.  Na 25ª Reunião Ordinária realizada em 07/11/18 Aprovada a transferência de verbas para o Agrupamento de escolas Luis de Sttau Monteiro no valor de 802,66€ (oitocentos e dois euros e sessenta e seis euros).  Aprovada uma adenda às normas do serviço de apoio à família.  Na 7ª Reunião Extraordinária realizada em 12/11/18 Aprovada a admissão de 75 trabalhadores para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por utilização de reserva de recrutamento.  Na 26ª Reunião Ordinária realizada em 21/11/18 Aprovada a atribuição de apoio financeiro aos agrupamentos de escolas, relativo ao pagamento da taxa fixa das linhas telefónicas no valor de 12.166,39€ (doze mil, cento e sessenta e seis euros e trinta e nove cêntimos).    
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 Aprovada a transferência de verbas: Entidades parceiras, no âmbito do serviço de apoio à família no valor de 15.074,79€ (quinze mil e setenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos).  Os agrupamentos escolares, no âmbito de criação de centros de apoio à aprendizagem no valor de 36.701,48€ (trinta e seis mil, setecentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).  Para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1, n.º1 da Bobadela no valor de 3.600€ (três mil e seiscentos euros).  Para a União de Freguesia de Santo Antão e São Julião do Tojal, no âmbito dos transportes escolares no valor de 10.500€ (dez mil e quinhentos euros). Aprovada a transferência de verbas para o Agrupamento de escolas Maria Keil no valor de 345€ (trezentos e quarenta e cinco euros) e a escola Secundária de Camarate no valor de 345€ (trezentos e quarenta e cinco euros). Aprovada a transferência de verbas para os agrupamentos escolares, visando o apoio à manutenção de sistemas elevatórios das EB23/EBI no valor de 7.413,55€ (sete mil, quatrocentos e treze euros e cinquenta e cinco cêntimos).  Aprovada a comparticipação financeira à instituição de apoio social da freguesia de Bucelas no valor de 3000€ (três mil euros).   Na 27ª Reunião Ordinária realizada em 05/12/18 Aprovada a transferência de verbas: Para as entidades parceiras, no âmbito do serviço de apoio à família - fornecimento de refeições escolares (transferências de setembro de 2018 a junho de 2019), no valor de 79.418,82€ (setenta e nove mil quatrocentos e dezoito euros e oitenta e dois cêntimos) para 2018 e 317.675,10€ (trezentos e dezassete mil seiscentos e setenta e cinco euros e dez cêntimos) para 2019; Para as entidades parceiras, no âmbito do serviço de apoio à família - prolongamento de horário, no valor de 89.411,48€ (oitenta e nove mil quatrocentos e onze euros e quarenta e oito cêntimos).  Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão José Gouveia ao agrupamento de escolas de São João da Talha, no valor de 248,12€ (duzentos e quarenta e oito euros e doze cêntimos).  
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Na 28ª Reunião Ordinária realizada em 19/12/18 Aprovada a alteração das normas do serviço de apoio à família.  Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de escolas de Portela e Moscavide, no valor de 285,50€ (duzentos e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos).  Aprovada a atribuição de apoio financeiro às entidades que colaboraram na organização da festa do vinho e das vindimas, em Bucelas, no valor de 12.199,62€ (doze mil cento e noventa e nove euros e sessenta e dois cêntimos).   ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO Na 23ª Reunião Ordinária realizada em 10/10/18 Aprovada a designação toponímica para a urbanização da Solcasa, na freguesia de Bucelas, (Proc.º. nº 36.598/OM-D);  Aprovada a designação toponímica para a urbanização do Castelo, na União das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela (Proc.º. nº 37.109/OM-E).  Na 24ª Reunião Ordinária realizada em 24/10/18 Aprovada a designação do representante do Município na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis;  Aprovada a designação do representante do Município e respetivo substituto na A2S – Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia;  Aprovada a designação do representante do Município na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios para o Gás – AMAGÁS;  Aprovada a nomeação do Município na Assembleia Geral de Loures Parque, empresa municipal de estacionamento, E.M. Unipessoal, Lda. e do Secretário da Mesa;  Aprovada a nomeação do representante do Município na Assembleia Geral da Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e do secretário da mesa;  Aprovada a designação dos representantes do Município nos órgãos socias da AEPTL-Associação para o Ensino Profissional em Transporte e Logística; 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 24   

 Aprovada a designação do representante do Município na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Portugueses do Vinho;  Aprovada a designação do representante do Município para o cargo de Vice-Presidente da mesa da Assembleia Geral da Agência Municipal de Energia e Ambiente de Loures (AMEAL);  Aprovada a designação do representante do Município para integrar o Conselho Fiscal da Sociedade ValorSul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.;  Aprovado o relatório final, a adjudicação e minutas de contrato, referente ao procedimento alimentar para os refeitórios da Câmara Municipal de Loures e dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR);  Aprovada a afetação ao domínio público municipal de parcela de terreno sito no Bairro da Fraternidade, na União de Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela;  Aprovada a aceitação, a benefício de inventário, da doação de bens móveis a fim de integrar o acervo museológico e documental da rede de museus de Loures;  Aprovadas as regras do entendimento para a constituição de agrupamentos de entidades adjudicantes, a autorização para o início, tipo e peças do procedimento e a minuta do anúncio, a designação do gestor do contrato e do júri do procedimento, para a aquisição de gás natural para o Município de Loures, o Município de Odivelas, o Município de Odivelas e a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M Unipessoal, Lda.;  Aprovado as regras de entendimento para a constituição de entidades adjudicantes, o início, tipo, peças do procedimento e a minuta do anúncio, a designação do gestor do contrato e do júri do procedimento, para aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, dados, móvel e Disaster Recovery para a Câmara Municipal de loures, os SIMAR – Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, a Gesloures-Gestão de Equipamentos Sociais, E.M Unipessoal, Lda. e a Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M Unipessoal,Lda..    
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 Na 25ª Reunião Ordinária realizada em 07/11/18 Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (Proc.º n.º 64.853/LA/E/OR – Cabeça de Casal de Herança Rosa Alice de Oliveira).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (Proc.º n.º 65.282/LA/E/OR – Maria Odete Portela Martins Patrício).  Aprovada a declaração de caducidade do alvará de licença de loteamento n.º 1/2008 (Proc.º n.º 44.438/LA/L/PE OVERBRICK- Promoção Imobiliária, SA).  Aprovada a abertura do período de discussão pública relativa à proposta de alteração ao regulamento municipal de edificação e urbanização (RMEU).   Aprovada a abertura do período de discussão pública relativa à proposta de delimitação da unidade de execução (Proc.º n.º 60.345/LA/L/N FECO – Construções Lda.).  Na 26ª Reunião Ordinária realizada em 21/11/18 Aprovada a calendarização dos prazos, a alteração dos termos de referência, a avaliação ambiental e a fixação dos prazos de formulação de sugestões, referente ao plano de pormenor da quinta dos remédios, Parque da Ciência e Tecnologia.  Aprovada a isenção do pagamento de taxa no valor de 192€ (cento e noventa e dois euros) (Proc. N.º 66.161/URB/2018 – Adelino Gameiro Marques).  Na 27ª Reunião Ordinária realizada em 05/12/18 Aprovada a homologação do auto de vistoria; - a receção provisória das obras de urbanização e viabilizar a alteração ao alvará de licença de loteamento pela comissão de administração conjunta (procº. nº 44.674/RC/1990 - Associação de Moradores Bairro Alto da Casa Branca)   ATIVIDADE ECONÓMICA Na 24ª Reunião Ordinária realizada em 24/10/18 Aprovada a alteração ao protocolo relativo ao serviço de transporte coletivo urbano de Moscavide, celebrado entre o Município de Loures e a Rodoviária de Lisboa, SA, no âmbito do projeto Rodinhas Linha Azul. 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 26   

Aprovadas as normas de participação do “Festival da Gastronomia Saloia” e do “Festival da cerveja artesanal”.  Na 25ª Reunião Ordinária realizada em 07/11/18 Aprovada a atribuição do galardão de mérito empresarial do ano 2018.  Aprovada a alteração do preço de venda ao público dos vinhos do produtor Quinta da Murta na loja do Museu do Vinho e da Vinha em Bucelas.  Na 27ª Reunião Ordinária realizada em 05/12/18 Aprovada a isenção do pagamento de taxas à Associação Nacional de Educação Artística e Cultural - Conservatório d´artes de Loures, no valor de 1.105,69€ (mil cento e cinco euros e sessenta e nove cêntimos).   OUTRAS DELIBERAÇÕES Na 24ª Reunião Ordinária realizada em 24/10/18 Aprovada a isenção de taxas de remoção e depósito de veículo automóvel, a Maria da Conceição Cardoso Metelo Ratado.  Na 25ª Reunião Ordinária realizada em 07/11/18 Aprovado o preço de venda ao público, nas lojas da rede de museus de Loures, de réplicas de uma Lucerna da época Romana.  Aprovada a alteração à proposta de deliberação n.º 31/2008, aprovada na 6.ªreunião ordinária de 2018/01/17.  Na 7ª Reunião Extraordinária realizada em 12/11/18 Deferido o requerimento de Suspensão de Mandato apresentado pelo Senhor Vereador Gonçalo Caroço.  Na 27ª Reunião Ordinária realizada em 05/12/18 Aprovada a integração da biblioteca Municipal de Loures na rede de bibliotecas José Saramago e a subscrição da respetiva carta de princípios.  
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Isenção de taxas de remoção e depósito de veículo automóvel: A Maria João Cardoso dos Santos Rodrigues; A João Paulo Mendes Leal Gomes Pereira.  Aprovada a atribuição de descontos nos preços de venda de bens ao público nas lojas da rede Municipal de museus de Loures, no período compreendido entre 2 de dezembro de 2018 e 6 de janeiro de 2019.  Na 28ª Reunião Ordinária realizada em 19/12/18 Aprovada a celebração de contrato de utilização de imóvel municipal entre o Município de Loures e a Associação para a Mudança e Representação Transcultural.  Aprovada a celebração de protocolo de cooperação entre o Município de Loures e a Comunidade Vida e Paz, no valor de 10.000€ (dez mil euros).  Aprovado o acordo de cooperação entre o Município de Loures e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.  APOIO A OUTRAS ENTIDADES Na 24ª Reunião Ordinária realizada em 24/10/18 Aprovada a isenção do pagamento de taxa à Cooperativa Agrícola de Loures no valor de 840€ (oitocentos e quarenta euros).  Na 25ª Reunião Ordinária realizada em 07/11/18 Aprovada a isenção parcial do pagamento da taxa de inspeção periódica de ascensores, à instituição de apoio social da freguesia de Bucelas no valor de 67,32€ (sessenta e sete euros e trinta e dois euros).  Na 26ª Reunião Ordinária realizada em 21/11/18 Aprovada a transferência de verba para o CCD – Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures no valor de 347.507,81€ (trezentos quarenta sete mil quinhentos sete euros e oitenta um cêntimo).   Aprovada a comparticipação financeira à Santa Casa da Misericórdia de Loures no valor de 6.500€ (seis mil e quinhentos euros). 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 28   

 Aprovada a isenção do pagamento de taxa à Paróquia de Santa Maria de Loures  Na 27ª Reunião Ordinária realizada em 05/12/18 Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal relativa ao regulamento municipal de apoio às instituições sociais.  Aprovada a atribuição de apoio financeiro a várias entidades, no âmbito educação ao longo da vida, no valor de 19.081,60€ (dezanove mil oitenta e um euros e sessenta cêntimos).  Aprovada a transferência de verba para a Casa do Gaiato de Lisboa, no valor de 1.115€ (mil cento e quinze euros).  Aprovada a isenção parcial do pagamento da taxa de inspeção periódica de ascensores, à Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas, no valor de 67,32€ (sessenta e sete euros e trinta e dois euros).  Na 28ª Reunião Ordinária realizada em 19/12/18 Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão desportivo do agrupamento de escolas da Bobadela, à Polícia de Segurança Pública - Divisão de Loures, no valor de 1.250,40€ (mil duzentos e cinquenta euros e quarenta cêntimos).             



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 30    



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 32   

Da atividade realizada e a qual se representa\desenvolve em capítulo próprio (Atividade Municipal – Relato, (pág. 50 - 167), destaca-se o seguinte:  MAIS PERTO DE SI - Os objetivos desta iniciativa são o de aproximar a gestão municipal das realidades locais do concelho e das gentes que vivem o território. Auscultar a população, visitar e tomar contacto direto com as situações a atender, promover e apresentar as grandes opções municipais para cada local. Nesta terceira iniciativa que decorreu nos dias 23 e24 de novembro, a administração da Câmara Municipal de Loures instalou-se na União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, mais exatamente na vila da Bobadela. Aproximar a gestão municipal da realidade de Bobadela foi um dos principais objetivos desta iniciativa que, durante 2 dias esteve junto da população e dos principais pontos de desenvolvimento daquela freguesia, contactar com as instituições locais e forças vivas da terra, os seus projetos, dificuldades e aspirações, foi o intuito desta iniciativa que culminou em dois dias de intenso trabalho.  Foram dois dias em que a sede do Município esteve instalada na Associação Desportiva Bobadelense e o Executivo percorreu a freguesia, com contacto direto com os anseios, problemas e sugestões para melhorar esta localidade. O primeiro dia desta Presidência começou com a visita a uma empresa de referência no setor da geotecnia e estruturas de fundação – a Geocontrole. Seguiu-se um períplo por algumas escolas públicas, com o objetivo de conhecer melhor os espaços, as suas carências e, nalguns casos, apresentar os projetos de intervenção previstos, tendo-se concluído este dia de trabalhos com visitas a instituições de cariz social, como a Associação de Reformados Pensionistas e Idosos, a Igreja e o Centro Paroquial e o Centro Português para os Refugiados. No segundo dia foi destinado a visitas ao Bairro da Petrogal e à Quinta da Parreirinha em que se abordaram temas como a falta de estacionamento, a iluminação e muitas outras questões relacionadas com o espaço público daqueles locais. A passagem pelo Agrupamento de Escuteiros e pelo Clube Recreativo Bobadelense fechou o programa de visitas desta presidência na Bobadela. Em jeito de balanço, a sessão pública encerrou a Presidência na Bobadela, tendo-se apresentado novos projetos e intervenções para esta vila da zona oriental do concelho, com destaque para o Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios. Um plano que irá contemplar a construção de um polo de atividades no domínio da ciência e tecnologia, a reabilitação da casa da Quinta dos 
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Remédios e a preservação da zona adjacente, bem como a melhoria das acessibilidades na zona envolvente. Foi ainda apresentada a segunda fase do Percurso Ribeirinho de Loures. Outro grande projeto que prevê a construção de “um passeio pedonal e ciclável, desde a fronteira com Vila Franca de Xira, em Santa Iria de Azóia, até ao rio Trancão, ligando-o a Lisboa”. Na área da saúde, a reabertura do Centro de Saúde da Bobadela, encerrado em setembro de 2013, releva-se de extrema importância, sendo que o Município já indicou, ao Ministério da Saúde, alguns locais possíveis de serem utilizados para instalar uma Unidade de Saúde Familiar. No âmbito da mobilidade e dos transportes, vão continuar as repavimentações, com destaque para as ruas Bento Gonçalves, Mártires do Tarrafal e Aquilino Ribeiro, e no Bairro dos Covões.  Relativamente à saída da A1, entre São João da Talha e Bobadela, foi encontrado o desenho de solução, considerado viável pelas entidades da administração central, estando-se agora a realizar um estudo de tráfego para confirmar a viabilidade da articulação desta saída com a Estrada Nacional 10. Na concretização dos objetivos previamente definidos nas opções do plano e de outros decorrentes das necessidades mais imediatas que vão surgindo, a execução das OBRAS MUNICIPAIS resulta do trabalho desenvolvido em três grandes setores: Administração Direta, Projetos e Empreitadas. Durante o mês de outubro a dezembro foram iniciadas 216 intervenções por administração direta. 176 pela DEC terminaram 191 das quais 15 transitaram de meses anteriores, no que concerne à DIREP iniciaram-se 40 tendo finalizado 47, ou seja 7 transitaram de meses anteriores.  Pela sua natureza e competência, as intervenções da DEC incidem em equipamentos Escolares, Edifícios Municipais, equipamentos de cariz social e associativo, entidades de utilidade pública e outros. As intervenções da DIREP incidem na rede viária, mobiliário urbano, muros, sinalização horizontal e vertical, entre outras, no espaço público, bem como a iluminação pública. Foram concluídas 47 intervenções de natureza diversa, de acordo com as áreas de intervenção. Os projetos/estudos desenvolvidos e ou em desenvolvimento são vastos, abrangendo vários tipos de equipamentos, vias, reabilitação urbana, sinalização e outros correspondendo às prioridades definidas em plano de atividades para o Município. No que concerne às empreitadas em execução ou em preparação para lançamento de concurso, são reflexo da definição inicial do plano de atividades de 2018 e ainda outras obras com carácter de urgência, que por força de situações não previstas se tornaram de urgente resolução. 
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No período em análise, para além da “Empreitada de regularização fluvial da Ribeira do Prior Velho”, destacam-se a Empreitada de recuperação do Palácio Valflores, a Empreitada de Acessibilidade do Edifício Paços do Concelho, Reformulação dos Serviços de Atendimento (SIM) no LoureShoping e no Edifício da DPGU” e a Repavimentação de arruamentos no Bairro da Bogalheira. Na área da Iluminação Pública das 58 obras em curso, foram concluídas 14.  No âmbito da EDUCAÇÃO desenvolveu-se um conjunto de atividades com objetivo de melhorar as condições de ensino e aprendizagem na rede escolar pública, ao nível das condições físicas, materiais e de recursos humanos não docentes, promovendo a formação plena das crianças e alunos através do acesso a percursos de educação e ensino formais, ou informais e a experiências diversificadas e complementares ao ensino curricular, destacando-se: a estreita articulação com o DOM e as Técnicas de Agrupamento no acompanhamento às condições de manutenção e conservação do edificado, logradouros ou equipamentos nas unidades educativas de responsabilidade municipal (JI, EB1 e EB23/EBI). Realizaram-se várias reuniões entre serviços com vista à planificação e preparação das intervenções a realizar no parque escolar em 2019. Acompanhamento e articulação com os respetivos serviços municipais para intervenção nas áreas de gestão do parque informático, controlo de pragas urbanas, manutenção de espaços verdes ou património municipal, acompanhamento à gestão do contrato em vigor para assistência técnica aos equipamentos multifunções, impressoras e quadros interativos, acompanhamento do fornecimento continuado de palamenta para as cozinhas. Acompanhamento dos procedimentos em curso para aquisição de mobiliário escolar e mobiliário para refeitório, destinado a 29 unidades educativas e cuja entrega será efetuada no início do ano de 2019.  Durante este período procedeu-se à entrega dos conjuntos de material lúdico-pedagógico às escolas do 1º ciclo na área do corpo humano e aos jardins-de-infância da rede pública e solidária na área da motricidade/movimento, num total de 136 conjuntos. De forma a colmatar a necessidade de reforço do pessoal não docente no início do ano letivo, foram acolhidos 75 novos assistentes operacionais e três novos assistentes técnicos. Após autorização da DGeste - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares foi exequível a integração de seis novos assistentes operacionais para apoio específico às crianças com necessidades educativas especiais a frequentar os jardins-de-infância da rede escolar concelhia. Registamos a colaboração com a DGRH na preparação da formação profissional para os assistentes operacionais e que decorreu durante os dias 18 e 19 de dezembro. 
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Após estreita colaboração com a DTO, tiveram início em novembro as “Visitas de Estudo”, tendo-se concretizado já 48 visitas. No âmbito da “Escola Inclusiva”, o Projeto de Hidroterapia iniciou-se a 1 de outubro e abrange 370 alunos portadores de deficiência integrados nas escolas da rede pública do concelho. Este projeto encontra-se a decorrer nas quatro piscinas municipais e conta com a prestação de serviços das associações dos bombeiros do concelho e dos terapeutas da GesLoures. No âmbito do plano de ação da candidatura aprovada ao ERASMUS+, realizou-se a 1 de dezembro o I Festival Municipal de Hidroterapia, nas piscinas municipais de Loures e Santa Iria de Azóia, que contou com a participação de oito agrupamentos de escolas e 111 alunos.  Integrado na Semana da Inclusão, salienta-se ainda a organização e realização do Seminário Nacional “Emprego para Todos”, no dia 4 de dezembro, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, que contou com a participação de cerca de 50 pessoas. No âmbito do projeto “Sensibilização ao Mundo do Trabalho” foi possível a integração de cinco alunos dos agrupamentos de escolas da Bobadela, Eduardo Gageiro e 4 de outubro num primeiro contato com o mundo laboral e para concretização do estágio do curso frequentado. Durante este trimestre, foram rececionadas 45 candidaturas aos Projetos Socioeducativos dos 13 agrupamentos de escolas, um da Escola Secundária de Camarate, 16 das Associações de Pais e 13 das IPSS. Salientar a aquisição de serviços para a realização dos documentos estratégicos na área da Educação: Revisão da Carta Educativa e Plano Estratégico Educativo Municipal, cujo contrato foi celebrado com a Universidade de Aveiro e terá a duração de 17 meses.  Neste período, realizaram-se quatro reuniões com as 26 Técnicas das Equipas Multidisciplinares que se encontram adstritas aos Agrupamentos de Escolas.  Teve lugar a 17 de dezembro, no Palácio Marqueses da Praia a 1ª reunião do Conselho Municipal de Educação referente ao ano letivo 2018/2019.  No âmbito das atividades regulares e competências, que estão expressas no Plano de Transportes Escolares e Normas do Serviço de Apoio à Família destaca-se a emissão de quatro ciclos de faturação do Serviço de Apoio à Família (SAF) para os encarregados de educação referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019; propostas para transferências de verbas no âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e do SAF; duas propostas de alterações das Normas do Serviço de Apoio 
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à Família; dois protocolos no âmbito do Plano de Transportes Escolares; apoio municipal regular e diário com as viaturas municipais no âmbito dos transportes escolares de alunos com necessidades educativas especiais estando a ser transportados diariamente 64 alunos recorrendo a sete viaturas e autocarros adaptados referente a 14 circuitos diários; o regular acompanhamento aos encarregados de educação através de atendimento telefónico e presencial aos munícipes; reanálises e reavaliações de processos no âmbito do SAF e Transportes Escolares num total de 70. No âmbito da relação com a DGEste – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, é atualizada regularmente a plataforma informática onde se encontram registados os números de crianças abrangidas pelo Acordo de Cooperação para a Educação Pré-escolar (refeições e prolongamento de horário) e o número de alunos do 1º ciclo (refeições e por escalão de abono de família) abrangidos pelo Programa de Generalização do fornecimento de refeições escolares.  Acompanhamento Técnico aos projetos escolares, no âmbito da música: Conservatório de Artes de Loures – Projetos “Bebéthoven” e “Músicos de Palmo e Meio” em todas as salas do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico e IPSS do concelho e “MusicArte” na Creche Municipal; Concerto Apresentação Novos Alunos –Igreja Matriz de Loures; Concerto Comemorativo dos 10 anos –Igreja Matriz de Loures; Concertos Comentados nos vários estabelecimentos de ensino.  Pólo de Loures da Escola de Música do Conservatório Nacional – acompanhamento técnico no à preparação do ano letivo 2018/2019. Concerto “Pela Paz no Mundo” –Pólo de Loures; Festa de Natal – sede da EAMCN e no Pólo de Loures.  Projeto Geração – “Geracoro” – acompanhamento técnico à preparação do ano letivo 2018/2019. Apresentação do Coro “Geracoros”; Orquestra de Camarate, Concerto de Natal; Orquestra da Apelação, Concerto de Natal, instalações do ATL “O Nosso Mundo”.  Orquestra Académica Metropolitana - Realização de Concerto pela Orquestra Académica Metropolitana na EB Catujal.  Projeto “Mobilidade Segura” - Acompanhamento técnico na preparação e arranque do projeto;  Acompanhamento Técnico aos projetos escolares, no âmbito da Dança 
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“Danç’Arte” – projeto que procura sensibilizar as crianças e alunos para a dança criativa. No ano letivo 2018/2019 encontra-se implementado em sete IPSS do concelho, com sessões quinzenais de duração de 45 minutos.  Estas sessões são realizadas por formadores/bailarinos do “Fórum Dança”.  Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) - No âmbito da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) e da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), salientar a participação numa reunião do Grupo Temático “Cidades Inclusivas”. No dia 30 de novembro e no âmbito da 3ª edição do Dia Internacional da Cidade Educadora, sob o lema “Tecendo uma rede de cumplicidades” realizou-se o peddy paper “O Outro Lado da Cidade” que envolveu cerca de 100 alunos do IP TRANS – Instituto Profissional de Transportes..  Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho com resposta social para a infância  Receção e acompanhamento de pedidos diversos remetidos pelas IPSS; visitas técnicas com outras unidades orgânicas às instalações municipais cedidas às IPSS; articulação com as IPSS no âmbito das “Ementas Bio”.  Academia dos Saberes – Acompanhamento no desenvolvimento de projetos inseridos no âmbito da Universidade Sénior nos Pólos de Loures e Sacavém. Do trabalho desenvolvido destaca-se: Receção aos professores no Palácio dos Marques da Praia e Monforte com a entrega de uma pen a cada professor; Preparação com outros serviços para a criação do “Clube de Caminhadas”; Passeio Cultural a Setúbal e Estuário do Sado com a participação de 108 pessoas; Passeio Cultural ao Alto Alentejo com a presença de 80 pessoas; Magusto com a presença de um total de 160 pessoas; Aulas Abertas: Voo Virtual, Tiro ao Arco, Clube do Tricot e Crochet, Projeto Knowing/Redes Sociais; Viver o Natal, com a atuação conjunta do Coro da Academia dos Saberes e do IPTRANS; Festa de Natal do Pólo de Sacavém, realizada na Academia Recreativa e Cultural de Sacavém; Ceia de Natal no Pavilhão Paz e Amizade, tendo marcado presença 685 pessoas; Articulação com serviços internos para a criação e desenvolvimento de uma base de dados.  Salientar que no âmbito da dinamização do “Projeto Knowing”, em parceria com o IPTRANS, foram dadas aulas abertas por 10 alunos daquele Instituto e onde participaram 26 alunos da Academia dos Saberes.  
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No quadro de ação da GESTÃO DO PARQUE HABITACIONAL, durante os meses de outubro a dezembro, destaca-se: Ações indiferenciadas no parque habitacional Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Espaços Exteriores do Bairro Municipal da Quinta da Fonte, Apelação: Contrato: n.º 124/2018, assinado em 04.04.2018, visto TC n.º 1064/2018, de 03.07.2018. Consignação: 06.08.2018, prazo: 420 dias, data prevista para conclusão: 30.09.2019. Valor adjudicação: 2.956.078,41 €+ IVA, faturado no período: 763.325,23 € + IVA, faturado acumulado: 1.064.275,25 € + IVA. Situação em 31.12.2018 – Prosseguem os trabalhos da empreitada a bom ritmo, dentro do previsto no plano de trabalhos, encontrando-se praticamente concluídos os trabalhos em fachadas em 25 edifícios e as coberturas substituídas (incluindo impermeabilização de caleiras e remates) em 20 edifícios; a decorrer também os trabalhos nos espaços comuns interiores dos edifícios. Empreitada de: Requalificação dos Edifícios da Rua José Alfredo Dias, 1 a 4 e Exteriores do Bairro Municipal Quinta das Sapateiras, em Loures Contrato: n.º 60/2018, assinado em 26.02.2018. Consignação: 19.06.2018, prazo: 210 dias, prorrogado por 80 dias, prazo conclusão: 04.04.2019. Valor adjudicação: 480.504,04 €+ IVA, faturado no período: 124.620,99 € + IVA, faturado acumulado: 275.001,05 € + IVA. Situação em 31.12.2018 – Ao avaliar o andamento do tempo decorrido e trabalhos já executados, entende-se que o mesmo tem registado atrasos devidos a entraves e atos vandalismo que alguns inquilinos têm apresentado ao bom andamento das obras. Empreitada de Reparação e Beneficiação dos fogos 32.1 e 69.4 do bairro CAAR de Camarate e outros. Contrato n.º 264/2018, assinado em 16.08.2018 Consignação: 17.09.2018, prazo: 150 dias, prazo conclusão: 14.02.2019. Valor adjudicação: 133.549,78 € + IVA, faturado no período: 84.016,12 € + IVA, faturado acumulado: 84.016,12 € + IVA. Situação em 31.12.2018 – Concluídos os fogos: 69.4 e 73.3 do Bairro CAAR de Camarate e o fogo da R. Alves Redol, 2 – 0D, em Santo António dos Cavaleiros; em execução o fogo 32.1 do Bairro CAAR de Camarate  Prestações de serviços – Contrato de conservação e manutenção 
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Fiscalização e Coordenação da Higiene, Saúde e Segurança da Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Espaços Exteriores do Bairro Municipal da Quinta da Fonte, Apelação Contrato n.º 232/2018, assinado em 13.07.2018. Inicio da prestação de serviços: 18.07.2018. Faturado no período: 13.740,00 € + IVA; Realizado no período: prosseguimento do desenvolvimento dos trabalhos, no âmbito da respetiva empreitada. Fornecimento e colocação de 3 placas permanentes no âmbito da Candidatura ao PORTUGAL 2020 / PEDU/PAICD Valor de adjudicação: € 1.500,00 + IVA; Realizado no período: Produção a chapa a colocar na sequência da obra realizada na Parcela 6. Contrato de conservação e manutenção, incluindo reparação – 2ª fase, dos elevadores da Rua José Alfredo Dias, 1 a 4, nas Sapateiras, Loures Contrato n.º 179/2017, de 18.10.2017; Valor de adjudicação: 45.033,40 € + IVA; Situação em 31.12.2018 – Reparados os elevadores, contrato de conservação e manutenção em vigor. Reparação dos Ascensores na Rua José Alfredo Dias, 1 e 2 e Exteriores do Bairro Municipal Quinta das Sapateiras, em Loures. Contrato n.º 276/2018, assinado em 28/08/2018. Prazo:  75 dias.  Valor de adjudicação: 20.241,06 € + IVA; Situação em 31.12.2018 – Concluída. Seleção de perito para a Avaliação de Fogos Municipais Valor de adjudicação: 2.306,25 (IVA incluído); Situação em 31.12.2018 – Avaliadas 10 frações municipais no ano de 2018. Seleção de firma para a realização de Certificação energética de fogos municipais Valor de adjudicação: 5.811,75 € (IVA incluído); Situação em 31.12.2018 – 8 certificações energéticas de fogos realizadas no ano de 2018. Reparação de redes de gás no património habitacional municipal  Valor de adjudicação: 5.000,00 € (IVA incluído); Situação em 31.12.2018 – Disponibilidade para uma pequena reparação em rede de gás.  
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Obras – Reparações e intervenções no património habitacional indiferenciado (fogos habitados), foram realizadas obras pela equipa do Núcleo de Execução de Obras, procedendo á reparação de anomalias causadas por roturas nas redes de água e esgotos, infiltrações com reparação nas paredes e pintura – realizadas no período: 36 obras, no valor de 9.335,27 €, totalizando no ano 152 obras, no valor global de 32.117,68 €. Reparações/reabilitação no património habitacional indiferenciado de fogos devolutos – recuperação no período de 2 fogos, no valor de 4.193,89 €, totalizando ao longo do ano 18 fogos, no valo global de 35.479,24 €. O valor global das pequenas e grandes reparações efetuadas pela equipa totalizam 67.596,92 €.  Relativamente ao conjunto de iniciativas enquadradas na área do AMBIENTE é de destacar no Planeamento, limpeza e desassoreamento de linhas de água – Aprovação do relatório preliminar do concurso público de empreitada de obras públicas “Requalificação do Rio Trancão em Bucelas para a requalificação do Rio Trancão em Bucelas no âmbito do Projeto ValoRio”: a área de atuação localiza-se ao longo da linha de água no concelho de Loures, com uma extensão aproximada de 5.000 metros sendo que, as intervenções de valorização da galeria ribeirinha e a beneficiação dos caminhos e acessos aos campos agrícolas serão realizadas em toda a extensão do Rio Trancão;  Lançamento do procedimento de aquisição do serviço de controlo de infestantes na linha de água Barro/Loures (18 meses);  Concluídas 21 operações especiais de limpeza em linhas de água, nomeadamente nas freguesias de Loures (11), Lousa (1) UF de Santo Antão e São Julião do Tojal (2) UF de Sto. António dos Cavaleiros e Frielas (3), UF de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela (3) e UF Sacavém e Prior Velho (1) para além de 39 visitas de avaliação e programação. O total da área intervencionada foi de 53.195 (m2). Limpeza urbana: Efetuaram -se 31 operações especiais de limpeza, de remoção de resíduos e corte de vegetação em terrenos municipais; Lançamento do procedimento de aquisição do serviço de desmatação e controlo de infestantes em terrenos municipais e execuções coercivas (24 meses); Lançamento do procedimento de aquisição do serviço de limpeza e desmatação de terrenos em execuções coercivas (12 meses); Lançamento do procedimento de Aquisição do serviço de recolha, remoção, acondicionamento e transporte de RCD abandonados (Camarate). 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 41   

Gestão dos Cemitérios Municipais e do Crematório Municipal: No que respeita ao Crematório foi concluída a reconstrução do forno crematório e revisão dos equipamentos periféricos, tendo o reinício da atividade para o público em geral acontecido a 23 de novembro. Até ao final do ano foram realizadas 155 cremações;  Comemorações do 4 de outubro com o Presidente da República; Colocação da Exposição As Mulheres e a República no núcleo Museológico; Realização do primeiro seminário sobre Turismo cemiterial no Palácio Marqueses da Praia e Monforte a 27 de outubro;  Conclusão das comemorações do Ano Europeu do Património com um concerto e um seminário;  Preparação do novo plano de atividades desta área Acordo de Execução celebrado entre o Município e as Juntas de Freguesias: Resposta a solicitações das Freguesias, acompanhamento das ocorrências reportadas na aplicação “Mais Perto de Si”, operacionalização do processo de levantamento das árvores isoladas em caldeira ou em alinhamento. Reabilitação e requalificação do espaço público municipal: Gestão do procedimento de empreitada Parque Urbano da Encosta de Santo António dos Cavaleiros 2.ª fase do processo; Gestão do contrato de manutenção das instalações especiais de bombagem PAB e PUSIA; Lançamento de novo procedimento para contrato de limpeza, manutenção, fornecimento e assistência técnica - Instalações mecânicas especiais de bombagem em sistemas de rega, lagos, repuxos e fontes ornamentais; Acompanhamento do procedimento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de fitness sénior; Adjudicação da prestação de serviços de arquitetura paisagista para o projeto de Execução do Parque do Planalto do Catujal; Gestão da empreitada e acompanhamento da execução de trabalhos diversos na Quinta dos Remédios, 2ª fase; Lançamento de procedimento de empreitada para a Requalificação dos espaços exteriores do Bairro de Sto. António, Camarate – 2.ª FASE; Preparação do lançamento de procedimento de empreitada para execução do novo jardim e parque de estacionamento da Quinta de Santa Teresa, em Camarate; Preparação do lançamento de empreitada para a requalificação dos espaços verdes das rotundas junto ao Centro Comercial Continente; 
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Gestão da prestação de serviços com vista à renovação dos espaços verdes localizados na Estrada Camarate, Sacavém, na Urbanização Quinta Nova; Acompanhamento da Prestação de serviços de manutenção dos Espaços Verdes e controlo de vegetação na Quinta dos Remédios, na Bobadela, que se encontra a decorrer. Aquisição de equipamentos motomanuais para a equipa de sapadores florestais e para as equipas de jardineiros; Acompanhamento da prestação de serviços de manutenção dos logradouros das escolas EB 2,3 e EBI; Acompanhamento da prestação de serviços de manutenção dos espaços verdes e limpeza urbana de diversas instalações municipais; Desenvolvimento e acompanhamento do projeto “Há Vida em Montachique” com a vertente “Construir caixas-abrigo para os morcegos”, “As quatro estações de Montachique – O Outono”, “Passeio micológico”, e “A micro-vida do charco”; Gestão do processo de revitalização do Parque Municipal do Cabeço de Montachique, o  Proposta de dinamização de atividades na Estação da Biodiversidade de Fontelas; Desenvolvimento de diligências para execução da Exposição “Insetos em Ordem”. Na Prevenção e da defesa da floresta - Gestão do processo de proposta de aquisição de serviços – redes secundárias de Faixas de gestão de combustível (100m) e da Rede Viária Florestal. Monitorização e caracterização da qualidade ambiental: Adjudicação de prestação de serviço de Medições de Ruído Ambiente;  Adjudicação do procedimento de prestação de serviço para a elaboração de Projeto de Eficiência Hídrica - Parque Adão Barata e Oficinas Municipais (Utilização de água não potável (poço) para rega do parque Adão Barata; Utilização de água não potável para lavagem de viaturas e para fins não nobres). Na Sensibilização, educação e qualidade ambiental, destaca-se a  Preparação de atividades para ano letivo 2018-2019 no âmbito da estratégia de educação de sensibilização do município; Elaboração, lançamento e divulgação das Agendas de novembro e dezembro e de janeiro; Mostra de recursos em educação e sensibilização ambiental disponibilizados pela autarquia: Evento Mostra de recursos em educação e sensibilização ambiental: 11 de outubro no IST; Realizaram-se 168 atividades de cariz ambiental. Na Eficiência energética: Preparação da campanha de sensibilização para Poupança de Energia em parceria com SIMAR junto dos trabalhadores da autarquia e SIMAR; 
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Candidatura ao Projeto Beacon para a implementação de projetos na área da eficiência energética em Parceria com Universidades Portuguesas e Ministério do Ambiente Alemão. Aguarda-se resposta final à candidatura. Projeto REMEDIO – lançamento de procedimento para a aquisição de fornecimento e instalação de painel informativo de rua na Av. de Moscavide (área piloto); Mobilidade elétrica: Validação do Upgrade dos 5 postos de carregamento para semirrápido  Na área da CULTURA salientar duas iniciativas: Festa do Vinho e das Vindimas e Exposição “Quando nós somos os Outros. Loures no caminho para a Interculturalidade”.  Festa do Vinho e das Vindimas - A Festa do Vinho e das Vindimas de Bucelas pretende homenagear e evocar todos aqueles que trabalharam e trabalham nesta faina específica, que marca, de forma indelével, toda a freguesia de Bucelas. Este é um evento que visa a preservação e divulgação da identidade cultural da Freguesia de Bucelas, em torno de uma atividade que tem sido central na dinâmica socioeconómica da freguesia: a produção do vinho, a que se associa um conjunto de artes e ofícios tradicionais ligados à vitivinicultura.  É uma iniciativa anual que existe há mais de 30 anos, tendo a primeira edição ocorrido em 1986, o que demonstra grande interesse e adesão, quer por parte dos coorganizadores, quer parte do público que a ela assiste.  Iniciativa que se realiza no segundo fim de semana de outubro, levada a cabo pela Câmara Municipal de Loures, em cooperação com a Junta de Freguesia de Bucelas e as coletividades da Freguesia. Podemos afirmar que uma das vertentes que torna a organização deste evento em algo particular e importante é a associação económica e sociocultural, bem como a partilha organizativa entre as autarquias e o movimento associativo local.  Para a sua realização é demais importante a participação dos cidadãos e das coletividades, de uma forma critica e informada e sobretudo empenhada, concretamente dando a conhecer ao público em geral as várias etapas da produção vitivinícola da região de Bucelas, através de um desfile etnográfico que percorre todas essas etapas de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, o mais fiel possível, congregando esforços e participações das várias coletividades e da população da freguesia, que mostra um orgulho singular nesta sua participação e que permite dar a conhecer os produtos vitivinícolas e artesanais da região, quer através desse mesmo desfile, quer através das exposições patentes nos dias da festa. Desta forma é possível proporcionar a todos os visitantes e participantes um maior e mais completo conhecimento e desfrute de produtos originários do Concelho de Loures e desta região em concreto e que contribuem para a construção da identidade do mesmo.  
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Neste ano de 2018 houve uma alteração da localização tradicional da Festa, em virtude das escavações arqueológicas de emergência que se realizam no Largo Espírito Santo.  Todos os espaços da Festa se congregaram no espaço de estacionamento junto ao Museu do Vinho e da Vinha, tornando a mesma mais integrada e proporcionando aos visitantes e aos próprios participantes uma maior visibilidade, o que tornou a Festa mais efetiva nos seus objetivos. Para além desta alteração, esta edição contou com a presença da RTP, através do programa Aqui Portugal (emissão em direto no sábado), o que tornou ainda mais visível toda a Festa, contribuindo grandemente para a sua divulgação e para o êxito que a mesma obteve.    Estima-se que, pelo menos, 8 mil pessoas assistiram à Festa em 2018. A presente iniciativa enquadra-se nos objetivos identificados nas GOP, na medida em que contribuí para o desenvolvimento do trabalho dos dirigentes associativos na valorização e dinamização das coletividades e comunidades locais, bem como do espaço público.  Exposição “Quando nós somos os Outros. Loures no caminho para a Interculturalidade”, iniciativa que se enquadra nos objetivos definidos nas GOP 2018/2021, por ser parte integrante do plano de intervenção municipal, numa das áreas identificadas como prioritárias: a cultura. No dia 15 de dezembro, no âmbito do projeto “Loures no caminho para a interculturalidade”, foi inaugurada uma nova exposição do Museu Municipal de Loures – Quinta do Conventinho, especialmente focada na diversidade cultural que carateriza o nosso concelho, onde vive e coexiste uma grande diversidade de pessoas, práticas e costumes.  Colocarmo-nos no lugar do outro é o desafio que lançamos com este projeto, que terá continuidade no plano museológico da Rede de Museus de Loures.  A exposição “Quando nós somos os outros. Loures no caminho para a interculturalidade” procura ajudar a conhecer e a compreender melhor esta diversidade, que faz parte do nosso dia-a-dia, com a partilha de perceções e experiências de tantas vidas da(s) nossa(s) comunidade(s). Esta visão, da realidade atual, tem por base e principal instrumento de trabalho o testemunho de 42 pessoas, que escolheram Loures para fixar residência, duas naturais do próprio concelho e as restantes provenientes tanto de outras regiões de Portugal, como de países espalhados por quatro continentes. Através desta montra, que carateriza o tecido sociocultural lourense, apercebemo-nos como se faz o presente com memórias do passado, como se desenha um futuro para vidas com tanto passado. Mostram-se objetos que falam de tradições, de religiões e de culturas. E entende-se a 
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importância da gastronomia, da música e do desporto enquanto linguagens universais, fomentadoras de proximidade e interação entre modos de ser e estar diferenciados. Por fim, testemunhamos o resultado de uma experiência científica, inédita no panorama museológico português, que desmistifica preconceitos com base no código genético. Verificamos, pois, que a diversidade cultural que se vive no concelho encontra um paralelo curioso na diversidade genética que cada um de nós tem em si próprio. A humanidade tem uma origem comum e a sua diáspora no planeta está inscrita no nosso ADN. A concretização desta iniciativa contou com o envolvimento de várias entidades: - Código ADN e Enfermagem4you (parceiros na questão do ADN); - START.SOCIAL (Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento Comunitário, C.R.L.  No dia da inauguração, foi partilhado um lanche no qual os entrevistados apresentaram pratos típicos das suas culturas e o Município providenciou queijo, vinho de Bucelas e pão-de-ló de Loures, propiciando um momento de festa, convívio e partilha verdadeiramente intercultural.  Do trabalho realizado no quadro de ação do DESPORTO, ganha especial relevo: 13º Festival de Artes Marciais - integra um dos planos de intervenção municipal para a área de desporto e constituiu-se desta forma como um importante contributo para a concretização dos objetivos estabelecidos nas GOP.  O Festival de Artes Marciais, que se realizou de 27 de outubro a 17 de novembro, é uma mostra de diversas atividades relacionadas com as artes marciais, desportos de combate e cultural oriental, que vão desde demonstrações a competições, workshops, palestras e outros, sendo atualmente o evento de referência nesta área, no concelho de Loures. Alguns dos objetivos desta iniciativa passam por: - Divulgar as diferentes vertentes das Artes Marciais e Desportos de Combate e os benefícios em termos físicos e mentais para quem as pratica; - Proporcionar a hipótese de prática de outras modalidades a quem já é praticante; - Proporcionar momentos de formação técnica e pedagógica, melhorando a qualidade dos treinadores dos clubes do concelho; - Mostrar parte do vasto trabalho realizado no concelho nesta área desportiva. Esta iniciativa realizou-se pela primeira em 2006, e contou com a sua 13ª Edição, tendo começado com apenas um dia de duração, atualmente tem a duração de 3 a 4 semanas. Ao longo destes anos contamos com a participação das mais diversas entidades (clubes, federações, embaixadas, escolas, associações, ginásios, etc.) nas mais variadas atividades tais como: 
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 - Demonstrações (judo, kyudo, karate,jujutsu, kick-boxing,  muay-thai,boxe, krav-maga, aikido, kung-fu, taekwondo entre outros);  - Worshops de Ikebana (Arranjos Florais),  Haiku (Poesia Tradicional Japonesa), historia japonesa, etc.;  Exposições; - Galas de Kickboxing;  Campeonatos regionais e nacionais;  Recreação de um jardim oriental  e muitas outras. De salientar a participação de duas classes coreanas durante a 6ª edição, que vieram expressamente para uma atuação única em Portugal no âmbito das "Comemorações dos 50 anos de relações diplomáticas entre a Coreia do Sul e Portugal" Sublinha-se ainda o envolvimento das seguintes entidades parceiras e apoiantes: Grupo Desportivo Águias de Camarate; Associação Desportiva e Cultural do Catujal; Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros; Federação Portuguesa de Jujutsu e Disciplinas Associadas; Academia de Artes Marciais e Ginástica Gímnica Mestre Pisa. Desenvolveram-se neste evento 5 atividades, estiveram envolvidas 91 entidades; registaram-se 979 participantes e assistiram ao mesmo cerca de 1800 pessoas. É a iniciativa de referência no concelho no que diz respeito às artes marciais e desportos de combate, por abranger as várias valências (formação, competição, exibição) que estas modalidades proporcionam, quer a quem pratica, quer a quem assiste, tendo aos longos dos anos passado de uma iniciativa de âmbito concelhio para âmbito internacional, contando regularmente com atletas e equipas estrangeiras.  No âmbito da intervenção da JUVENTUDE, destaca-se no período em questão o Conselho Municipal de Juventude e o Gabinete de Juventude Itinerante, um órgão consultivo e um projeto que integram a estratégia do plano de intervenção municipal para a juventude, área identificada como prioritária nas GOP. Conselho Municipal de Juventude - Descrição da iniciativa: O Conselho Municipal de Juventude (CMJ) de Loures é um órgão de apoio, informação e consulta do município para matérias relacionadas com a política de juventude. Balizado por um regimento e um regulamento próprio, o CMJ é um órgão composto por: representantes de cada associação juvenil, com sede no município e inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ); representantes de cada associação de estudantes do ensino básico e secundário sedeadas no território Loures, e representantes de cada organização de juventude partidária com representação nos órgãos do município. Como decorreu: Realizaram-se nos dias 22 de outubro e no dia 10 de dezembro. O primeiro teve como principal objetivo a apreciação e emissão de parecer sobre o plano anual de atividades e o orçamento do município e o segundo a apresentação das atividades que o Gabinete de 
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Juventude irá desenvolver no 1º semestre de 2019. O CMJ de 22 de outubro contou com a presença de 13 associações (representantes e observadores) e o CMJ de 10 de dezembro com 12 (representantes e observadores).   Porque se destaca: Este órgão destaca-se pela importância que tem no seio da comunicação entre autarquia e o movimento associativo juvenil, por se tratar do mecanismo por excelência para recolha e partilha de informação sobre a temática da Juventude.  Gabinete de Juventude Itinerante - Descrição da iniciativa: O GAJ-i é um novo serviço municipal direcionado à população juvenil e, em particular, aos jovens do concelho em idade escolar, que arrancou em outubro de 2018. Esta estrutura móvel, que se materializa numa viatura adaptada para o efeito, é parte de uma estratégia de aproximação do município à população juvenil e de promoção da participação dos jovens na vida local. O GAJ-i está equipado com computadores portáteis, wi-fi e equipamento de som e assegura um conjunto diversificado de serviços e atividades, nomeadamente, as sessões do projeto Não te Risques do Mundo, música, concursos, torneios e outras atividades interativas –assegura a habitual divulgação das atividades desenvolvidas pelo Município e, em particular, pelo Gabinete da Juventude. Para além disto, o GAJ-i estará disponível para apoiar as atividades organizadas pelas escolas, associações de estudantes e grupos informais de alunos.  Como decorreu: É ainda prematuro efetuar uma avaliação do serviço, mas importa referir que o mesmo está já em todas as escolas EB 2.3 e Secundárias do concelho, com alguns dos projetos a que se propunha, nomeadamente, disponibilização de portáteis, equipamento de som e divulgação das atividades desenvolvidas pelo Município. Porque se destaca: Este serviço é considerado uma mais-valia naquele que é um dos objetivos de maior relevância do Gabinete de Juventude; o contacto direto com os jovens. Este contacto permite, por exemplo, efetuar um levantamento daqueles que são os gostos e as necessidades desta população, possibilitando, assim, a construção de um plano de atividades que vá ao encontro dos mesmos. Do conjunto de projetos e iniciativas nas áreas de AÇÃO SOCIAL, de apoio às instituições sociais e aos seniores, e de promoção da saúde importa salientar:  Realização de Campanha de Recolha de Bens de Primeira Necessidade para abastecimento das Lojas Solidárias de Camarate (gestão da Associação Nossa Senhora dos Anjos) e Sacavém (gestão municipal): 
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Dias 10 e 11 de novembro em 1 superfície comercial (Continente do Loures Shopping), envolvendo 14 colaboradores/voluntários. Produtos angariados em quantidade / peso - 2365 / 1.351Kg. Colaboração na implementação/desenvolvimento da Semana da Inclusão, realizada entre 30 de novembro e 8 de dezembro. No âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) foi criada esta ação, que integra um conjunto de iniciativas destinadas a estimular a reflexão sobre a realidade das pessoas com deficiência e a promover a intervenção da comunidade nos assuntos relacionados com a temática.  Alteração do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais – RMAIS decorrente dos contributos rececionados no período de consulta pública.  Aprovação da Proposta de Deliberação n.º 533/2018 pela Câmara Municipal de Loures para submeter o documento final à aprovação da Assembleia Municipal de Loures.      
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  Na concretização das suas competências e de acordo com as Grandes Opções do Plano (GOP’s), a atividade municipal desenvolvida nos meses de outubro a dezembro, foi a seguinte:  Funções Gerais / Administração Geral Os serviços municipais continuaram a disponibilizar toda a informação às devidas entidades e aos munícipes em geral (site da Câmara).  A atividade de APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO neste período resultou nos seguintes dados:  
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  Apoio Logístico  
 *De salientar que a Brigada de Carregadores registou um significativo aumento de solicitações pelos serviços municipais e entidades externas, para cedência e transporte de materiais, em que das 169 requisições, foram necessárias 2430 horas para realizar os serviços requisitados. Sendo que 1099 horas foram utilizadas para apoio a iniciativas municipais, 953 horas em apoio ao associativismo municipal e 378 horas em apoio a entidades externas.   Arquivo Administrativo  
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 Atendimento  
  Arquivo Fotográfico  
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 No que concerne à MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, a atividade desenvolvida neste período, para além da gestão global dos equipamentos, diversificou-se nas seguintes áreas de intervenção:    
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     No âmbito da GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS e no período de outubro a dezembro de 2018, a atividade desenvolvida pode-se consubstanciar no seguinte:  Formação Interna Totalizando 543 formandos, a AFP promoveu 26 ações de formação: 
− 3 ações de formação “Criar uma cultura de Departamento”, com a duração de 12h cada, tendo participado 75 formandos (trabalhadores do DRH, DGRH, DSSOAP e UARH), recorreu-se a uma entidade formadora externa (CECOA); 
− 1 ação de formação “Criar uma cultura de Departamento - Outdoor”, com a duração de 6h, tendo participado 73 formandos (trabalhadores do DRH, DGRH, DSSOAP e UARH), recorreu-se a uma entidade formadora externa (CECOA); 
− 1 ação de formação “Viagem ao mundo da creche”, com a duração de 6,5h, tendo participado 28 formandos, recorreu-se a formadora externa; 
− 2 ações “Formação de Tiro”, com a duração de 3,5h cada, tendo participado 15 formandos (Polícias Municipais), recorreu-se a uma entidade formadora externa (PSP); 
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− 2 ações de formação “Loures.CRI.ATIVA”, com a duração de 14h cada - 74 formandos, trabalhadores do DCDJ, recorreu-se a uma entidade formadora externa (CECOA; 
− Folha de cálculo – funcionalidades avançadas (Excel avançado) – 1 ação – 14 formandos 
− Funcionamento e operação do forno crematório – 1 ação – 5 formandos 
− Organização pessoal e gestão do tempo – 1 ação – 18 formandos 
− Segurança e Saúde no Trabalho - 5 ações - 48 formandos 
− Processador de texto – funcionalidades avançadas (word avançado) – 1 ação – 14 formandos 
− Gestão de stress e gestão de conflitos – 1 ação – 21 formandos 
− Técnicas de atendimento e receção de clientes – 1 ação – 20 formandos 
− ArcGis 1 - iniciação aos SIG – 1 ação – 12 formandos 
− Migrar do ArcMap para o ArcGis Pro – 1 ação – 10 formandos 
− Técnicas de animação – 1 ação – 19 formandos 
− Técnicas de expressão oral e escrita – 1 ação – 14 formandos 
− Formação em emergência e primeiros socorros no local de trabalho – 1 ação – 15 formandos 
− Acolhimento e integração a novos trabalhadores – formação inicial – 1 ação – 68 formandos  Atividade Out a Dez 2018 AcumuladoFormação Interna Ações de formação 26 78Formandos 543 1.322    Formação Externa Neste período decorreram as seguintes ações de formação externas: 
− “13º Congresso nacional BAD”, promovido pela BAD, com a duração de 21h, tendo participado 3 técnicos superiores; 
− “Congresso Internacional José Saramago – 20 anos com o Prémio Nobel”, promovido pela Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras, com a duração de 21h, tendo participado 1 técnica superior; 
− “Seminário Património, Turismo e Desenvolvimento Sustentável”, promovido pela P.Porto.pt e Verde Novo, com a duração de 14h, tendo participado 1 dirigente e 1 técnico superior; 
− “Workshop Técnica de relaxamento”, promovido pelo ISPA, com a duração de 7h, tendo participado 1 técnica superior; 
− “13ª Jornadas internacionais de protocolo da APREP”, promovido pelo APOREP, com a duração de 8h, tendo participado 1 dirigente e 1 técnica superior; 
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− Escola de verão de voluntariado (7ª edição), promovida pela Fundação Eugénio de Almeida, com a duração de 10 horas, tendo participado 1 técnica superior; 
− International Healthy Cities Conference, promovida Organização mundial de saúde, com a duração de 28 horas, tendo participado 1 dirigente e 1 técnica superior; 
− X Congresso português de sociologia, promovido pela associação portuguesa de sociologia/Universidade da Beira Interior, com a duração de 21 horas, tendo participado 1 técnico superior; 
− Formação “O gestor do contrato”, promovido pelo Vortal.Biz-EVA, com a duração de 3h, tendo participado 1 técnica superior.  Atividade Out a Dez 2018 AcumuladoFormação ExternaNº de participantes 62 54   Autoformação Neste período participaram 33 trabalhadores em autoformação. Atividade Out a Dez 2018 AcumuladoAutoformaçãoNº de participantes 33 102   Estágios Curriculares  Neste período participaram 7 estágios curriculares nos serviços municipais. Atividade Out a Dez 2018 AcumuladoEstágios CurricularesEstágiários 7 23   Estágios Profissionais no âmbito do DL n.º 66/2011 de 01/06 Neste período realizou-se 1 estágio profissional sem remuneração de acesso à Ordem Profissional. Atividade Out a Dez 2018 AcumuladoEstágios ProfissionaisEstágios no âmbito do DL n.º66/2001, de 01/06 1 4      
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 Programa Qualifica (RVCC PROFISSIONAL) Neste período iniciou um grupo de 17 candidatos aos Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências ao nível profissional (RVCC Profissional).  Atividade Out a Dez 2018 AcumuladoPrograma Qualifica (RVCC PROFISSIONAL)Nº de participantes 17 17    Higiene e Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Social  Segurança Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial “Promoção da saúde mental” Foram efetuadas 107 consultas de psicologia, 71 consultas de psiquiatria e 15 atendimentos/acompanhamentos sociais.  Participámos em 2 reuniões promovidas pelo serviço de psiquiatria do Hospital Beatriz Ângelo. No âmbito do Dia da Saúde Mental foi realizada uma sessão informativa, dirigida às chefias da CML e dos SIMAR, sobre “Promoção da Saúde Mental em Contexto Laboral”.  outubro-dezembro AcumuladoPromoção da saúde mentalConsultas psicologia 107 330Consultas de psiquiatria 71 307Atendimentos/Acompanhamentos sociais 15 33Realização de sessão informativa "Promoção da Saúde Mental em Contexto Laboral" 1 1   “Identificar os perigos e avaliar e controlar os riscos”1 Foram realizadas 18 vistorias, paralelamente elaborados 15 relatórios técnicos e 4 relatórios de avaliações de riscos. Foram analisados e elaborados os respetivos pareceres das FPS da empreitada muro do Parque Municipal de Montachique (E/127647/2018) e da estrutura da estufa dos viveiros municipais (E/121923/2018). Foi emitido parecer técnico de uma proposta de equipamento promovida pelo DOM/DEC.                                                             1 integra o acompanhamento em matéria de coordenação de segurança em obra, no âmbito do D.L. n.º 273/2003, promovidas pela DH, DOM/DEC e DA. 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 59   

 outubro-dezembro AcumuladoVistorias técnicas 18 60Relatórios técnicos de vistoria 15 55Relatórios de avaliação de riscos 4 7Analise e emissão de parecer a FPS - Muro do Parque de Montachique (E/1276 1 1Analise e emissão de parecer a FPS - Estrutura da estufa dos viveiros (E/12192 1 1Parecer de equipamento - andaimes 1 1Identificar os perigos e avaliar e controlar os  riscos    “Informar, formar e sensibilizar em SST”  Foram realizadas 7 ações de formação em matéria de segurança no trabalho. outubro-dezembro AcumuladoInformar, formar e sensibilizar em SSTRealização de ações de formação SST 7 12   “Estudo de acidentes” Foram estudados 4 acidentes de trabalho. “Consulta aos representantes dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho” Foi realizada uma reunião a 06-12-2018, com estrutura representativa dos trabalhadores.  outubro-dezembro AcumuladoEstudo de acidentesEstudo de acidentes e incidentes 4 15   “Medicina Curativa e Interna”  Foram realizadas 1258 consultas de medicina curativa e 110 consultas de ortopedia. Prescreveram-se 2100 receitas médicas. Em enfermagem foram observados 873 utentes. Foram efetuadas 17consultas de diabetes, 33 consultas de aconselhamento alimentar e realizadas 455 avaliações de dados antropométricas. Foram ainda realizadas 4 consultas de cessação tabágica por equipa multidisciplinar.   outubro-dezembro AcumuladoMedicina Curativa e InternaConsultas de Medicina Curativa 1258 4793Consultas de Ortopedia 110 460Prescrição de receitas médicas 2100 8216Total utentes observados enfermagem 873 3345Consultas de Diabetes 17 96Consultas aconselhamento alimentar 33 55Avaliações antropométricas 455 1616    
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“Vigilância de Saúde”  Foram realizados 571 exames periódicos, 159 exames ocasionais, 131 exames de admissão/iniciais e 958 exames auxiliares de diagnóstico.  outubro-dezembro AcumuladoVigilância de SaúdeExames periódicos 571 2494Exames Ocasionais 159 722Exames Admissão/iniciais 131 352Exames Auxil iares de Diagnóstico 958 3791   “Valorização Profissional”  Foram efetuados 15 atendimentos/acompanhamentos e realizadas 8 visitas aos locais de trabalho. Foi estruturada e elaborada proposta de projeto “Reabilitar para Valorizar” dirigida aos trabalhadores sinistrados. outubro-dezembro AcumuladoAtendimentos/Acompanhamentos sociais 15 34Visitas aos locais de trabalho 8 10Elaboração de proposta de projeto “Reabilitar para Valorizar” dirigida aos trabalhadores sinistrados 1 1Valorização Profissional    “Valorização Sociofamiliar”  Foram efetuados 9 atendimentos/acompanhamentos. outubro-dezembro AcumuladoValorização SociofamiliarAtendimentos/Acompanhamentos sociais 9 49   “Prevenção de Riscos Psicossociais” Foi elaborada e apresentada proposta com um plano de intervenção e avaliação nos fatores de riscos psicossociais.  “Intervenção no consumo excessivo de tabaco, álcool e outras drogas em meio laboral”  outubro-dezembro AcumuladoElaboração de proposta plano de avaliação/intervenção nos fatores deriscos psicossociais. 1 1Prevenção de Riscos Psicossociais   “Realização de Iniciativas e Comunicação Interna”  Foi realizada uma campanha de recolha de sangue e registo de dadores de medula óssea que contou com 49 participantes. 
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Foram realizadas 2 sessões de acolhimento e integração a novos trabalhadores. outubro-dezembro AcumuladoRealização de iniciativas e Comunicação InternaComunicações no boletim " A Câmara" 1 5Sessão de acolhimento e integração de novos trabalhadores 2 3   “Outras atividades” Foi elaborada a candidatura do “Estudo Sobre a Prevalência de Risco Cardiovascular dos Trabalhadores”, à 10ª edição do Prémio Manuel Lopes na categoria de boas práticas, do IEFP. Participámos nos grupos de trabalho que organizaram as iniciativas “Semana da Inclusão” e “Festa de Natal dos filhos dos trabalhadores”.   Atividade outubro-dezembro AcumuladoDotação de Caixas de Primeiros SocorrosCaixas repostas CML 14 59Caixas para Apoio a iniciativas 2 22Poket mask distribuídas pelos formandos nas formações 1ºs socorros 15 43   Atividade outubro-dezembro AcumuladoEquipamentos ClínicosProposta de aquisição de simulador de compressões cardíacas (E/100121/201 1 1   Atividade outubro-dezembro AcumuladoAnalises LaboratoriaisRealizadas análises Laboratoriais 6855 27665Processo adicional de analises cl ínicas (E/103639/2018) 1 1Concurso publ ico de anál ises clinicas 2019/2021 (E/112812/2018) 1 1   Atividade outubro-dezembro AcumuladoExames Auxiliares de DiagnósticoExames complementares de diagnóstico real izados 118 301   Atividade outubro-dezembro AcumuladoGripeAdministração de vacinas da gripe 208 208   Atividade outubro-dezembro AcumuladoTratamento de resíduos hospitalaresRecolhas realizadas 13 45   Atividade agosto-setembro AcumuladoMeios de primeira intervençãoAquisição de extintores Pó Quimico  - E/90124/2018 1 1   
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Atividade outubro-dezembro AcumuladoConsumíveis clínicosTratamentos enfermagem 367 1561   Atividade outubro-dezembro AcumuladoAvaliações psicológicasAvaliações psicológicas no âmbito de procedimentos concursais 21 855   Atividade outubro-dezembro AcumuladoIntervenção no consumo excessivo de tabaco, álcool e outras drogas em meio laboralConsultas psicologia 20 43Exames Ocasionais Vigilância de saúde 83 292Atendimentos/Acompanhamentos sociais 3 30Proposta de realização de sorteios 1 2N.º de sorteios realizados 3 10Consultas de cessação tabágica realizadas por equipa multidisciplinar (medicina curativa, psicologia e enfermagem) 4 37   Atividade outubro-dezembro AcumuladoFardamentos e equipamento de proteção individualEquipamento refeitório  - E/113960/2018 1 1Coletes de eletricistas - E/117004/2018 1 1Calçado de segurança - E114926/2018 1 1Elementos para mascara panorâmica - E/98321/2018 1 1Palmilhas ergonómicas - E/106027/2018 1 1   Atividade outubro-dezembro AcumuladoRealização de iniciativasProposta de aquisição de Oferta de Natal  para os trabalhadores 1 1    Refeitório Municipal Atividade outubro-dezembro AcumuladoAlimentação e géneros para confecionarAlmoços 18024 74058Apoio a Iniciativas 6088 27167Confecção de sopas (L) - Bares CCD 3600 14580Confeção de sopas p/take away 2756 10723Sopa fornecida para apoio comunitário 1080 4125         
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 CRECHE MUNICIPAL No decorrer do mês de agosto a setembro foram desenvolvidas as seguintes atividades: “Integração/adaptação das crianças”; “Vindimas”; “Magusto”; “Haloween”; e “Outono” - Atividades alusivas ao tema.  A creche iniciou o ano letivo com o total de 51 crianças inscritas conforme quadro inframencionado:    O escalão de comparticipação familiar que tem maior número de crianças é o 2.º, 49€, correspondendo a 45,09% do número total de crianças do equipamento.    A creche conta com 10 crianças dos SIMAR, 2 da Gesloures e 39 da CML, correspondendo 76,47% do total. Os escalões de comparticipação familiar que têm maior número de crianças são o 2º e 3º, de 49€ e 85€ respetivamente, correspondendo a 86,27% do número total de crianças do equipamento, mantendo-se a tendência dos últimos dois anos, no entanto constata-se a subida em termos percentuais de 21,57%.  O equipamento encontra-se praticamente com a sua capacidade máxima, restando apenas 3 vagas para o berçário.           
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 GESTÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAIS No período referente aos meses de outubro a dezembro, foram prestados apoios às seguintes iniciativas: "Conversas de Abril" | Ano letivo 2018/2019  "As Bibliotecas mais próximas de si" "Solid Matter" | Mónica Capucho - Natal nas Galerias  1.º Encontro do Setor Territorial de Loures/Odivelas, do Instituto da Segurança Social, I.P. 10º Workshop de Taekwondo 1ª Sessão - Loures Agricultura: Oportunidades e Parecerias  32º Aniv. Escola Luis Sttau Monteiro À Conversa com... - Museu Cerâmica Sacavém À Descoberta da Música 2018 A Presidência na Bobadela Agenda dos Parques Aniversário da Biblioteca Municipal José Saramago  Apresentação Tourism UP e Taste UP Arqueologia em calendário Assembleia Intermunicipal da AMEGA Assembleia Municipal Assembleia Proprietários da UGT 8 - Bº Portela de Azóia Assembleia Proprietários UGT 5 - Portela Azóia Biblioteca no Bairro Boletim "A Câmara" - 2018  Brincar com a Música - Concertos comentados nas escolas Brochura "Repertório para Inovação e Boas Práticas Associativas" Cadernos de Apoio temáticos Calendários Jurídicos para 2019 Campanha de Boas Festas 2018 Campanha de esterilização de gatos Campanha de Recolha de Bens  Cartões para o Parque Municipal do Cabeço de Montachique Ceia de Natal da Academia dos Saberes Celebração do Dia de Finados 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 65   

Celebrar o Natal 2018 Centro Português para os Refugiados - Inauguração do Centro de Acolhimento 2 Cerimónia da entrega do Galardão Empresarial 2018  Comemoração do Dia Nacional das Linhas de Torres 2018 Comemorações 43º Aniversário Independência de Angola em Sacavém Comemorações da Convenção dos Direitos da Criança Comemorações do 4 de Outubro c/ presença do PRES REPUBLICA Comemorações do Dia do Animal 2018 Comunidade de Leitores (inserida na Rota do Memorial do Convento) Concerto de Ano Novo 2019 Conferência "Associativismo em movimento" Conferência Ordem dos advogados de Loures Conferência sobre Direitos Humanos Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Neurorradiologia Conselho Municipal da Juventude Conselho Municipal de Educação Conselho Municipal de Segurança Conselho Municipal do Associativismo Corrida Urban Obstacles Corta-mato escolar Agrupamento Escolas Humberto Delgado Debate "Que futuro para a humanidade?" Decoração/identificação de viaturas ligeiras da frota da CML Desporto Natureza e Cultura 2018 Dia Europeu do Enoturismo Dia Mundial da Saúde Mental Dias da Memória: Património Industrial - As memórias são testemunho da História Divulgação Atividades da Academia dos Saberes - Animação para a época do Natal Divulgação da plataforma on-line de inscrições das atividades do CEA Divulgação das atividades socioculturais da DC durante as Festas do Vinho e das Vindimas  Divulgação do Espaço A - folheto do Espaço A Documentos com história Econatal Encontro de Modelismo Encontro Pela Paz  
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Entrega de alvará Bairro Terras de Teresa  Exposição de escultura de Daniel Mendes  Exposição de pintura "de alma e coração" Exposição de Teresa Alves no Edifício 4 de outubro Exposição José Caria Exposição Rui Macedo Feira do Parque Férias de Natal nas Bibliotecas Municipais de Loures Festa de Natal - Creche Municipal Festa de Natal - Espetáculo de Patinagem Festa de Natal Associação Luis Pereira Motta Festa de natal dirigida aos filhos dos trabalhadores 2018 Festa de Natal do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro Festa de Natal Sénior - Programa de Desporto Sénior Festa do Atletismo 2018 Festa do Vinho e das Vindimas Festival das Sopas - "Saberes com Sabor" Festival de Artes Marciais Festival de Cerveja Artesanal + Festival de Gastronomia à Saloia Festival de Natal Festival de Orquestras Ligeiras 2018 Festival de Sopas da Sociedade Recreativa da Manjoeira Festival Folclore Infantil Final do Regional de Lisboa em Danças de Salão Fórum sobre Psicologia - Espaço AGITA Gabinete Apoio ao Migrante  Gala de Artes Marciais Gala de Natal e Encerramento da 6ª Geração do Projeto Esperança do Programa Escolhas Gala de Natal Gimnofrielas Há Prova em Bucelas _ Sunset na Vinha  Implementação do Cante Alentejano Inauguração 2ª fase de ampliação e remodelação do Quartel dos Bombeiros de Bucelas Inauguração da exposição "Quando nós somos os outros" 
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Inauguração de placa de aditamento ao monumento aos combatentes de Loures mortos na Grande Guerra Informação _ Atendimento Municipal CC Continente IV Feira de Emprego e Empreendedorismo de Lousa - "Formação: Investe em ti!" Janeirinhas 2019  Jantar de Natal da DRH Légua de Marcha Atlética de Loures Loures Agricultura - Oportunidades e Parcerias - 1ª sessão  Loures Teatro - A Teia Magusto da Academia dos Saberes - Pólo de Sacavém Magusto Serrana - ANALOR Marcha dos Fortes Mercearia Santana Mostra documental "Em torno das ciências e sua divulgação" Museu do Vinho e da Vinha O Círculo Mágico Operacionalização Plano de Ação 2018 - Formação Ajudar A Crescer II - Edição II Outubro nas Bibliotecas Escolares Painéis informativos para Parque Infantil - Parque Encosta de Santo António Cavaleiros Peça do Mês Placas de obra Plano de Atividades da Academia dos Saberes 2018/2019 Plateia - Mostra de Teatro dos Grupos do Concelho 2018 Plenário CLAS Plenário de trabalhadores do DCSH com Vereador Gonçalo Caroço Postais de Boas Festas para a Assembleia Municipal  Postais de Natal para a Creche Municipal "Cresce em Loures" Processo de reconversão da AUGI Bº da Fraternidade em São João da Talha Programa FLORESTAR LOURES 2018 Projeto "Cuidar e Mimar" - Certificados de presença Projeto "Em Loures o passado tem futuro" Projeto Trocas e Banhocas  Projeto "AMIMAR" - Animar com Mimo Proposta de realização de seminário da Rede Municipal de Intervenção na Violência Doméstica 
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PROVE Loures 100% Bio Receção aos Agentes Educativos - Receção aos alunos do Pólo de Sacavém da Acad. dos Saberes Renovação exposição na Casa-Museu José Pedro  Repavimentação de arruamentos - Salemas, Lousa Repavimentação de troço, Rua Portela das Maunças, Moninhos, Loures Reunião - Delegação de Loures da Ordem dos Advogados Reunião da Concelhia de Loures do Partido Socialista Reunião da Concelhia do PSD  Reunião de Câmara Reunião no âmbito dos trabalhos do Grupo de Trabalho de acompanhamento e análise da situação dos trabalhadores da GesLoures Reunião/debate sobre o Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais do Concelho Rota Histórica das Linhas de Torres  Sábados com Vida - Parque Municipal do Cabeço de Montachique 2018 Sábados em Cheio - 2018 Sabor Saloio "Valorização da gastronomia e produtos locais" - A2S Sarau de Acrobacia Aérea Semana da Ciência e da Tecnologia Semana da Inclusão Semana Europeia da Mobilidade  Seminário da Rede Municipal de Intervenção na Violência Doméstica Seminário sobre Turismo Cemiterial  Sessão de esclarecimento - Livro de Reclamações Eletrónico Sessão Informativa Valflores  Tardes Mágicas - 2018 Torneio Internacional de Ponte de Frielas - 2 a 5 março de 2019 Tourism Up Uma Tarde no Museu - Museu Municipal Loures - 2018 Urbangriwomen-Conferência Viva Outubro Workshop        "Juntas + Eficiente" Workshop - Plano Metropolitano de adaptação às alterações climáticas da AML Workshop "Programa integrado eficiência energética nas IPSS "  Workshop do GT Metropolitano de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente 
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 PROTOCOLO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Iniciativas Municipais Comemorações do 4 de outubro, Cemitério Municipal de Loures; Apresentação das atividades do Setor de Educação Ambiental à Comunidade Educativa e Parceiros, 11 de outubro, Auditório do Campus Tecnológico Nuclear do Instituto Superior Técnico, Bobadela; Festa do Vinho e das Vindimas, 12 e 14 de outubro, Bucelas; Encontro pela Paz, 20 de outubro, Pavilhão Paz e Amizade; Dia dos Finados, 2 de novembro, Cemitério Municipal de Loures; Centenário do Armistício, 11 de novembro, Junto ao Monumento dos Combatentes da Grande Guerra, Paços do Concelho, Loures; Cerimónia de entrega do Galardão Empresarial, 15 de novembro, Galeria Municipal Vieira da Silva, Loures; Semana da Floresta Autóctone – Plantação da 1ª árvore do futuro Parque Planalto do Catujal, 22 de novembro, Unhos; Presidência Aberta na Bobadela, 23 e 24 de novembro, Bobadela; Semana da Inclusão – Jantar Despertar Sentidos, 30 de novembro, Refeitório Municipal, Loures; Entrega de Tablets às Bibliotecas Municipais pela EGEO, 20 de dezembro, Biblioteca Municipal José Saramago, Loures.  Projetos Proposta de Candidatura People Planet: A Common Destiny Preparação da candidatura People and Planet: A Common Destiny, dada a comunicação por parte da União Europeia da passagem da mesma à segunda fase. Projeto “Turismo Solidário e Comunitário na Ilha do Maio”: Preparação do projeto de formação do Programa de Dinamização e Requalificação Turística na Ilha do Maio, Cabo Verde a decorrer durante o mês de fevereiro 2019.   Seminários e Conferências Seminário Turismo Cemiterial, 27 de outubro, Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, Loures; Primeiro Seminário da Rede Municipal de Intervenção na Violência Doméstica de Loures, 29 de novembro, Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, Loures; 
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Seminário Emprego para Todos, 4 de dezembro, Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, Loures.  Entregas de Alvará de Loteamento Cerimónia de Entrega de Alvará de Loteamento do Bairro Terras de Teresa   INTERVENÇÃO LOCAL Destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Intervenção Local, no quadro das suas competências e durante o período em análise: - Realizadas reuniões de articulação com os executivos de todas as Freguesias e Uniões de Freguesias, com o objetivo de monitorizar o cumprimento do Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos. - acompanhamento e gestão da Plataforma “Mais perto de si”, tendo-se registado no período em análise, 1.174 novos registos de ocorrências - Realizadas mais 4 ações de formação interna sobre o funcionamento da Plataforma, sinalizando-se um conjunto de propostas de ajustes para uma melhoria de resposta aos munícipes - Elaboração do Manual de procedimentos da Plataforma Mais perto de si - Participação no Grupo de Trabalho interno para o processo de descentralização de competências.   AUDITORIA INTERNA A atividade desenvolvida pelo Gabinete de Auditoria Interna (GAI), no período compreendido entre outubro e dezembro de 2018, decorreu da execução de ações respeitantes a auditorias internas e atividades consentâneas com a atividade de auditoria interna, transitadas de 2017 e as contempladas em Programa Anual de Auditoria Interna 2018 (PAAI/2018). As ações de Auditoria respetivas foram realizadas dando seguimento ao objetivo de execução de análise e avaliação e gestão eficiente e económica de processos, intuindo o cumprir do compromisso de a Auditoria Interna se constituir como elemento contributivo para a melhoria contínua da gestão de processos e, assim, aportar valor acrescentado às operações realizadas pelos Serviços do Município. Mais de referir que as ações de auditoria interna realizadas foram desenvolvidas de forma independente e objetiva, por via de abordagem sistemática aos processos auditados, em 
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observação dos princípios gerais de auditoria internacionalmente aceites e de conformidade com normas, diretrizes e práticas profissionais de Auditoria Interna.    PLANEAMENTO  Desenvolvimento de uma estratégia Loures – Território Inteligente Concluída a 1ª fase da elaboração da estratégia inteligente para o território com a entrega do diagnóstico preliminar e recolha de informação no dia 31 dezembro 2018.  Monitorização do PDM Reuniões de preparação dos indicadores de medição  Transportes Rodoviários Levantamento, localização e tipificação das reclamações sobre os transportes públicos rodoviários Articulação com operadoras de transportes públicos rodoviários - RL e Barraqueiro Análise e resposta de reclamações de utentes de transportes públicos rodoviários    MATERIAL DE TRANSPORTE FROTA 
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OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras x Novo procedimentoxx xxxx xx xxxx
Prestação de ServiçosContrato de manutenção às instalações eléctricas dos edificios municipas xxContratos de prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança (DIREP) x

Casa do Adro - Reparação de Telheiro na zona da NoraMercado Municipal de Sacavém - Instalação de  Atendimento Municipal
FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELABobadelaMontagem da presidência aberta na Bobadela

Limpeza de Coberturas  e  algerozes em todos os Edifcios municipais Apoio a iniciativas de Natal do Concelho

CONCELHO
SacavémReformulação dos Serviços de  Atendimento(SIM) no DPGU - OBRA

Remodelação de Edifício para Serviços Municipais (Balcão SIM)
FREGUESIA DE LOURES

UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAMoscavideUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOReformulação dos Serviços de  Atendimento (SIM) no LOURESHOPPING
Designação da AcçãoEmpreitadas

Execução de sinalização vertical no município CONCELHO
Execução de Sinalização Horizontal no Municipio de Loures
Administração Direta

FREGUESIA DE BUCELAS

Acessibilidade do Edificio Paços do Concelho

CONCELHOPrestação de serviços para transporte e montagem de monoblocos existentes em diversos equipamentos municipiais
Execução de cabides para Balneários MunicipaisMontagem da Festa do Vinho e Vinha           
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 Relativamente ao trabalho realizado na subfunção Segurança e Ordem Pública, destaca-se o seguinte:  APOIO A ATIVIDADE DOS BOMBEIROS Em nome dos protocolos de apoio em vigor, no decurso dos meses de outubro e dezembro, houve a considerar, a transferência de verbas diversas.  Centro de Coordenação Operacional Municipal No decurso do período em análise, através do CCOM desenvolveram-se atividades nos domínios da prevenção, análise de vulnerabilidades, informação pública, incidências na área geográfica do município, atualização diversa de informação em documentos de planeamento de emergência e acompanhamento da situação geral na área territorial do município de Loures, no domínio das ações de proteção civil.  Briefings de Proteção Civil Semanalmente, realizaram-se os briefing’s internos que perspetivaram as atividades e a situação geral com base nas informações recolhidas, tendo também tido lugar, uma análise aos acontecimentos decorridos durante a semana que findou. Foram também realizados briefings mensais, contando com a presença de vários serviços da Câmara e ainda, o 3º briefing trimestral do ano de 2018.  Destacamentos Durante o período em análise, foram registadas 10 incidências, tendo havido necessidade do recurso à figura de destacamento, por 6 vezes. Sendo que o destacamento, pode ser composto por um ou mais serviços, e de acordo com as necessidades, foi requerida a presença de técnicos do DOM por 2 vezes; da PM por 4 vezes. As restantes situações foram encaminhadas para outras entidades, dado tratar-se de matéria na esfera das suas competências.  
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  Avisos e Comunicados Durante o período em questão, houve lugar à emissão de comunicado relativo ao início do novo ano hidrológico.  Incidências no território – Atividade dos Corpos de Bombeiros do Concelho No período retratado, de acordo com os dados obtidos junto do Comando Distrital de Operação de Socorro de Lisboa, a atividade geral dos 7 corpos de bombeiros sediados na área do município de Loures, traduziu-se na resposta a 6932 situações de emergência e 267 estados de prontidão ou de missões enquadradas na atividade corrente dos corpos de bombeiros, refletidas no quadro seguinte e classificadas de acordo com a Norma Operacional Permanente nº 3101/2013, do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil:  
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 Incidências no território – Atividade do SMPC Das 10 incidências registadas pelo SMPC, 6 foram classificadas como Comprometimento Total ou Parcial de Segurança, Serviços ou Estruturas, 2 como Incêndio habitacional, 2 como Assistência e Prevenção a Atividades Humanas. A comunicação foi efetuada em 1 ocasião por munícipe; 3 através de juntas de freguesias; 2 pela Polícia Municipal; 2 por corpos de bombeiros; 1 pelo CDOS; 1 por serviços da câmara. A área territorial dos acontecimentos referidos está refletida no quadro seguinte:     Planeamento de Emergência Taludes e Infraestruturas  No seguimento das visitas já efetuadas, para verificação do atual estado das situações registadas neste serviço e que careciam de catalogação, foram elaboradas fichas de caracterização. A distribuição territorial do já tratado, encontra-se representada no quadro abaixo: 
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Edifícios e estruturas edificadas Durante o período retratado, procedeu-se à verificação do atual estatuto, das situações de risco e vulnerabilidade em edifícios e edificado, que constam das fichas abertas neste serviço. O ponto de situação a 31 de dezembro de 2018 era tal como consta do quadro seguinte: 
  As situações em tramitação referem-se fundamentalmente a incumprimentos às notificações para execução de trabalhos de correção de patologias / anomalias detectadas em sede de vistoria formal, realizada no âmbito dos trabalhos de fiscalização, levadas a cabo por técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística.   PREVENÇÃO, SEGURANÇA E INFORMAÇÃO PÚBLICA Escola de Prevenção e Segurança Através da Escola de Prevenção e Segurança, concretizaram-se 17 visitas totalizando 994 visitantes, repartidos da seguinte forma: 1 visita com 60 participantes, alunos do 3º ciclo; 2 visitas com 39 participantes, alunos do 2º ciclo; 11 visitas com 690 participantes, alunos do 1º ciclo; 1 visita com 80 participantes de JI; 2 visitas com 125 participantes de ATL. A origem dos grupos está expressa no quadro seguinte:  
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 Ações de Formação Neste período foram realizadas 2 ações de formação para 28 participantes. Medidas de autoproteção, para 19 participantes, para docentes e não docentes do IP Trans; Meios de primeira intervenção, para 9 participantes, docentes e não docentes do IP Trans.  Sessões de Sensibilização Neste período tiveram lugar 15 sessões de sensibilização para 324 participantes, repartidos por alunos de JI, 13 sessões para 280 participantes com o tema Evacuação da tua sala e 2 sessões para 44 participantes, alunos do 1º ciclo, com o tema Evacuação da tua escola.  Exercícios e Simulacros Neste período decorreram 2 exercícios de evacuação, nas EB da Portela e EB de Sacavém. Tiveram lugar 7 simulacros: de queda de estrutura no IKEA, Frielas; de catástrofe no Hospital Beatriz Ângelo; acidente rodoviário seguido de incêndio no túnel de Montemor; 3 simulacros de incêndio na Rodoviária de Lisboa em Sacavém (2) e Stª Iria de Azóia (1); fuga de gás na Hovione, Loures.   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos x
Obras x Para contratoCONCELHO

Designação da AcçãoEmpreitadasParque de estacionamento público (SMPC) FREGUESIA DE LOURESExecução de Trabalhos Diversos em Vias e Espaços Públicos decorrentes de Alertas da Proteção Civil            
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 POLíCIA MUNICIPAL Atividade Desenvolvida  Para além da atividade normal da Polícia Municipal de Loures, no período em referência (outubro a dezembro de 2018), realçam-se as seguintes atividades: Destacou-se na atividade operacional da Polícia Municipal os apoios/acompanhamentos em iniciativas desportivas, socioculturais e recreativas realizadas pelas várias unidades orgânicas do Município de Loures, Juntas de Freguesia e demais instituições que organizaram este tipo de eventos em parceria com o Município de Loures; Os condicionamentos/cortes de trânsito em obras realizadas na via pública, limpezas de ruas e linhas de água, também ocuparam uma parte considerável da atividade operacional desta unidade orgânica; No patrulhamento realizado pelos agentes da Polícia Municipal, para além do policiamento de proximidade, foram observadas situações anómalas no espaço público, originando a elaboração de várias informações que, por sua vez, foram encaminhadas para os serviços competentes para avaliação e possível resolução dos problemas detetados; Na sequência de denúncias/reclamações rececionadas pela Polícia Municipal, foram efetuadas várias diligências no intuito de verificar a veracidade das mesmas e atuação no sentido de cessar situações ilícitas. Houve situações denunciadas que, pela sua natureza, careceram de monitorização, tendo sido os locais colocados sob vigilância policial, resultando várias deslocações aos locais por parte do efetivo da Polícia Municipal; Na sequência do incêndio que deflagrou no Bairro da Torre, no dia 22 de julho, causando pessoas desalojados, iniciou-se uma vigilância semanal àquele bairro no intuito de se verificar eventuais alterações pós incêndio; A fiscalização de trânsito privilegiou a prevenção rodoviária, tendo sido orientada para o estacionamento irregular que interferiu com a normal circulação rodoviária e de peões, estacionamento em cima do passeio, em passagens para peões e em locais reservados a condutores com mobilidade reduzida;  No serviço de remoção de viaturas, procurou-se aperfeiçoar procedimentos, bem como intensificar a fiscalização, já que a existência de veículos abandonados ou em estacionamento indevido ou abusivo limitam a existência de lugares de estacionamento disponíveis, causam dificuldades para a normal circulação e trazem, concomitantemente, prejuízos de ordem ambiental com a degradação de veículos em locais públicos; 
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Foram executados inúmeros mandados de notificação e afixação de editais emanados dos órgãos do município de Loures e de outros municípios; Relativamente à atividade da Área de Fiscalização, a prioridade centrou-se nos assuntos relacionados com as obras de construção, bem como a possibilidade de construções ilegais, descargas ilícitas dos vários tipos de resíduos sólidos e falta de limpeza de terrenos; Mantém-se a estreita colaboração com o Gabinete de Intervenção Local na implementação da aplicação “Mais Perto de Si”, através da atualização do Manual de Procedimentos Interno, bem como na definição de procedimentos de atendimento junto dos trabalhadores da PML. Este manual de procedimentos continua a ser objeto de aprofundamento e melhorias, não só internamente, mas também em articulação com outras unidades orgânicas e entidades externas; No que diz respeito à área de contraordenações, foi dada continuidade ao acompanhamento da utilização da aplicação informática de Gestão de Contraordenações (GIC), em plena fase de produção; Parametrização de textos e adaptação de workflows da aplicação GIC, a fim de a adaptar à nossa realidade municipal e aos procedimentos legais em vigor e parametrização (atualização) de legislação a inserir/atualizar, por forma a permitir o adequado e correto registo de autos; Levantamento/listagem dos processos de contra-ordenação em papel ainda em instrução e diligências no sentido da sua rápida e eficaz conclusão; Participação em grupos de trabalho, nomeadamente Monos e Resíduos Sólidos (em conjunto com os SIMAR e CM Odivelas), incrementando a fiscalização no âmbito desta matéria, nomeadamente despejos ilícitos e vigilância dos pontos críticos identificados; Festas do Concelho e Obra do Caneiro em Sacavém.  Atividade Normal da PML:  Instrução e decisão de processos de contraordenação da competência da Câmara Municipal, incluindo todos os atos instrutórios necessários à boa decisão desses procedimentos; Atividade fiscalizadora no âmbito das matérias da competência da Câmara Municipal e de acordo com a estrutura em vigor; Atividade fiscalizadora na sequência de pedidos de outras unidades orgânicas, nomeadamente do DPGU (processos CC); Atendimento, pessoal e telefónico, de denúncias sobre matérias da área de intervenção da DJA e DO e de arguidos dos processos de contraordenação e respetivo tratamento no âmbito da gestão documental. 
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Na sequência da implementação da aplicação GIC, tem vindo a ser feito um esforço no sentido de concluir a instrução dos processos não inseridos (ali indicados como processos em suporte de papel), sem, contudo, deixarem de ser respeitados os prazos de instrução dos processos já desmaterializados (identificados como processos GIC). Referência, ainda, para o elevado número de denúncias rececionadas, com especiais incidências nas áreas do trânsito/estacionamento indevido, viaturas abandonadas, operações urbanísticas, estabelecimentos comerciais e/ou serviços, deposição ilegal de resíduos e falta de limpeza de terrenos. Também na área do apoio administrativo, é de realçar o volume de notificações no âmbito do Código da Estrada, num total de 318, bem como as notificações no âmbito dos processos de contraordenação, que ascendem a 554.  Atividade outubro/dezembro AcumuladoÁrea Policial/Fiscalização N.º N.º AcumuladoRegulação Trânsito -  Obras  Rede Viária (DOM) 17 37Regulação Trânsito - Subsituição Iluminação Pública (DOM) 6 12Regulação Trânsito - Acomp. Eletricistas - Evento (DOM) 9 23Regulação Trânsito - Pintura Marcas Rodoviárias (DOM) 8 23Regulação Trânsito - Eventos (DE) 1 7Regulação Trânsito - Limpezas Rede Viária (DA) 3 11Regulação Trânsito - Abate Árvores (DA) 2 11Regulação Trânsito -  Eventos (DCDJ) 3 18Regulação Trânsito - Eventos (UT) 4 10Regulação Trânsito - Abate Árvores (SMPC) 1 2SERVIÇOS UNIDADES ORGÂNICAS   
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Atividade outubro/dezembro AcumuladoRegulação Trânsito - Limpeza Valetas (JF LOURES) 2 3Regulação Trânsito - Abate Árvores (JF LOURES) 3 9Regulação Trânsito -Repavimentação (JF LOURES) 2 2Regulação Trânsito -Limpeza de Palmeiras (JF LOURES) 2 2Regulação Trânsito - Evento (JF LOURES) 1 3Regulação Trânsito - Poda de árvores (UF MOSCAVIDE E PORTELA) 5 5Regulação Trânsito - Repavimentação (UF MOSCAVIDE E PORTELA) 5 5Regulação Trânsito - Corte de Troncos (UF CAMARATE UNHOS E APELAÇÃO) 1 1Regulação Trânsito - Evento (JF LOUSA) 1 1Regulação Trânsito - Apoio Trabalhos SIMAR (JF LOUSA) 1 1Regulação Trânsito - Evento (UF SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL) 2 4Regulação Trânsito - Evento (JF BUCELAS) 1 1RegulaçãoTrânsito -Reposição Pavimento (SIMAR) 3 3RegulaçãoTrânsito - Inspecção Video (SIMAR) 1 1RegulaçãoTrânsito - Reparações (SIMAR) 6 6RegulaçãoTrânsito - Levantamento Topográfico (SIMAR) 3 4Regulação Trânsito - Evento (AGRUPAMENTO ESCOLAS SANTA IIA AZÓIA E PIRESCOXE) 1 1Regulação Trânsito - Evento (AGRUPAMENTO ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO) 1 1Regulação Trânsito - Evento (AHBV LOURES) 1 1Regulação Trânsito - Evento (CAPELA DE SANTO AMARO A-DOS-CAOS) 1 1Regulação Trânsito - Evento (PARÓQUIA DE BUCELAS) 1 1Regulação Trânsito - Evento (ACADEMIA SONS E HARMONIA INFANTADO) 1 1RegulaçãoTrânsito - Pintura de Bolsas de Estacionamento (LOURESPARQUE) 1 1Subtotal: 46 59

SERVIÇOS ENTIDADES EXTERNAS   Atividade outubro/dezembro AcumuladoMedições Ruído (DA) 7 16Destacamento Despacho n.º 1/2017/PRESIDENTE (SMPC) 15 34Vistoria Canídeos (USVM) 1 3Loures Arte Pública 3 3Subtotal: 26 57Certidão Positiva (DJA) 22 102Certidão Negativa (DJA) 21 89Certidão Positiva (DPGU) 14 31Certidão Negativa (DPGU) 11 26Subtotal: 68 248Afixação (CÂMARAS MUNICIPAIS) 13 17Afixação (DPGU) 12 14Afixação (EMAUGI) 6 7Afixação (JF) 1 1Subtotal: 32 39Denúncia Estacionamento Irregular e Trânsito 108 193Denúncia Viaturas Abandonadas 336 755Denúncia Canídeos 43 91Denúncia Operações Urbanísticas (Construções e Utilizaçõe 35 39Denúncia Estabelecimentos de Serviços, Restauração e Indú 20 24Denúncia Falta Limpeza Terrenos 24 25Denúncia Resíduos 26 30Denúncia Alimentação Animais Via Pública 0 1Denúncia Espaços Verdes / Jardins Públicos 0 3Outras 232 1132Subtotal: 824 2293

ACOMPANHAME NTOSEXECUÇÃO MANDADOSEDITAIS
INFORMAÇÕES  
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  Atividade outubro/dezembro AcumuladoRJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 45 162RMEU - Regulamento Municipal das Edificações Urbanas 8 17DL 169/2012 - Licenciamento Industrial (SIR) 3 11DL 11/2003 de 18/01 1 1Regulamento Municipal de Obras e Trabalhos na Via Pública 1 2Reg. Municipal de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 3 23Regulamento Municipal de Conservação de Zonas Verdes 1 2RGR - Regulamento Geral do Ruído 6 10DL 46/2008 - RCD -Resíduos de Construção e Demolição 3 21DL 178/2006 - Regime Geral da Gestão de Resíduos 1 13DL 124/2006 - Sist. Nac. Def. Floresta contra Incêndios 153 157DL 48/11 - Licenciamento Zero 5 24Regulamento Municipal da Actividades Publicitária e outras Ocupações do Espaço Público 1 13Horários Funcionamento Estabel. Comerciais e Serviços 3 5Decreto-lei nº10/2015 RJACSR 7 32DL  nº310/2002 Licenciamento Exercício e Fisc. Activ. 2 3Subtotal: 244 511REGISTO AUTOS URBANISMOAMBIENTEACTIVIDADES ECONÓMICAS   Atividade outubro/dezembro AcumuladoFORA LOCAL destinado a esse efeito 23 68PASSADEIRA PEÕES 12 24PASSEIOS PEÕES 23 117ROTUNDA 9 24Estacionamento veículo ostentando informação com vista à sua TRANSAÇÃO 11 40Estacionamento FAIXA RODAGEM 10 53RST 23 62lugar reservado Veículos que transportem pessoas C/ DEFICIÊNCIA condicionada na sua mobilidade 18 44lugar reservado CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 8 16lugar reservado TRANPORTES PÚBLICOS 11 35lugar reservado CARGAS/DESCARGAS 11 36lugar reservado Veículos AMBULÂNCIAS 2 2lugar reservado Veículos ELÉTRICOS 5 22Estacionamento IMPEDIR ACESSO propriedade privada 5 5Não cumprimento, por pessoa coletiva titular do documento de identificação do veículo, do dever de IDENTIFICAR CONDUTOR 10 11Uso TELEMÓVEL 1 2Falta de CINTO DE SEGURANÇA 2 5Transporte de Crianças sem sistema de retenção 1 1Falta documento do condutor 5 5Não alteração da morada na carta de condução 1 1Desobediência a ordem legitima da autoridade 1 2Estacionamento em sentido oposto à Circulação 1 1Falta de SEGURO 7 7Falta afixação DISTICO seguro deresponsabilidade civil 52 271Subtotal: 510 864

AUTOS TRÂNSITO   
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Atividade outubro/dezembro AcumuladoAutos Embargo 4 16Propostas Embargo 7 20Autos  Embargo em AUGI 1 9Autos Verificação Desobdiência 1 7Subtotal: 13 52Vandalismo 8 12Estacionamento Indevido 22 78Despejo Resíduos 116 248Canídeos 9 28Caça 1 2Utilização Indevida e Jardins Públicos 11 22Outras 6 298Subtotal: 173 688Bucelas 1 4Camarate, Unhos e Apelação 17 94Fanhões 1 2Loures 26 71Moscavide e Portela 5 17Sacavém e Prior Velho 20 81Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela 29 110Santo Antão e São Julião do Tojal 2 14Santo António dos Cavaleiros e Frielas 23 89Subtotal: 124 483

EMBARGOSVIGILÂNCIAS
VEÍCULOS ABANDONADOS REMOVID

OS    Atividade outubro/dezembro AcumuladoBucelas 1 10Camarate, Unhos e Apelação 44 191Fanhões 1 1Loures 31 85Lousa 3 3Moscavide e Portela 4 44Sacavém e Prior Velho 30 173Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela 32 143Santo Antão e São Julião do Tojal 8 19Santo António dos Cavaleiros e Frielas 24 100Subtotal: 178 769Bucelas 2 12Camarate, Unhos e Apelação 50 234Fanhões 2 2Loures 38 148Lousa 1 5Moscavide e Portela 7 59Sacavém e Prior Velho 48 219Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela 63 244Santo Antão e São Julião do Tojal 13 32Santo António dos Cavaleiros e Frielas 40 171Subtotal: 264 1126Total: 442 1895VEÍCULOS ABANDONADOS FISCALIZA
DOSVEÍCULOS RETIRADOS PELOS PROPRIETÁRIOS APÓS FISCALIZAÇÃO
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 Atividade outubro/dezembro AcumuladoAtividade AdministrativaDenúncias Estacionamento Irregular e Trânsito                              90 317Denúncias Viaturas Abandonadas 158 592Denúncias Canídeos 19 97Denúncias Venda Ambulante 1 7Denúncias Ruído Actividades Temporárias 2 25Denúncias Construções e Utilizações Ilegais 82 341Denúncias Estabelecimentos RJACSR 16 74Denúncias OVP e Publicidade 3 52Denúncias Poços, Fendas e Fossas 1 6 Denúncias Limpeza de Terrenos 43 428 Denúncias Resíduos 28 180Denúncias Alimentação Animais Via Pública 6 20Denúncias Dejectos 4 20Denúncias Foqueiras, Queimas e Queimadas 6 15Subtotal: 459 2175Presencial (PML/DJA/GAAI) 103 560Telefónico (PML/DJA/GAAI) 235 1482Presencial (PML/DO) 54 141Telefónico  (PML/DO) 44 337Presencial (PML/DO/RV) 65 202Telefónico  (PML/DO/RV) 154 605Subtotal: 655 3327Notificações no âmbito de processos CO: 544 3039Notificações atos administrativos Art.º 55.º CPA: 83 730Ofícios Código da Estrada / Reg. de Sinalização e Trânsito: 318 1485Registo - SIGA (Sistema Integrado Gestão Autos) - Base ANSR: 115 1046Solicitação de Informação a Entidades Externas/Outras Unidades Orgânicas: 57 261Pedido Entidades ao Serviço de Expediente: 158 735Registo entrada/saída Notificações de outras autoridades administrativas: 12 33Cumprimento Despacho - mero expediente: 276 1196Cumprimento Despacho de arquivamento: 88 260Processo remoção viaturas: 123 483Entrada expediente relacionado com processos contraordenação: 11 454Informação a particulares quando o requeiram: 86 103Subtotal: 1871 9825
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Atividade outubro/dezembro AcumuladoRJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 66 124RMEU - Regulamento Municipal das Edificações Urbanas 16 20DL 169/2012 - Licenciamento Industrial (SIR) 1 2DL 11/2003 - Instalação e Func. Infraestruturas de Suporte das Estações de Radiocomunicações 1 1Reg. Municipal de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 6 22DL 124/2006 - SIR 3 7Regulamento Municipal de Conservação de Zonas Verdes 2 2RGR - Regulamento Geral do Ruído 14 30DL 46/2008 - RCD -Resíduos de Construção e Demolição 12 23DL 178/2006 - Regime Geral da Gestão de Resíduos 7 11DL 48/11 - Licenciamento Zero 1 2Regulamento Municipal da Actividades Publicitária e outras Ocupações do Espaço Público 3 7Horários Funcionamento Estabel. Comerciais e Serviços 4 23DL n.º 309/2002 - Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos 2 2Lei 97/88 - Inscrição de Mensagens pub. Nat. Comercial 2 2Decreto-lei nº10/2015 RJACSR 2 15DL 313/2003 - SICAFE - Identificação Eletrónica de Animais 15 31Subtotal: 157 340REGISTO AUTOS REMETIDOS POR EN
TIDADES EXTERNAS

LICENCIAM ENTOS DIVERSOSACTIVIDADES ECONÓMICAS
AMBIENTEURBANISMO   Atividade outubro/dezembro AcumuladoÁrea de ContraordenaçõesAplicação de Coima (valor total de 84.087,40 €) 16 52Admoestação 2 14Arquivamento por reduzida gravidade e culpa - Artigo 280.º CPP 2 16Arquivamento por extinção responsabilidade contraordenacional artigo - 277.º CPP 1 41Arquivamento por Prescrição 4 36Arquivamento por Pagamento 13 67Execução 1 14DECISÕES PROCESSOS CONTRAORDENAÇÃO       CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA A estratégia de intervenção do Contrato Local de Segurança deve assentar em quatro vertentes consideradas essenciais no alcance dos objetivos definidos: a prevenção, a mediação, a Polícia de Proximidade e as parcerias com agentes sociais, económicos e culturais.  Privilegiando, na sua atuação, o trabalho articulado com a sociedade civil e com a própria população, num esforço conjunto onde as partes assumem responsabilidades de diversa ordem na área da segurança, criando-se dinâmicas e ações locais, especificas aos contextos sociais e urbanísticos, com objetivos comuns do reforço da segurança.  Com base na celebração da Nova Geração do Contrato local de Segurança de Loures, firmado entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara Municipal de Loures, onde se pretende  uma cooperação institucional com vista à Prevenção da Delinquência Juvenil, à 
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Redução das Vulnerabilidades Sociais, à Intervenção no Espaço Urbano e à Reintegração Social, contribuindo para a eliminação dos fatores criminógenos identificados nas áreas de intervenção abrangidas, numa primeira fase, a União de Freguesias Camarate, Unhos e Apelação e a União de Freguesias Sacavém e Prior Velho. O presente relatório reflete a atividade desenvolvida por este serviço nos meses de outubro a dezembro de 2018, onde se espelham as ações desenvolvidas assim como as articulações internas com serviços internos e entidades locais.   Área/eixo de intervenção: Redução das vulnerabilidades sociais Apoio à população residente na área de intervenção (informação, orientação, encaminhamento) Deu-se continuidade ao trabalho comunitário de ajuda e proximidade à população, através do qual os munícipes são apoiados ao nível de informação, orientação e colaboração na resolução de assuntos de índole diversa, relacionados com o seu contexto pessoal, familiar e social. Foram efetuados 76 atendimentos durante os meses de outubro, novembro e dezembro, sendo as seguintes problemáticas dominantes: Pedidos informação diversos – 18; Encaminhamentos para serviços /Entidades várias – 7; Interpretação e auxílio na compreensão de ofícios provenientes de diferentes organismos públicos (Tribunais, Segurança Social, DGRSP, SNS, entre outros) e apoio na elaboração das respetivas respostas – 4; Apoio na elaboração de documentos/Requerimentos dirigidos a entidades diversas – 31; Apoio na elaboração de currículos e na procura de emprego, submetendo candidaturas às vagas publicadas – 19.  Apoio à população residente na área de intervenção(informação, orientação, encaminhamento) Out/Nov/Dezembro AcumuladoNúmero de atendimentos 76 376Pedidos informação diversos 18 167Encaminhamentos para serviços/Entidades várias 7 28Interpretação/auxílio na compreensão de ofíciosprovenientes de diferentes organismos públicos(Tribunais, Segurança Social, DGRSP) e apoio na elaboração dasrespetivas respostas 4 23Apoio na elaboração de documentos e requerimentosvários dirigidos a entidades diversas 31 83Apoio na elaboração de currículos e na procura deemprego, submetendo candidaturas às vagas publicadas 19 78     
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Ações de Sensibilização sobre temáticas diversas, enquadradas nos eixos de intervenção do GCLS  As ações realizadas no período em analise são as inscritas no Guia de Respostas Educativas, no âmbito do Jogo a Brincar e a rir o Bullying vamos prevenir, mencionadas posteriormente no presente relatório.   Área/eixo de intervenção: Prevenção da delinquência juvenil Orquestra Municipal Geração Bora Nessa  No Município de Loures foi criada e implementada, no âmbito do Contrato Local de Segurança de Loures, a Orquestra Juvenil Bora Nessa, através de protocolo celebrado em julho de 2009, entre o Ministério da Administração interna (MAI), a Câmara Municipal de Loures (CM Loures), a Fundação PT, a reitoria da Universidade de Lisboa, a Rádio e Televisão Portuguesa, S.A. e a Associação dos Amigos da Escola de Música do Conservatório Nacional (AAEMCN).  Desde 2009, é também dinamiza a Orquestra Geração implementada em Portugal, através da candidatura ao QREN, pela Área Metropolitana de Lisboa (AML), em parceria com 7 municípios: Amadora, Lisboa, Loures, Oeiras, Sesimbra, Sintra e Vila Franca de Xira.  Em 2012 foi criada a Orquestra Municipal Geração Bora Nessa de Loures, que integra os alunos que atingiram um nível musical avançado e aqueles que, tendo transitado para o ensino secundário, pretendem continuar a integrar o projeto. O projeto visa através da música desenvolver valore de autoestima, responsabilidade, criatividade, talento e disciplina nas crianças e jovens combatendo o abandono e o insucesso escolar, criando novas perspetivas de futuro e fomentando a cidadania e o sentimento de pertença à comunidade. A RL apoia na dinamização e funcionamento do projeto OMGBNL através da deslocação das crianças e jovens e dos respetivos encarregados de orquestra e coordenadores musicais aos ensaios, concertos, workshops e demais iniciativas que envolvam a sua participação. No passado mês de outubro foi renovado o protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Loures (CML), Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema de Portugal (AOSJSP) e a Rodoviária de Lisboa (RL) para o ano letivo 2018/2019. No que concerne aos meses análogos ao relatório realizaram-se 5 ensaios da OMGBNL e 7 ensaios da Camarata de Loures que fez 6 concertos (Tomada de posse do Presidente do Supremo tribunal de Justiça – 4 de outubro; Concerto Auditório Santander – 11 de outubro; 
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Junta de Freguesia da Venteira – 25 de outubro; Jantar de Natal da Presidência do Santander – 10 de dezembro; Jantar de Natal do pessoal do Santander – 20 de dezembro).  “A Brincar e a Rir o Bullying vamos Prevenir” – Jogo Didático O Jogo “A Brincar e a Rir o Bullying vamos Prevenir”, adquirido em 2016, no âmbito do Dia Mundial de Combate ao Bullying constitui, atualmente, um instrumento de trabalho da equipa do GCLS muito importante para trabalhar a temática / problemática do Bullying, junto das crianças do 1º ciclo. A ação foi inscrita no Guia de Respostas Educativas no presente ano letivo, entenda-se 2018/19, nessa sequência foram já realizadas 10 ações de sensibilização, 6 no Agrupamento de Escolas do Catujal e 4 no Agrupamento de Escolas D. Nuno Álvares Pereira, em Camarate. O conjunto das ações abrangeu um total de 205 alunos.   Projeto “Desporto Seguro” O trabalho de proximidade que ao longo dos anos tem vindo a ser estabelecido com as Associações locais possibilita à equipa do CLS o acompanhamento das ações por eles desenvolvidas, facto que justifica o acompanhamento “não formal”, pelo menos ao nível de protocolo ativo, com a Associação Leões Apelaçonenses. Na sequência do Projeto “Liga-te ao Desporto” que teve o seu início em 2016, com o apoio do Ministério da Administração Interna (MAI) a três associações desportivas locais, com o especial destaque à Associação Leões Apelaçonenses, através da prática da modalidade de atletismo, que manteve até aos dias de hoje o grupo de atletas que ao abrigo deste protocolo iniciaram a sua atividade desportiva. Orquestra Geração Bora Nessa Out/Nov/Dezembro AcumuladoApoio e acompanhamento ao Projeto. O Protocolo deColaboração celebrado com a Associação das OrquestrasSinfónicas Juvenis Sistema de Portugal (AOSJSP) e aRodoviária de Lisboa (RL) foi renovado para o ano letivo2018/2019. 3 5"A Brincar a Rir o Bullying Vamos Prevenir" - Jogo DidáticoAções de sensibilização baseadas no Jogo Didático "ABrincar e a Rir, o Bullying Vamos Prevenir", dinamizadasnos Agrupamentos de Escolas sediadas nas áreas deintervenção do CLS. Foram realizadas 10 ações desensibilização aos alunos de 1º ciclo, 6 no Agrupamentode Escolas alto dos Moinhos, no Catujal e 4 noAgrupamento de Escolas D. Nuno Álvares Pereira, emCamarate. 10 17 ações /315 alunosProjeto "Desporto Seguro"Projeto apresentado superiormente devidamenterestruturado. Mantém-se o acompanhamento quanto àevolução dos atletas que ao abrigo do proptocolo semantêm na prática de atletismo. 1 5  
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 Área/eixo de intervenção: Intervenção no Espaço Urbano Projetos/Ações Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Para além dos contributos já mencionados em anteriores missivas, o CLS tem vindo a acompanhar as ações desenvolvidas no âmbito da intervenção que está a decorrer a nível do edificado interior e exterior no Bairro da Quinta da Fonte, Apelação, sendo que sempre que lhe é solicitado contribui dentro das suas competências.    Área /Eixo de Intervenção: Reintegração Social Projetos /Ações  Acompanhamento a agregados familiares No seguimento do trabalho de proximidade que diariamente a equipa do CLS realiza junto da população residente nas suas áreas de intervenção, têm sido recorrentes os pedidos de ajuda no sentido de encaminhar no que a respostas sociais diz respeito.  No caso especifico que se menciona e tal como referido em anteriores relatórios, a equipa tem vindo a acompanhar, dentro das suas competências neste caso enquadrado num dos eixos de intervenção do CLS a Redução das Vulnerabilidades Sociais, uma familia com três menores, entenda-se familia constituida no caso pela avó com responsabilidade provisória dos netos e que após várias deligências se conseguiu que a mesma obtive-se junto da Comarca do tribunal de Menores de Loures a materialização da decisão judicial que lhe dará o poder paternal. Mais se informa que por via desta intervenção foi ainda possivel que estas crianças beneficiassem em prol das suas necessidades, do abono de familia que estaria a ser recebido por terceiros. A sitauação encontra-se neste momento regularizada pelo tribunal e devidamente acompanhada pela CPCJ que sempre que necessário articula com o CLS.   Trabalho Comunitário Não foram solicitados quaisquer pedidos de trabalho a favor da comunidade por parte da Direção Geral Reinserção Social.   Outras Ações Realizadas Seminário sobre Violência Doméstica No âmbito do grupo de trabalho constituído pela Rede Municipal de Intervenção na Violência Doméstica (RMIVD), da qual o CLS integra, e com vista à preparação e respetiva execução do Seminário sobre Violências, para além de reuniões de trabalho com os parceiros envolvidos na 
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preparação do referido seminário, tal como já referido em anteriores relatórios, foi ainda realizado um trabalho de recolha de depoimentos junto de crianças e jovens do 1º e 2º ciclo, do agrupamento de escolas Maria Keil na Apelação, sobre a temática da Violência no Namoro/Doméstica, assim como um conjunto de trabalhos para expor no dia da Iniciativa.  O Seminário teve lugar no Palácio Marqueses da Praia e Monforte no dia 29 de novembro de 2018.    Funções Sociais Do trabalho desenvolvido no âmbito da Educação, no decorrer dos meses de outubro a dezembro, destaca-se o seguinte: ATIVIDADE Conservatório de Artes de Loures Projeto, “Músicos de Palmo e Meio” nas salas do pré-escolar da rede pública e solidária do concelho e “MusicArte” nas unidades de apoio à multideficiência e ensino estruturado. Acompanhamento técnico à preparação do ano letivo 2018/2019. Projetos “Bebéthoven” e “Músicos de Palmo e Meio” em todas as salas do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico e IPSS do concelho e “MusicArte” na Creche Municipal, cujo início do ano letivo se verificou a 22 de outubro. Concerto Apresentação Novos Alunos – 1 de outubro, Igreja Matriz de Loures; Concerto Comemorativo dos 10 anos – 20 de outubro, Igreja Matriz de Loures; Concertos Comentados nos vários estabelecimentos de ensino – 22 a 26 de outubro.  Pólo de Loures da EMCN - Escola de Música do Conservatório Nacional Acompanhamento técnico à preparação do ano letivo 2018/2019. Realização de 6 reuniões com os diversos parceiros: Contrato Local de Segurança, AE Apelação, AE Eduardo Gageiro, AE Camarate e AE Luís Sttau Monteiro; Apresentação do Coro “Geracoros” – 13 de dezembro, 17H30; Orquestra de Camarate, Concerto de Natal – 13 de dezembro, 17H30; Orquestra da Apelação, Concerto de Natal, instalações do ATL “O Nosso Mundo” – 15 de dezembro. Orquestra Académica Metropolitana Realização de Concerto pela Orquestra Académica Metropolitana a 18 de outubro na EB Catujal, em parceria com o Departamento de Cultura, Desporto e Juventude - Divisão de Cultura. 
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 Projeto “Mobilidade Segura” Acompanhamento técnico na preparação e arranque do projeto; Reuniões com os diversos parceiros envolvidos: PSP, GNR, Barraqueiro e RL – 25 de outubro a 13 de novembro; Reuniões com as direções dos 13 agrupamentos de escolas – 14 a 27 de novembro.  Acompanhamento Técnico aos projetos escolares, no âmbito da Dança “Danç’Arte” – projeto que procura sensibilizar as crianças e alunos para a dança criativa. No ano letivo 2018/2019 encontra-se implementado em sete IPSS do concelho, com sessões quinzenais de duração de 45 minutos.  Estas sessões são realizadas por formadores/bailarinos do “Fórum Dança”. Para o ano letivo 2018/2019, o projeto foi alargado aos alunos do 3º ciclo do ensino básico das escolas da rede pública. Encontra-se a ser implementado em oito agrupamentos, 34 escolas e 40 turmas. Estas sessões iniciar-se-ão em fevereiro de 2019. Serão realizadas por formadores da “Marina Nabais Dança, Associação Cultural”.  Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) No âmbito da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) e da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), salientar a participação numa reunião do Grupo Temático “Cidades Inclusivas” promovida pelo Município de Almada e ainda a presença no Congresso Internacional das Cidades Educadoras que se realizou em Cascais. No dia 30 de novembro e no âmbito da 3ª edição do Dia Internacional da Cidade Educadora, sob o lema “Tecendo uma rede de cumplicidades” realizou-se o peddy paper “O Outro Lado da Cidade” que envolveu cerca de 100 alunos do IP TRANS – Instituto Profissional de Transportes.  
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Atividade out/nov/dez AcumuladoReuniões em grupos de trabalho: Reunião Diretores e IPSS; Janeirinhas; Verificação financeira; Carnaval Infantil; Avaliação dos Projetos Socioeducativos; Futurália; Dia da Poesia; Portal da Educação; Semana da Educação; Conselhos Gerais; Mobilidade Segura; Programa Enriquecimento Curricular; Orquestra Geração; Dia da Poesia; Educação ao Longo da Vida; Magusto;Ceia de Natal; Caminhadas; Festa de Natal; Abertura do Ano Letivo. 40 126Participação em reuniões e grupos de trabalho de âmbito interdepartamental:  Janeirinhas; Carnaval Infantil; Semana Educação; 25 de Abril; Plano de Intervenção Municipal no âmbito da Música; Mobilidade Segura; Semana da Inclusão. 37 57Reuniões com Vereador e Agrupamentos de Escolas 14 38Reuniões com Diretora e Equipa das Técnicas de Agrupamento                                        1 15Reuniões com outras Divisões e equipa das Técnicas de Agrupamento 14 17Presidência Aberta: Bobadela 1 3Reuniões com Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) 10 36Pedidos à DGDA 17 80Pedidos - utilização das instalações escolares pela comunidade local 6 22Pedidos de Assistência ao DOM/DEC: assistência técnica aos equipamentos hoteleiros das cozinhas/refeitórios escolares 50 164Pedidos de Assistência ao DOM/DEC: conservação e manuteção do edificado escolar 74 332Reuniões com o DOM no âmbito das intervenções em equipamentos escolares 5 23Visitas técnicas aos Agrupamentos de Escolas da rede pública Concelhia 234 651Pareceres Visitas de Estudo AE e APEE 16 81Reuniões de Conselhos Gerais 17 53Representações municipais 1 29Reuniões com a empresa fornecedora de refeições e lanches escolares 5 9Visitas técnicas com DPGU,DH e DOM  às instalações municipais cedidas às IPSS 1 12Reuniões com IPSS 1 1Reuniões no âmbito "Ementas Bio" 5 5DançArte - sessões de dança criativa nas IPSS 26 66Visitas Técnicas a escolas - Danç'Arte (3º ciclo) 13 13    Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho com resposta social para a infância Receção e acompanhamento de pedidos diversos remetidos pelas IPSS; visitas técnicas com outras unidades orgânicas às instalações municipais cedidas às IPSS; articulação com as IPSS no âmbito das “Ementas Bio”.      
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Academia dos Saberes Acompanhamento no desenvolvimento de projetos inseridos no âmbito da Universidade Sénior nos Pólos de Loures e Sacavém: Receção aos professores no Palácio dos Marques da Praia e Monforte com a entrega de uma pen a cada professor. Participaram 70 professores; Preparação com outros serviços para a criação do “Clube de Caminhadas”; Passeio Cultural a Setúbal e Estuário do Sado com a participação de 108 pessoas; Passeio Cultural ao Alto Alentejo com a presença de 80 pessoas; Magusto com a presença de um total de 160 pessoas; Aulas Abertas: Voo Virtual, Tiro ao Arco, Clube do Tricot e Crochet, Projeto Knowing/Redes Sociais; Viver o Natal, com a atuação conjunta do Coro da Academia dos Saberes e do IPTRANS; Festa de Natal do Pólo de Sacavém, realizada na Academia Recreativa e Cultural de Sacavém; Ceia de Natal no Pavilhão Paz e Amizade, tendo marcado presença 685 pessoas; Articulação com serviços internos para a criação e desenvolvimento de uma base de dados. Salientar que no âmbito da dinamização do “Projeto Knowing”, em parceria com o IPTRANS, foram dadas aulas abertas por 10 alunos daquele Instituto e onde participaram 26 alunos da Academia dos Saberes. Destacar ainda a elaboração e impressão de 1.200 exemplares de uma brochura sobre o plano de atividades e a preparação de um folheto informativo genérico sobre a Academia dos Saberes. Atividade out/nov/dez AcumuladoParticipação em reuniões com entidades externas 1 5Participaição Congresso Internacional das Cidades Educadoras - Cascais 1 1                                                                                                                                                                           Participação no dia Internacional da Cidade Educadora (30 novembro) 1 2Visitas Culturais:Viagem Cultural da Academia dos Saberes - Alto Alentejo e Setúbal e Estuário Tejo 2 4Participantes 188 283Jantar Anual/Ceia de Natal dos professores da Academia dos Saberes 1 2Participantes 771 86Viver o Natal em parceria com o IPTRANS 1 1Participantes 45 45Projeto Knowing: aulas sobre redes sociais em parceria com o IPTRANS 1 1Participantes 26 26Aulas Abertas: Voo Virtual, Tiro ao Arco e Tricot e Crochet 3 3Participantes 45 45Magusto nos Pólos Loures e Sacavém 2 2Participantes 160 160Festa Natal Pólo Sacavém - Academia Recreativa de Sacavém 1 1Participantes 70 70Receção aos Professores da Academia dos Saberes 1 1Participantes 70 70  
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 PLANEAMENTO DA REDE ESCOLAR Atividade out. - dez. AcumuladoPedidos - controlo de pragas urbanas -  receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com DSPA) 26 122Pedidos - assistencia técnica equipamento multifunções - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com prestador de serviço) 29 87Pedidos - assistencia técnica quadros interativos - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com prestador de serviço) 6 44Pedidos - palamenta para refeitórios escolares - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com prestador de serviço) 25 44Pedidos - reparação de equipamento hoteleiro dos refeitórios escolares - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com prestador de serviço) 80 80Pedidos - Requerimentos de pessoal não docente (PND) - férias, faltas, licenças, horários específicos, formação externa. 328 967Sensibilização ao Mundo do TrabalhoAlunos integrados em Estágios Curriculares 5 15Visitas de Estudo (regulamento municipal) 48 244Escola Inclusiva - HidroterapiaAlunos participantes 2018/2019 370 370I Festival Municipal de Hidroterapia 1 1Alunos Participantes 111 111Apoio aos Projetos Socioeducativos 2018/2019Candidaturas apresentadas 45 45Seminário Nacional "Emprego para todos" 1 1Participantes 50 50Visita ao MARL por escola 4 7Reuniões de Conselhos Gerais 14 37Representações municipais 36 75Equipas Multidisciplinares - Reuniões mensais 4 8Conselho Municipal de Educação de Loures (CMEL) 1 3             
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR Atividade out. - dez. AcumuladoElaboração de propostas para Reunião de Câmara 8 22Emissão de faturas relativas às comparticipações familiares mensais no âmbito do  SAF 20.261 50.673Gestão e acompanhamento dos 14  circuitos diarios de transporte escolar em viaturas municipais respeitante aos alunos com NEE 364 1.127Atendimento presencial a municipes 564 828Reanálises e reavaliações de processos no âmbito do SAF e Transportes Escolares 70 162Monotorização e atualização  de mapas a enviar à DGesTE -Acordos Pré escolar e 1º ciclo do ensino básico 3 14Informações para processamentos de verbas - confirmação de faturas 11 32Alterações junto da UNISELF do Serviço de Apoio à Família (refeições e lanches) 54 107    OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS  Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xxxx x

FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSUnhos
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASSanto António dos Cavaleiros

SacavémProjecto de Beneficiação e Ampliação na Escola Básica nº 3 UnhosPavilhão Desportivo na Escola João VillaretDesignação da Acção
Ampliação do Jardim de Infância da BobadelaBeneficiação da Escola Básica nº 3 de Sacavém FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHOFREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELABobadelaEscola Básica da Flamenga - Remodelação do Edificio    
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Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras x Concurso ficou deserto, 2º concurso a decorrerx Aguarda-se acordo de rescisão para posteriormente iniciar nova adjudicação.xx  Aguarda Visto Tribunal contas .xxx
Prestação de ServiçosContrato de manutenção às redes de gás das escolas básicas e JI's xxxxxx xx

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSEscola Básica de Camarate - Reparações nas instalações sanitárias CamaratePavilhão da Escola Secundária Arco-Íris - Reparação da CoberturaUNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAMoscavidePortelaEscola Básica da Portela - Reabilitação e Ampliação do Edificio do JI
Pintura da Escola Básica de Stº Antonio dos Cavaleiros
Contrato de manutenção aos equipamentos de elevação das escolas básicas, Jardins de Infâncias e edifícios municipais

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASSanto António dos CavaleirosContrato de manutenção ao equipamento hoteleiro das escolas básicas, JI's refeitório municipal e Creche MunicipalContrato de manutenção para sistemas de Intrusão e sistemas automáticos de detenção de incêndioContrato de manutenção ao equipamento de AVAC das escolas básicas, JI's e edificios municipais

Designação da AcçãoEmpreitadas Santa Iria de AzóiaEscola Básica do Alto da Eira- Remodelação do Logradouro BobadelaRemodelação do Logradouro da EB N.º3 da BobadelaUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA

Pavilhões Desportivos das Escolas Básicas - Substituição de projetores convencionais por tecnologia LED

Escola Básica Dr. Capela Gomes - Substituição de Estrutura de EnsombramentoAdministração Direta

Escola Básica de Bucelas - Fornecimento e montagem de brinquedo e pavimento sintético
CONCELHO

FREGUESIA DE BUCELASFREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELASanta Iria de AzóiaEscola do Alto da Eira Reparação da Vedação do Polidesportivo em Santa Iria de Azóia           
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 No que concerne à atividade desenvolvida no âmbito da Habitação e Serviços Coletivos, destaca-se o seguinte:  Área Administrativa Atividade out.nov.dez. 18 AcumuladoAtendimentos Administrativos nos Gabinetes de Intervenção SocialApelação 421 1490Loures 254 904Sacavém 277 1095Registos de Anomalias nos Gabinetes de Intervenção SocialApelação 56 209Loures 11 58Sacavém 38 153   Área de Gestão Património Habitacional Atividade out.nov.dez. 18 AcumuladoCandidaturas PEDU (Em acumulado as candidaturas aprovadas em 2017, a decorrer) 3Empreitadas     Procedimentos Iniciados (decisão de realização) 1 1     Procedimentos adjudicados (assinatura do contrato) 1 3     Obras iniciadas (consignadas) 1 3     Procedimentos Iniciados (decisão de realização) 2 4     Procedimentos adjudicados (assinatura do contrato) 1 3     Procedimentos iniciados (consignadas) 1 3     Procedimentos concluídos 1 2   Atividade out.nov.dez. 18 AcumuladoNFV - Núcleo de Fiscalização e VistoriasDespejos 1 9Demolições em Construções  (barracas) 3 19Limpeza de Entulhos 2 30Vistorias no Património Habitacional Municipal 72 236Registos de Anomalias 21 99Levantamentos 48 242Reuniões lote/condominio 61 61   Atividade out.nov.dez. 18 AcumuladoNEO - Núcleo de Execução de ObrasFolhas de obra produzidas 44 266N.º de Reparações / Intervenções no Património Habitacional Indiferenciado (Fogos Habitados) 36 152N.º de Reparações / Reabil itação no Património Habitacional Indiferenciado (Fogos Devolutos) 2 18        
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 Área de Rendas e Bases de Dados Atividade out.nov.dez. 18 AcumuladoEmissões de Renda 27 49Revisões de Renda 51 218Planos de Regularização de Dívida 28 102Transferências de Fogos 10 12Apuramentos de Dívida a pedido do DCSH/SAT/AJ 5 56Ofícios Incumprimento 13 150Ofícios de Pré-Contencioso 2 44   Área de Realojamento Gestão Social Atividade out.nov.dez. 18 AcumuladoNúmero de Atendimentos Técnicos de Realojamentos e Gestão Social:Apelação 223 895Loures 69 377Sacavém 158 485Transferências de Fogo 2 10Pedidos de Habitação 78 310Visitas Domiciliárias:Apelação 588 1304Loures 48 452Sacavém 64 478   Na SAT/Área Jurídica, foram, no período em apresso, desenvolvidas as seguintes atividades:  Atividade out a dez AcumuladoInformações/Pareceres 105 508Processos enviados para contencioso (G.C.J./C.M. de Loures):Analisados e propostos 6 68Enviados para contencioso 11 72Alienação de fogos municipais:Solicitações para compra 3 13   Atividade Out/Nov/Dez 2018 AcumuladoContinuação de Procedimento NJA 20 90Preparação de NJA 20 120Açóes Despejo 5 5Ação Despejo BNA 1 1      
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 No que respeita à atividade desenvolvida no âmbito da Ordenamento do Território, destaca-se o seguinte:  PLANO DIRETOR MUNICIPAL Alteração /Adaptação do PDM (2020) Identificação de Alterações necessárias para a concretização de Projeto Estruturante para o concelho.  Recolha de Alterações pontuais ao PDM Elaboração de Relatório.  Monotorização do PDM Resposta ao Gabinete de planeamento na Recolha dos dados solicitados para a elaboração do Relatório de monitorização.  Apoio à Gestão Urbanística Participação em várias reuniões de apoio à gestão. Emissão de Pareceres no âmbito do Plano Diretor Municipal.   Património Cultural Construído Comissão Consultiva da Estrutura Patrimonial Elaboração de pareceres sobre pretensões na freguesia de Loures e São Julião do Tojal, tendo em conta a salvaguarda e a valorização do Património.  Acompanhamento de Património Classificado  Acompanhamento a todo o processo relativo à abobada da Igreja de Bucelas.   PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO Plano de Pormenor do Prior Velho Conclusão do relatório de ponderação dos resultados da discussão pública.  Plano de Pormenor Loures nascente - Cidade de Loures Reanálise da área relativa ao Plano de Pormenor Loures Nascente. 
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Recolha de dados estatísticos relativos aos dados de residentes e alojamentos para a cidade de Loures. Elaboração do Programa Preliminar para a via urbana interior.   UNIDADES DE EXECUÇÃO Unidade de Execução do Armeiro  Continuidade no desenvolvimento do trabalho que incluiu um ponto de situação e a tomada de conhecimento dos respetivos superiores hierárquicos, em reunião de trabalho tida com os mesmos. Elaboração de relatório e peças gráficas (capítulos cenários de execução; UE1 - Expansão industrial do Arneiro; Critérios para a delimitação; Cadastro; estimativa de edificabilidade máxima com base no PDM; ensaio de edificabilidade esboço de soluções urbanísticas) Elaboração de um trabalho de caracterização sociodemográfica e habitacional da Unidade de Execução do Arneiro. Elaboração de proposta de Estruturação Viária.   Unidade de Execução de Montemor   Desenvolvimento da metodologia de execução da Unidade de Execução. Estimativa de custos relativamente aos Encargos da U.E., identificação das áreas de cedência.  Unidade de Execução Quinta do Ferral em Santa Iria da Azóia Reunião com os promotores (TerraForma) para apresentação do esquema de ocupação e rede viária estruturantes para o desenvolvimento do desenho urbano e definição de usos. Articulação com a Quinta dos Salgados, face à declaração de caducidade do alvará de loteamento.  Unidade de Execução Santo António dos Cavaleiros/Planalto da Caldeira Definição de um desenho urbano para concertação com o proprietário para posterior desenvolvimento. Definição do respetivo índice médio de edificabilidade e do índice de ocupação em regime de compatibilidade nos Espaços Verdes de Recreio e Lazer. Avaliação das primeiras propostas do modelo de ocupação.  Unidade da Cova da Raposa Sete Casas   Acompanhamento técnico tendo em vista a organização de uma unidade da unidade de execução (reuniões de trabalho, preparação de informação).  
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 Unidade de Execução Sistemas dos Tojais Acessibilidade a terrenos adjacentes à empresa Sotecnica - análise e reuniões de diagnóstico.  Unidade de Execução da Quinta do Correio Mor Desenvolvimento da UE1 e desenvolvimento da metodologia de execução e do contrato de urbanização.   ESTUDOS URBANISTICOS / PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO Estudo Urbanístico Loures Sul (quarteirão entre o tribunal e os bombeiros, limitado a nascente pela EN8 e a poente pelas Almoínhas) Reunião com um grupo dos proprietários de uma das parcelas inseridas na área abrangida pelo estudo.  Projeto de Requalificação da Quinta do Carmo | Sacavém Elaboração dos Termos de Referência para a execução do Plano de Pormenor da Quinta do Carmo.  Estudo Urbanístico de Tocadelos Reunião com os proprietários com vista à delimitação de mais unidades de execução. Proposta da Estruturação Viária. Diagnóstico da área de Atividades de Tocadelos em função da autonomia das parcelas cadastrais face à necessidade de delimitação de Unidades de Execução.    GRUPOS DE TRABALHO  Candidatura ao PORTUGAL 2020 - Projeto de valorização da Frente Ribeirinha - fase 2 - no âmbito do PEDU/PAMUS Desenvolvimento da candidatura ao Portugal 2020 desde produção de textos e de cartografia Segundo pedido de RRIP à CCDR-LVT: produção de textos, alterações e nova cartografia. Acompanhamento do projeto - articulação com as entidades: Valorsul, ICNF, CCDR-LVT. Articulação com a bioinsight - monitorização da avifauna aquática. Articulação com a CM Lisboa - ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão.   
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REDE DE EQUIPAMENTOS COLETIVOS Disponibilização de dados geográficos e alfanuméricos referentes a equipamentos coletivos existentes no município de Loures;  Validação da rede educativa pública relativa ao ano letivo 2018/2019;  Continuação do processo de verificação dos equipamentos registados com data de atualização anterior a 2015;  No âmbito deste projeto foram atualizados cerca de 500 registos (instalações e valências).   OUTROS TRABALHOS Balcão único Correção de problemas no balção único e na gestão documental. Otimização de funcionamento. Apoio à tramitação do expediente solto e dos processos urbanísticos. Esclarecimento de dúvidas aos munícipes. Colocação online das operações urbanísticas de génese ilegal.  Gestão de Software CAD, SIG e Outros   Apoio técnico à gestão do Software CAD (Autocad e Bentley), SIG (ESRI), instalação e configuração destes produtos. Gestão de contratos de manutenção e formação. Análise da forma de adequação dos conteúdos e sistemas de coordenadas nas plataformas de disponibilização de informação sobre o território em articulação com as unidades orgânicas competentes visando a prestação de serviços de qualidade orientados para o cidadão empresas e outros agentes.    Iniciativa Mais Perto de Si! - Presidência na Bobadela Recolha de dados sociodemográficos sobre a freguesia da Bobadela.  Áreas de Contenção - Alojamento Local  Análise da situação existente, enquadramento legal e proposta.  Rede de Transferência URBACT RU:RBAN Contributos para a finalização do City Profile e na identificação de stakeholders a envolver no Urbact Local Group (ULG).  
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 Dados Estatísticos  Recolha de dados estatísticos sobre Natalidade e Nacionalidade dos residentes no concelho de Loures. Recolha de dados estatísticos sobre o total de população - Percurso dos Canais da Água - Canal do Tejo e Canal do Alviela.  Apoio ao DPGU Elaboração de informações referentes aos Contratos de Manutenção e Apoio Logístico da DAG sobre o edifício do DPGU. Produção de relatórios para efeitos de atividade do serviço de segurança no edifício DPGU.  Outros trabalhos Representação do Município de Loures nas segundas avaliações de prédios urbanos nos três serviços de finanças de Loures.  Atividade out/nov/dez AcunluladoDocumentos PedidosComunicações Prévias 42 163Licenciamentos 107 443Documentos emitidosComunicações Prévias 22 188Admissão de Comunicações Prévias 6 13Alvarás de Construção 61 255Alvarás de Licença de Utilização 51 251Aditamentos 8 33Porrogações 14 49Licenças de ruído 3 19Licença de exploração de combustivel 1 1    Atividade out/nov/dez AcunluladoPedidos de Emissão de Alvará de UtilizaçãoEntrados 71 327Deferidos 65 252Indeferidos 15 68   Atividade out/nov/dez AcunluladoIntimações advindas de vistoriasCumpridas 12 30Não Cumpridas 9 29Tipo de vistoriasReceção Provisória 2 4Art.º 89/90 9 69Licenças de Utilização 2 4Áreas de Reconversão Urbana (ARU) 6 28   
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 REVITALIZAÇÃO URBANA Durante os meses de outubro a dezembro de 2018, a atividade do Gabinete de Revitalização Urbana deu sequência ao trabalho de monitorização e acompanhamento das várias ocorrências e correções nos Centros Urbanos de Camarate, Loures e Moscavide, resultantes de comunicações/ reclamações e/ou contactos com esta unidade orgânica.  Retomou-se a análise das segundas fases dos projetos nos três centros com o objetivo de se iniciar o processo de participação pública, envolvimento dos parceiros, serviços da Câmara e consulta às entidades externas.  O GRU tem acompanhado as negociações com a AMA – Agência para a Modernização Administrativa com vista à abertura de novos serviços de apoio ao cidadão. Deu-se, igualmente, continuidade ao trabalho conjunto com DPGU e DEI, na participação na Rede de Transferência RU:RBAN, incluída no Programa Urbact III, com vista à implementação de três hortas urbanas: Quinta do Conventinho (Santo António dos Cavaleiros), Terraços da Ponte (Sacavém) e Bairro da Petrogal (Bobadela).  OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xx
Obras x xxxxx Concurso ficou deserto, 2º concurso a decorrerLargo 1º de Maio em Sacavém

CONCELHOFREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS
SacavémMonumento ao Poder Local - Remodelação FREGUESIA DE LOURESLoures Acessível - Execução do Plano de Acessibilidades- Execução do Troço 2UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAMoscavideUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Designação da Acção
EmpreitadasRequalificação do espaço publico da Urb. do Infantado e do percurso ciclável entre o Infantado e Loures FREGUESIA DE LOURES

CamarateEmpreitada de Trabalhos Genéricos em Espaço PúblicoPercursos Pedonais e Ciclaveis na Varzea troço Loures / Sacavém

Reabilitação dos Pombais 
Requalificação dos Espaços Públicos em Camarate  
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    Ações em Processos de Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI): Na (RIP) Reconversão de Iniciativa Particular: Emissão do alvará de licença de loteamento do bairro Terras de Teresa/Unhos, nº3/2018; Preparação da emissão do alvará de licença de loteamento do bairro Mariana Gaitas/São João da Talha; Acompanhamento de 5 processos onde se pretende propor a aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento, alguns já com muito tempo de apreciação; Monitorização da deliberação para a suspensão da ligação das infraestruturas urbanísticas no bairro Bogalheira/Camarate, com o início de cortes em dezembro; Elaboração de proposta de aprovação do Projeto de Reconversão (PR) do bairro Tocadelos/Lousa. Preparação de mais 3 processos para aprovação do respetivo projeto; Articulação com as Comissões de Administração dos bairros de Montemor sobre as interdependências dos 5 processos de reconversão em curso; Acompanhamento de 11 processos onde se perspetiva uma entrega que permita a consolidação da solução urbanística e aprovação do respetivo projeto de reconversão; Acompanhamento de 11 estudos prévios de reconversão a que corresponderão novos processos; Acompanhamento da fase relativa às obras de urbanização em 3 bairros;   Na (RIM) Reconversão de Iniciativa Municipal Portela de Azóia:  Elaboração de proposta de aprovação da devolução parcial das comparticipações individuais cobradas e de enquadramento da situação dos incumpridores, na UGT-15; Elaboração de proposta de aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento da UGT-1, a decidir em janeiro/fevereiro de 2019; Acompanhamento da celebração dos contratos de adesão das UGT:1 7 e 11. Na UGT-1, estão celebrados contratos relativos a 63 lotes, num universo de 68 lotes. Na UGT-7, estão celebrados contratos relativos a 61 lotes, num universo de 88 lotes Na UGT-4, estão celebrados contratos relativos a 95 lotes, num universo de 134 lotes 
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No total estão celebrados 219 contratos, estado ainda em falta 71 contratos, tendo em conta uma adesão de 100%, relativo 290 contratos. Nesta fase, tendo em conta os pedidos de pagamentos a prestações, estão confirmados 43 lotes sem contrato; No universo das UGT:3; 7 e 11, estão em curso reuniões com as equipas técnicas para se ultimar o projeto de loteamento. No caso das UGT: 7 e 11 a decisão será, ainda, a da emissão do alvará de loteamento; Apreciação do programa base referente ao PR da UGT-5 e da UGT-16, bem como, preparação de reunião geral com os interessados, já realizada no caso da UGT-5; Preparação das peças para elaboração do processo de seleção e adjudicação, a equipa externa, do projeto de loteamento da UGT-6; Conclusão do procedimento de seleção da equipa técnica para o levantamento topográfico da UGT-8, cujo PR é da responsabilidade técnica da EMAUGI. Preparação de uma de reunião geral com os interessados, entretanto já realizada; Retoma do trabalho com o DOM para a realização dos projetos de arranjos exteriores para o universo das UGT:4; 7 e 11, e conclusão do projeto em relação à UGT-1, após articulação com a EPAL; Avanço na análise à informação/documentação fornecida pela AMUPA; Acompanhamento do trabalho de recenseamento e atualização/revisão da caraterização da propriedade na UGT-9 e continuação dos trabalhos na UGT-12; Monitorização dos processos de regularização de alienação, efetuados por António Xavier de Lima, sustentados em contratos de promessa de compra e venda na UGT-11;  Fraternidade: Elaboração de proposta de aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento da Célula-1; Elaboração do projeto de reconversão das Células 3 e 4, fase de anteprojeto e de projeto de execução, respetivamente, a elaborar por técnico da EMAUGI e preparação da assinatura dos contratos de urbanização; Elaboração, em colaboração com a DCP, da proposta de transmissão dos terrenos que se destinam a integrar o domínio municipal, por anotação, em data prévia aos alvarás de loteamento.    
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Participação em Assembleias de Proprietários e Comproprietários: Realizadas 4 Assembleias de proprietários/comproprietários nos bairros: Novo Casal da Serra/St. Antão do Tojal; Terras de Teresa/Unhos; Fontes/São João da Talha e Novo do Penedo/Loures; Realizadas 2 reuniões gerais com os interessados da UGT-5 e da UGT-8.  OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xObras de Reconversão de iniciativa municipal no Bairro da Portela de Azoía - UGT 1 Designação da AcçãoEmpreitadas UNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELASanta Iria de Azóia                         
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DOTAR O CONCELHO DE ADEQUADA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  No âmbito do reforço da iluminação pública e da eficiência energética nos edifícios municipais foram realizadas, durante os meses de outubro a dezembro, as seguintes intervenções:   Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesx xxxx Em fase de adjudicaçãoxxxx xxxx xxxx xx Aguarda orçamento da EDP.xx xx

Museu do Vinho - Enterramento das linhas de BT - Proj.649/2011 IP 01 + Proj.650/2011 - IP 21

Bairro Novo de Palhais - Rua dos Moínhos - Proj Nº 935/2018 - IP-78Tocadelos - Rua Jacinto Nunes - Desvio de Poste - Proj.nº 946/2018 - BT-01
Tojalinho - Rua José Valadares - Proj Nº 878/2017 - IP-71 (Extra-PA 2017)À-dos Cãos - Rua da Liberdade - Proj Nº 879/2017 - IP-72 (Extra-PA 2017)

FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS
FREGUESIA DE FANHÕES

Moscavide

Rua da Eira Velha Bº Angola - Rua Cidade de Benguela - Proj. 905/2017-IP-24

Urb. Jardins do Cristo Rei - Vereda -Proj. 889/2017 - IP-05Caminho Pedonal junto à Rua Almirante Reis - Proj. 916/2018 - IP-06R. 1º de Maio - Desvio de Coluna junto ao Quiosque - Proj Nº 895/2017 - IP-05 
FREGUESIA DE LOUSA

FREGUESIA DE BUCELAS

R. Salvador Allende / R. 1º de Maio - Proj Nº 845/2017 - IP-04

CamarateEstrada Militar - Camarate - Apelação - Proj. 904/2017-IP-25
Designação da Acção

Mato da Cruz - Rua do Viso e envolventes - Adicional - Proj. 948/2018-IP 52

Rua Jacinto Duarte - Troço Sul - Proj. 906/2017-IP-74Entrada do Arquivo Municipal - Rua Cesário Verde - Proj. 907/2017-IP-75FREGUESIA DE PORTELA E MOSCAVIDE

EMAUGI - Bº S. José - Proj Nº 870/2017 - IP-23 (Extra-PA 2017)
Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação PúblicaMato da Cruz - Rua do Viso e envolventes - Proj. 918/2018 - IP-49Estrada Velha do Boição - Proj. 930/2018 - IP-51
Fanqueiro - Proj Nº 535/2009 - IP-09PRU - Instalação de 16 Prismalux em Galeria - Sem projecto FREGUESIA DE LOURES
Fonte Santa - Impasse na Pct Nª SRª Assunção - Proj. 925/2018 - IP-77 Portela

Requalificação do Largo da Igreja - Proj. 928/2018 - IP-50

Bº Novo de Palhais - Rua Antiga - Proj Nº 892/2017 - IP-7
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Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesxxxx Em fase de adjudicação.xxXx x xxXxxxxx xx xx Em fase de cabimentaçãoxxxxxx

Portela de Azóia - Avenida 25 de Abril - Proj Nº 842/2017 - IP-32

Estrada  adjacente à EDP - Proj. 770/2014 - IP-10 FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHO
Santa Iria de AzóiaPrior VelhoFREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA

Bº da Fonte Perra - R Barbosa do Bocage - Passagem Inferior - Proj. 922/2018 - IP-19

Bº Pau da Bandeira - Rua José Dias Coelho - Parque de Lazer - Proj.932/2018 - IP-34

Designação da Acção

R. Zeca Afonso - Proj Nº 511/2009 - IP-09
E.N.10 - Passadeiras Para Peões N. 158 - Reforço Iluminação - Proj. 897/2017-Ip-30E.N.10 - Passadeiras Para Peões N. 157 - Reforço Iluminação - Proj. 898/2017-Ip-31
Cruzamento da AV. Santa Iria com a  Rua Francisco Xavier - Proj. 912/2017-IP-39E.N.10 - Passadeiras para Peões N. 152 - Reforço Iluminação - Proj. 899/2017-IP-36Vale Figueira - Proj 481/2008 - IP-03
Bº Courela da Bica - Parque Infantil - 911/2017-IP-38Bº Portela Azóia - AUGI - UGT4 - Proj Nº 549/2009 - IP-15Bº Portela Azóia - AUGI - UGT1 - Proj Nº 693/2012 - IP-22

São João da TalhaEnvolvente ao Bº Soltejo - Proj Nº 482/2008 - IP-04 

Bº da Fonte Perra - R Barbosa do Bocage - Proj. 848/2016 - IP-13Rua  Coop. a Sacavenense-Passagem inferior-Acesso á UNIV. SÉNIOR - Proj. 887/2017 - IP-16Rua Auta da Palma Carlos - Logradouro - Proj. 894/2017 - IP-18Rua DR António da Silva Patacho - Proj. 890/2017 - IP-17Rua José Luis de Morais- Instalação de Luminária em consola - Proj. 885/2017 - IP-15Ligação da ilum. exterior do mercado à rede de ilum. públ. - Proj. 917/2018 - ip-16Rua de Moçambique  2 - Proj. 884/2017 - IP-15
Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública

Bº Serro Picão - Rua Contígua À  R. Gil Vicente - Proj. 924/2018-Ip-32Praça de Goa - Proj. 909/2017-IP-14Ruada Boavista - Proj. 927/2017-IP-15 Bobadela
Bº Courela da Bica- Zona Adjacente à Rua Tejo - Proj. 886/2017 - IP-35Bº Estacal Novo - Rua Principal - ESCOLA EB23 -Parqueamento - Proj. 915/2018-IP-40EMAUGI - Bº Mariana Gaitas - Proj. 888 - IP-29

Sacavém
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Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesxx Em fase de adjudicaçãox xxxxxxxxxxxCruzamento da E.N.8 com a Av. Marquês de Marialva - Proj. 947/2018-IP-56
A-das-Lebres - Rua Casal do Gil - Proj. 955/2018 - IP-21

Designação da AcçãoManjoeira - Rua Serra de Água - Proj Nº 893/2017 - IP-19 FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do TojalContrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública

Rua N. SRª da Nazaré - Escadas - Proj. 881/2017-IP-50Rua da Ribeira - Proj. 923/2018-IP-55Cidade Nova - AV. Luís de Camões - Proj. 908/2017-IP-53Rua Conde de Avranches - Proj. 902/2017-IP-52 FrielasRua das Hortas - Proj. 901/2017-IP-51

EM 628 entre Sete Casas e Á-das-Lebres - Proj. 634/2011 - IP-08Bº Tazim - Rua Diogo Gomes - Proj. 900/2017-IP-22Parque Estacionamento na Rua Alfredo Dinis - Proj. 929/2018-IP-24Rua  1º MAIO - Proj. 914/2018-IP-23Flamenga - Jardim - Proj. 920/2018-IP-54R. Carlos Relvas - Proj Nº 819/2016 - IP-46 FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASSanto António dos CavaleirosSão Julião do Tojal
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 Da atividade desenvolvida na área da Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, destaca-se:  LIMPEZA URBANA Setor de Limpeza e Salubridade Atividade outubro a dezembro AcumuladoSetor de Limpeza e SalubridadeOperações especiais de limpeza 31 116Apoio a Iniciativas com custos 9 26Apoio a Iniciativas sem custos 4 23Setor de Acordo de ExecuçãoCedência de papeleiras (em curso) 7 7Cedência de dispensadores de sacos para dejetos caninos (em curso) 10 10   SERVIÇOS URBANOS Setor de Energia Atividade outubro a dezembro AcumuladoProjecto energia reactiva (poupança média 20 baterias - valor mensal 2.325,45 €) 6.976,35 €                    27.905,40 €                  Projecto Balastros Electrónicos (2967,76€/mês) 8.903,28 €                    35.613,12 €                    Setor de Vigilância Ambiental Atividade outubro a dezembro AcumuladoDeposição i legal Resíduos 11 23Limpeza Terrenos 6 72   Setor de Limpeza e Salubridade Atividade outubro a dezembro AcumuladoControlo de Pragas Urbanas 277 836   Setor de Controlo e Qualidade Ambiental Atividade outubro a dezembro AcumuladoRuídoN.º medições acústicas efetuadas 7 40Nº de reclamações rececionadas 5 16Nº de processos concluídos 5 11   Setor de Educação e Sensibilização Ambiental Atividade outubro a dezembro AcumuladoRecolha de Óleos Usados Óleos e gorduras alimentares (kg) 5.049,10 5.061,23   
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Atividade outubro a dezembro AcumuladoCentro de Educação AmbientalCampanha de sensibilização para a recolha de dejetos canídeosNº actividades 1 1Nº participantes 50 50DESCARBONIZAR A SOCIEDADENº actividades 114 146Nº alunos 3.390 4.668Programa O Círculo MágicoNº ações de sensibi lização externas 5 49Nº alunos 133 934ECONOMIA CIRCULAREcoValorQuantidade embalagens recolhidas (kg) 3.881 18.734Quantidade de papel-cartão recolhido (kg) 2.991 13.309Ações de sensibi lização Valorsul nas escolas 180 193Melodias de uma maré de plástico (ano letivo 2018/2019)Nº actividades 10 10Nº alunos 282 282LivrõesNº de livros aproveitados entregues na BJS 505 1.593Nº livros entregues a ONG 345 772Totais de livros e dvd,s recolhidos que seguem para ecopontos 1.430 3.864DESCARBONIZAR A SOCIEDADE; ECONOMIA CIRCULAR E VALORIZAR PATRIMONIOEco EscolasNº de reuniões realizadas 3 15   Atividade outubro a dezembro AcumuladoParques com VidaPUSIA Nº actividades 15 54Ocupação de espaço por particulares e associações 28 106Quinta dos Remédios Nº actividades 4 17Parque Municipal do Cabeço de Montachique Nº actividades 4 17Parque Adão Barata Nº actividades 15 71   CRIAR, MANTER E PRESERVAR ESPAÇOS VERDES Atividade outubro a dezembro AcumuladoEmprestimo de Plantas ornamentais para iniciativas  (n.º de vasos) 841 2.958cedidos a título definitivo  árvores, arbustos e herbáceas 289 1.438Vistorias para receção espaços verdes - loteamentos 4 14Preparação aditamentos Acordo Execução - novos espaços verdes 2 18N.º de ocorrências - "Mais perto de si", remetidos às JF (desde 26/7/2018) 112 292N.º de Boletins fitossanitários arvoredo submetidos por JF (A.E.) 49 77N.º de Boletins fitossanitários arvoredo  val idados (A.E.) 50 70N.º de ocorrências sobre arvoredo rececionadas no período 37 215N.º de ocorrências sobre arvoredo avaliadas no período 55 215N.º de ocorrências sobre arvoredo concluídas no período 46 191   



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 113   

Atividade outubro a dezembro AcumuladoAtividade do Parque Municipal Cabeço Montachique (PMCM)Venda de senhas de equipamento desportivoTénis 172 1.489Ténis mesa 81 574Polidesportivo 1 11Reservas  PMCMConvivios real izados (utentes) 5.547 34.562Escutismo Acampamento / Acantonamento (grupos) 3 8Anulados pelos utentes (utentes) 442 4.182    INTERVENÇÕES NO MEIO AMBIENTE Setor de Linhas de Água Atividade outubro a dezembro AcumuladoOperações especiais de limpeza em l inhas de água 21 59Área intervencionada em m2** 53.195 115.756Visitas de avaliação e programação 39 170Protocolos USAEm Vigor 6 6Em preparação 2 2Em revisão 1 1   CONSTRUIR, AMPLIAR CEMITÉRIOS DE FORMA PLANEADA Setor de Cemitérios e Crematório  Atividade outubro a dezembro AcumuladoInumações no Cemitério de Loures 38 155Inumações no cemitério de Camarate 59 263Cremações no Crematório Municipal 155 155                       
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 OBRAS/INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xxxx
Obras xx Aguarda visto Tribunal contasx
Mercado Municipal de Loures - Remodelação da Rede Drenagem SacavémFREGUESIA DE LOURESUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOFREGUESIA DE LOURESPintura dos muros do cemitério de Loures

Sacavém
FREGUESIA DE FANHÕESExecução de muro suporte terras na EM 627 em Ribas de BaixoExecução de muro suporte terras na Rua José Augusto Gouveia na Manjoeira

Designação da Acção
EmpreitadasReabilitação do talude e espaços exteriores da R. Domingos José de Morais
Estudo de reabilitação dos muros e drenagem da Quinta do Conventinho FREGUESIA DE LOURESFREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do TojalFREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHO
Empreitada de regularização fluvial da Ribeira do Prior VelhoAdministração Direta                       
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 Relativamente aos Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, e da atividade desenvolvida entre outubro a dezembro de 2018, importa destacar:  NO ÂMBITO CULTURAL  LEITURA PÚBLICA Sábados em Cheio – Atividades para toda a família, visando a criação de hábitos de leitura, partilha de experiências, divulgação de espaços, serviços, equipamentos, documentos e a criação de condições para o crescimento do número de utilizadores da Biblioteca Municipal José Saramago (BMJS); decorre aos sábados: A sopa queima e outras histórias (6 de outubro) – Um êxito no país vizinho, que gostaríamos de reviver aqui. Uma animação para quem gosta de sopa de legumes ou para quem quiser esforçar-se por vir a gostar. Pela vossa saúde, riam e comam sopa.   O mistério do urso (13 de outubro) - Uma história à volta dos mistérios da paternidade e de muitos outros mistérios, desconstruindo alguns mitos. Contamos esta história recorrendo a um livro 3D e a marionetas. Aqui o que interessa? A história. Para maiores de 4 anos. O Cuquedo (20 de outubro) – Quem quer, quer casar com o Cuquedo que se esconde no arvoredo e prega sustos que metem medo? Para maiores de 3 anos. Pinta-Pinta-Silgo e Pa-Pa-Poi-Poila (3 de novembro) - Num campo de papoilas Pinta-Pinta-Silgo e Pa-Poi-Poi-Poi-La embalados pelos sons da terra, brincam ao ritmo dos poemas. Animação para bebés e acompanhantes. As contadeiras de histórias (10 de novembro; 15 de dezembro) – Fio de lã, papel de jornal, linha de crochê, cartão, arame… uma artesã tudo isto entrelaçou e o livro “As contadeiras de histórias” criou. Das obras de Sofia Paulino vamos tecer histórias. Para maiores de 5 anos. A Maior Flor do Mundo, de José Saramago - Estreia (24 de novembro) - “Dali por diante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura: - Vou ou não vou? E foi.” Para maiores de 4 anos História de um gato e de um rato que se tornaram amigos – (22 de dezembro) – Uma história de autoria de Luís Sepúlveda que nos fala de uma relação improvável. Para maiores de 5 anos. Um presente diferente (29 de dezembro) - A cada Natal, escrevia uma carta ao Pai Natal pedindo-lhe por favor, por favor, por favor…Maiores de 4 anos. Total de participantes em 9 (+1 Brincar com a Música +1 Brincar com o Teatro) sessões da iniciativa “Sábados em Cheio”: 325 participantes.  
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 Tardes Mágicas – Atividades para toda a família, visando a criação de hábitos de leitura, partilha de experiências, divulgação de espaços, serviços, equipamentos, documentos e a criação de condições para o crescimento do número de utilizadores da Biblioteca Municipal Ary dos Santos (BMAS); decorre aos sábados: O Cuquedo (13 de outubro; 24 de novembro) – Quem quer, quer casar com o Cuquedo que se esconde no arvoredo e prega sustos que metem medo? Para maiores de 3 anos. O Segredo do Papa Formigas (15 de dezembro) – Animação a partir de textos de Beatriz Osés, a mesma autora dos fantásticos “Contos Pulga”. Para maiores de 4 anos. Pinta-Pinta-Silgo e Pa-Pa-Poi-Poila (27 de outubro; 17 de novembro) - Num campo de papoilas Pinta-Pinta-Silgo e Pa-Poi-Poi-Poi-La embalados pelos sons da terra, brincam ao ritmo dos poemas. Animação para bebés e acompanhantes. A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner (10 de novembro) - Era uma vez um menino que adorava o mar. Um dia, estava deitado numa rocha quando aconteceu algo muito estranho…viu uma menina, a Menina do Mar. Para maiores de 4 anos.  Um presente diferente (22 de dezembro) - Cada presente esconde, debaixo do laço e do papel de embrulho, uma deceção ou uma surpresa…vamos ver em que ficamos?  Maiores de 4 anos. As contadeiras de histórias (28 de dezembro) – Fio de lã, papel de jornal, linha de crochê, cartão, arame… uma artesã tudo isto entrelaçou e o livro “As contadeiras de histórias” criou. Das obras de Sofia Paulino vamos tecer histórias. Para maiores de 5 anos. Total de participantes em 8 sessões da iniciativa “Tardes Mágicas”:  293 participantes.  Biblioteca no Bairro – (28 de outubro; 18 e 25 de novembro) – Casa da Cultura de Sacavém – Projeto que visa promover o acesso local e de proximidade a bens culturais disponibilizados pela Biblioteca Municipal Ary dos Santos (livros, música, ateliês e contos teatralizados) e divulgação dos serviços prestados. Nº de participantes: 79 participantes.  Comunidade de Leitores - Passar o tempo pelo tempo  (18 de outubro) - Palácio dos Arcebispos, Santo Antão do Tojal – Projeto de promoção de leitura caracterizado por um grupo de leitores que se reúne informalmente para falar de livros. 1ª sessão – Obras literárias “Nove Mil Passos” e Memorial do Convento”. Conta a presença dos escritores Pedro Almeida Vieira e Miguel Real. Esta sessão integra-se na programação/divulgação da Rota do Memorial do Convento. 
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(10 de novembro) Percurso Santo Antão do Tojal entre o Sagrado e o Profano – visita guiada ao Palácio dos Arcebispos, igreja Paroquial, aqueduto, Fonte Monumental e chafariz, em parceria com a área dos Museus. Nº de participantes: 40.  (15 de novembro) – BMJS - Obra literária em análise: Fala-lhes de batalhas, de reis e de elefantes. Autor: Mathias Énard.  Comunidade de Leitores – (13 de dezembro) – BMAS - Obra literária “Os Loucos da Rua Mazur” de João Pinto Coelho, com a presença do escritor. Nº de participantes em 3 sessões Comunidade de Leitores: 105.  Dá e Leva – Banca de troca/oferta de livros (2 a 20 de outubro) – BMJS – Banca de troca/oferta de livros.  Informática para todos (9 a 12 outubro; 16 a 18 de outubro; 23 a 26 de outubro; 7 a 9 de novembro; 14 a 16 de novembro; 20 a 23 de novembro) – BMAS - Pretende-se desenvolver a capacidade individual de pesquisa e utilização da informação digital. Módulos:1) Word; 2) Excel; 3) Internet; 4) Formulários online; 5) Android; 6) Facebook - Público-alvo: adultos.  6 módulos; 22 sessões; 67 participantes.  Encontro outubro nas Bibliotecas Escolares: Rotas de Leitura (23 de outubro) – BMJS  A iniciativa tem o propósito de salientar a consciência da importância das Bibliotecas Escolares na afirmação de uma cultura pedagógica que atenda às necessidades dos alunos do século XXI, à promoção da leitura, à formação de leitores, à construção da cidadania, ao reforço da inclusão social, cultural e desenvolvimento de boas práticas. A manhã foi dedicada às palestras/comunicações, e a tarde para a realização de “Oficinas”. O público alvo são professores bibliotecários; professores em geral; assistentes técnicas(os) operacionais colocadas(os) nas Bibliotecas Escolares; Voluntários da Leitura; público em geral. Nº de participantes: 100.  Contadores de Histórias nas escolas de 1º ciclo (11 de outubro a 29 de novembro) - Escolas do 1º ciclo e jardins de infância da rede pública - No âmbito da iniciativa Outubro nas Bibliotecas Escolares realizaram-se sessões de conto com Manuela Ribeiro, Rita Sales e João Oliveira.192 sessões; 5629 participantes.  Equipa de animação nas escolas (novembro-dezembro) – Escola EB1 de Casaínhos, JI da Apelação, EB1 e JI de À-dos-Cãos, EB1 de Frielas, JI da Quinta de São José, EB1 e JI de 
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Montachique, EB1 e JI de À-das-Lebres, JI Terraços da Ponte, EB1 e JI de Montemor, EB1 nº2 de Loures - No âmbito da iniciativa Outubro nas Bibliotecas Escolares realizaram-se 19 sessões com 574 participantes.  Comemoração do 17º aniversário da Biblioteca Municipal José Saramago (novembro) – BMJS  -Mostras documentais, 30 de outubro a 30 nov - Em torno das ciências & da sua divulgação -17 anos de vida…17 autores! -Exposição - Ensaio sobre a cegueira (cedida pela Fundação José Saramago). -Comunidade de leitores, 15 nov 21:00 - Livro Fala-lhes de batalhas, de reis e de elefantes, de Mathias Énard. -Noite do Pijama, 17 nov. 21:00-10:00 - Uma noite de histórias mal contadas com Rudolfo Castro! 8 aos 12 anos. -Estreia da animação, 24 nov. 15:00 - A maior flor do mundo, de José Saramago. -Debate: Que futuro para a humanidade? – visões da ficção e da ciência, 24 nov.18:00 -Com a participação de Joana Bértholo e Arlindo Oliveira -Moderação de José Vítor Malheiros - Apontamento musical com Tó Sequeira & Ca. -Espetáculo, 30 nov. 21:00 -Canções possíveis para os poemas possíveis, com Paula Oliveira. Poemas de José Saramago. Concerto que celebra os 20 anos do Prémio Nobel da Literatura. Integrado na Rota Memorial do Convento. Nº de participantes: 210.  Os Livros são Fixes  Animação e visita (16 de novembro) – BMAS - Animação e visita para 40 alunos do 1º ano da Escola EB1 Qta da Alegria/Moscavide. 1 sessão: 40 participantes. Animação e visita (18,19 e 20 dezembro) – BMAS - Qta da Alegria, moscavide: 3 sessões; 65 participantes.  Abre-te livro  Animação e visita – BMJS – EB1 nº 1 de Camarate, Centro de Estudos de Stº António dos Cavaleiros, Externato A Quintinha, Quinta da Boa Vista – Meleças- Sintra, EB1 de Stº António dos Cavaleiros, EB1 de Camarate, EB1 da Quinta do Conventinho. 8 sessões; Nº de participantes: 355.    



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 119   

 Férias nas Bibliotecas (18 a 21 de dezembro)  BMAS - Ateliês: 18/12 – “Natal Natural” (6 aos 12 anos); 19/12 – “A Dança das Palavras” (4-8 anos); 20/12 – “Escurinho e Pipocas” (6-12 anos); 21/12 – “Um bicho estranho” (6-12 anos). 4 sessões, 51 participantes. BMJS – Ateliês: 18/12 – “Ateliê de escrita criativa” (8 aos 12 anos); 19/12 – “Oficina Percu(r)tir” (6-12 anos); 20/12 – “Natal Natural” (6-12 anos); 21/12 – “Artes de Natal” (8-12 anos). Nº de participantes: 69.  13ª edição do Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho – modalidade Prosa de Ficção – receção de trabalhos até 31 de dezembro – Bibliotecas Municipais - Este Prémio tem como finalidade incentivar a produção literária em língua portuguesa, premiando obras inéditas de autores de nacionalidade portuguesa ou naturalizados. O Prémio desta edição tem o valor de 3000€ e é patrocinado pela EGEO – Nº de trabalhos a concurso: 29  Entrelinhas: conversas, fios e contos – Comunidade de partilha de artes e saberes associados a agulhas e linhas (malhas, rendas, bordados e costuras), na BMJS, às quintas-feiras. Nº de participantes por sessão: 13  Voluntários de Leitura - Acordo de cooperação científica e técnica entre a FCSH-UNL e o Município de Loures, decorre ao longo do ano. O projeto destina-se a potenciar o desenvolvimento de uma rede nacional de voluntariado na área da leitura. Pretende ser um apoio à ação das bibliotecas escolares e às famílias, sobretudo aquelas que dispõem de menos condições para prestarem um acompanhamento individualizado na área da leitura. Conta com a colaboração do Banco Local de Voluntariado – todo o ano.  Um Sorriso por um Livro - Recolha e troca de manuais escolares do 1º ao 12º ano de escolaridade. Iniciativa que decorre durante todo o ano, nas Bibliotecas Municipais.         
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 Mostras Documentais Histórias em lume brando (2 de outubro a 3 de novembro) – BMJS - Mostra documental na sala de leitura infantil. A partir do momento em que falamos de livros e em vez de histórias nos apresentam receitas de culinária, uma sopa ou um bife, já não nos devia cheirar a esturro. Afinal desde há muito tempo que a literatura e a culinária se misturam resultando livros excecionais servidos em lume brando. Escravatura de ontem e de hoje (2 de outubro a 1 de dezembro) – BMAS – Declarada a abolição da escravatura, a História da Humanidade elevou-se! Mas o que é que estamos a assistir em pleno séc. XXI? Ao regresso da escravatura, moderna e multifacetada, minando e diminuindo a sociedade. Conhecer para não silenciar é o que se pretende nesta mostra documental reforçando a ideia a Biblioteca como espaço vivo de reflexão e cidadania. Pauta-te pela música – (2 de outubro a 30 de novembro) – BMAS - sala de leitura infantil - A exposição é composta por instrumentos musicais feitos pelas crianças que frequentaram os ateliês de Verão e convidam a descobrir compositores, músicos e instrumentos musicais. Em torno das ciências e sua divulgação (30 de outubro a 30 de novembro) – BMJS - A divulgação científica é responsável pelo acesso ao conhecimento e a resultados de pesquisa pela população em geral. Esta mostra tem por finalidade fazer a difusão do conhecimento científico com recurso ao fundo documental da Biblioteca. A arte de viajar com livros (até 20 de outubro) – BMJS - Esta mostra documental leva-nos ao encontro de novos lugares, novas aventuras, novas emoções nesta época de férias tão propícia a novas e diferentes viagens mesmo que estas não passem de imaginação. 17 anos de vida…17 autores! (6 a 30 de novembro) – BMJS - 17 autores que ao longo dos 17 anos de funcionamento da Biblioteca Municipal José Saramago fizeram parte da nossa programação, são retratados e expostos numa mostra documental na sala de leitura infantil. Contos para contar à lareira (4 de dezembro 2018 a 5 de janeiro 2019) – BMAS – sala infantil - Desde os contos tradicionais aos contemporâneos, o aconchego da literatura na Biblioteca. Gastronomia pelo Mundo (4 de dezembro 2018 a 26 de janeiro 2019) – BMAS – sala juvenil/adultos - Através dos sabores e da literatura, viaja-se pelo mundo com o sentido na gastronomia. Vozes do mundo: onde todos tenham lugar (4 de dezembro 2018 a 19 de janeiro 2019) – BMJS – Mostra documental sobre a temática dos direitos humanos e das minorias com registo fotográfico ilustrativo dos direitos fundamentais, com o apoio do Worldsight.pt.   



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 121   

Exposições  Sentir a cidade através do olhar (até 30 de novembro) – BMAS - Exposição fotográfica realizada pelos participantes das oficinas de fotografia. A Comunidade de Leitores (7 de outubro a 29 de dezembro) – BMAS - Exposição que retrata o conceito e o ambiente da Comunidade de Leitores desde 2013. Ensaio sobre a cegueira – (novembro) – BMJS - registo fotográfico da rodagem do filme Blindness, uma adaptação do romance com o mesmo título de José Saramago (cedida pela Fundação José Saramago).  Apresentações de Livros  “Do Amor e da Guerra” de Manuel Veiga (13 de outubro) – BMAS - Apresentação do livro do autor (Manuel Veiga, Domingos Lobo e editora MoDocromia). 40 participantes. “O Fim” (24 de novembro) - BMAS – Lançamento do livro do autor Manuel Coutinho, assina com pseud. Manuel Rebelo e editora Emporium). 50 participantes. “O hálito de Afrodite” de Célia Moura (14 de dezembro) – BMJS - Lançamento do livro. “A fada raio de luar” de Sónia Alain (15 de dezembro) – BMJS - Lançamento do livro.  Visitas Grupo de Leitores À Roda dos Livros da Universidade Sénior do Rotary Clube de Lisboa – 20 participantes. 
 Leitura Pública Outubro - dezembro AcumuladoSábados em Cheio (sessões) 9 37Tardes Mágicas (sessões) 8 29Biblioteca no Bairro (sessões) 3 5Mostras documentais 8 24Exposições 2 10Entrelinhas (ações) 12 44Abre-te Livro!  (sessões) 8 19Os livros são fixes! (sessões) 4 34Outubro nas Bibliotecas Escolares (sessões) 19 50Comunidade de Leitores -  (sessões) 4 7Férias nas Bibliotecas (sessões) 8 8Encontros Nacionais 1 2Apresentações de Livros 4 7Informática para Todos (sessões) 22 22Contadores de Histórias nas escolas de 1º ciclo (sessões) 192 192Comemorações 17º aniversário BMJS (iniciativas) 7 7     
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ARTES E OFÍCIOS Exposição Cores e Formas em Harmonia de Laurentino Cabaço| GMCP/SE2|1 de setembro a 3 de novembro| Exposição de pintura, obra, repleta de luminosidade e cor, apresenta-nos cenas bucólicas e de grande poética, povoadas de figuras de traço fino e delicado. O espírito apaziguante e contemplativo que imprime às suas obras, surge como contraponto ao mundo conturbado em que hoje vivemos. Nº de visitantes:  - 156 (total da exposição).  Exposição “Solid Matter” de Mónica Capucho |21 de julho a 12 de janeiro de 2019|GMVS e SMPAB|Exposição site-specific de Pintura, Escultura e Instalação da artista Mónica Capucho, cujo trabalho se desenvolve numa abordagem sistemática à palavra/frase associada à utilização de diversos materiais (nomeadamente a tela, a madeira, o betão, o acrílico, o vidro e o tijolo), apresentados de forma integrada no espaço expositivo. Nº de visitantes: out. 44; nov.215; dez. 32.  Exposição de Escultura de Daniel Mendes|24 de novembro 2018 a 2 de fevereiro de 2019|GMCP/SE2|Exposição de escultura em pedra. A paixão pela escultura surgiu muito cedo por influência do pai, marceneiro de profissão, com quem aprendeu a trabalhar a madeira. Profissionalmente passou pela realização de projetos de arquitetura, maquetes e criação de espaços, antes de se dedicar de corpo e alma à escultura em pedra. Nº de visitantes: nov.7; dez.134.  Exposição de Teresa Alves| 13 de dezembro 2018 a 9 de fevereiro 2019|Edifício 4 de Outubro| Exposição de cerâmica. O percurso profissional tem sido na área da cerâmica industrial. Outras vertentes criativas foram despertando a sua curiosidade e interesse, um gosto que impulsiona a criação das próprias formas inspiradas na natureza, expressando-as com movimentos, textura e cores. Nº de visitantes: dez. 84.  Artes e Ofícios Outubro - dezembro AcumuladoExposições/Mostras de trabalhos 2 17    TRADIÇÕES REGIONAIS E OFÍCIOS Festa do Vinho e das Vindimas 2018 (12 a 14 de outubro) – Vários locais - Desfile etnográfico, mostra vitivinícola e de produtos regionais, passeios, prova de vinhos, degustações, harmonizações, artesanato, bailes, concertos, exposições, folclore, gastronomia, visitas, atividades para famílias.  



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 123   

No ano de 2018, houve uma alteração da localização tradicional da Festa em virtude das escavações arqueológicas de emergência que se realizam no Largo Espírito Santo. Dessa forma todos os espaços da Festa se congregaram no espaço de estacionamento junto ao Museu do Vinho e da Vinha tornando a mesma mais integrada e proporcionando aos visitantes e aos próprios participantes uma maior visibilidade o que tornou a Festa mais efetiva nos seus objetivos. Para além desta alteração contámos ainda com a presença da RTP, nomeadamente através do seu programa Aqui Portugal, que foi emitido em direto no sábado o que tornou ainda mais visível toda a Festa, contribuindo grandemente para a sua divulgação e para o êxito que a mesma obteve.    Estima-se que, pelo menos 8 mil pessoas terão assistido à Festa no ano de 2018.  MÚSICA Brincar com a Música  18 de outubro – Escola do Catujal/Unhos - Concerto Orquestra Académica da Metropolitana, concerto comentado dirigido ao público em contexto escolar. Nº de participantes: 350. 20 de outubro – Inserido na atividade “Sábados em Cheio” – Biblioteca Municipal José Saramago - Atividade de sensibilização à expressão musical e criação e gosto pela música orientada à infância e famílias produção da Banda Recreativa de Bucelas. Nº de participantes: 350 + 25 músicos. 27 de outubro – BMJS - O principezinho – a obra musical - É a história intemporal destinada a todas as crianças: as que ainda o são, as que já o foram um dia e as que nunca deixarão de o ser. A obra musical O principezinho, de Saint-Exupéry, reinventada pelo compositor italiano Ângelo Sormani e contada pela Banda Recreativa de Bucelas. Para maiores de 3 anos. Nº de participantes: 55 + 22 músicos.  Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. (4 a 7 de outubro) – O MICMRRJ contempla diferentes vertentes de atividade como masterclasses, workshops, palestras, exposições e concertos.  Total de público participante: 830 pessoas.  Música em SI Maior - Música em Si Maior é um projeto que tem por objetivo a promoção da cultura, desenvolvendo a criação e a difusão da música em todas as suas especificidades. A oferta tem na diversidade uma das suas qualidades distintivas, sendo que os concertos têm como ponto de partida proporcionar ao público uma viagem ao mundo da música, através da participação em diferentes concertos. 
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A programação, repartida ao longo do ano, é inteiramente dedicada a novas ofertas que podem surpreender o público mais exigente, num a estratégia de descentralização, por forma a que seja acessível à população do vasto território concelhio.  Concerto de música Furum Fum Fum  com a participação de Nuno Pinto Clarinete, Sérgio Carolino Tuba e Jorge Queijo percussão – (3 de novembro) - Sociedade Recreativa e Musical 1.º Agosto Santa Iriense. Público: 50.  Concerto barroco – Ninfa do Tejo - pela Orquestra Metropolitana de Lisboa e solistas. Solistas: Mariana Castello-Branco, Ana Sofia Ventura (sopranos), Cátia Moreso (mezzo-soprano). Maestro: Enrico Onofri. Público: 270.  Festival de Orquestras Ligeiras de Loures (16, 17 e 18 de novembro) – PPA – Espaço especialmente vocacionado para a participação das orquestras ligeiras do concelho em simultâneo com outras orquestras de outros concelhos procurando estimular níveis de qualidade superiores aos habituais. Público: 1000.  Festival de Orquestras Ligeiras - Formação de jazz para os alunos das escolas de música dos agentes culturais do concelho (10 e 17 de novembro) – Sala de ensaios dos Bombeiros Voluntários de Loures - Formação, ministrado pelo professor Paulo Gaspar, onde serão abordados aspetos históricos, teóricos e práticos na área do jazz, de maneira a que seja desenvolvida a capacidade de improvisação dos participantes das escolas de música, no final da formação será apresentado um concerto dirigido ao publico infantil e famílias, integrado na programação do festival de orquestra no dia 18  de novembro, 11h00. Público: 60  Música Outubro - dezembro AcumuladoMúsica em Si Maior (Concertos) 2 9Brincar com a música (Sessões) 3 6Meeting Internacional de Clarinete (concertos e apontamentos musicais) 8 8    TEATRO Plateia – Mostra de Teatro do Concelho – (de 17 a 21 e 24 a 28 de outubro) – Cineteatro de Loures e outros locais - Esta Mostra é o momento de partilha de experiências e de sistematização do trabalho realizado ao longo do ano pelos Grupos de Teatro do Concelho. Público: 709.  
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Loures Teatro - A Teia - Programação de espetáculos de teatro descentralizados pelo concelho. Sensibilização e criação de públicos são os objetivos fundamentais, assim como divulgação do trabalho dos grupos do concelho:  “A Vida é Curta Demais para Passar Lençóis a Ferro”, por Sofia Bernardo (30 de novembro) - Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira, S. João da Talha - Sinopse: Maria é empregada doméstica. Num final de tarde que antecede uma noite de passagem de ano decide terminar algumas tarefas numa das casas onde trabalha. No início da noite, recebe um telefonema da amiga com quem combinou passar a data festiva desmarcando todo o programa. Sozinha e desolada, acaba por passar o “reveillon” nesta casa, cheia de coisas que não são as suas, cheia de particularidades que estão tão distantes da sua realidade, mas que despertam em si toda a curiosidade. Em forma de comédia, vamos sendo transportados para o mundo interior desta personagem, que pode ser o reflexo de tantas mulheres, ao mesmo tempo que nos perdemos em reflexões muito divertidas sobre a sociedade, as diferenças sociais e, sobretudo, sobre a forma como vemos a vida. Género: Monólogo cómico; Duração: aprox. 60 minutos; Classificação Etária: M/12. Nº de espetadores: 55.  “O Capuchinho Vermelho”, por Teatr'Up Kids - Sociedade Filarmónica União Pinheirense (30 de novembro) – Museu de Cerâmica de Sacavém - Sinopse: Era uma vez uma menina que usava um capuz vermelho. Ela teve de atravessar a floresta para levar um lanche à sua avó, que estava doente. Pelo caminho, encontrou um lobo mau, que a tentou desencaminhar, umas borboletas simpáticas, que tentaram dar-lhe bons conselhos, e umas formigas trabalhadoras, com regras de alimentação saudável. Ah..., e não nos podemos esquecer das amigas que passam a vida nas compras, mas sabem de tudo o que se passa, através do Insta e do Face. Um conto (mais ou menos) tradicional, que continua atual, e é muito divertido! Género: infantil; Duração: aprox. 30 minutos; Classificação Etária: M/3. Nº de espetadores: 135.  Formação e sensibilização – Workshop de Caracterização, com Aurora Gaia – (24 e 25 de novembro) – Cineteatro de Loures – Terceira ação de formação do PIM do Teatro - com a duração de 12 horas, os conteúdos abordaram as técnicas de caracterização, os seus materiais e as suas ferramentas, sendo que a metodologia adotada foi essencialmente prática (observar/fazer/criar). No final de cada trabalho de caracterização, a formadora envolveu todos os participantes na criação de representações cénicas (que implicaram escolha de adereços, dramatização, expressão corporal, entre outros). Participação: 10 elementos de quatro grupos de teatro amador do concelho.   
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 Brincar com o Teatro “Oficina de Teatro e Poesia a partir de poemas de Fernando Pessoa” para participantes dos 8 aos 14 anos, integrado nas “Tardes Mágicas” – (20 de outubro) – Biblioteca Municipal Ary dos Santos – A Oficina de Teatro e Poesia permite às crianças comunicar através da criatividade e expressividade do corpo e da voz. Pretende-se que as crianças desenvolvam o autoconhecimento e fomentem a relação com os outros enquanto exploram as capacidades expressivas vocais e corporais. A Oficina pretende ainda estimular a leitura e fomentar a capacidade de interpretar, pelo que se encontrou um espaço para a poesia existir como motor do teatro. Depois dos jogos de aquecimento, são feitos vários jogos com os poemas de Fernando Pessoa sobre os quais se decifram e inventam significados, para que depois as crianças possam improvisar e inventar pequenas cenas. Através da Expressão Dramática e da Expressão Corporal, procura-se explorar um universo singular de cada criança. Nº de participantes: 6. O menino e o mundo ateliê/espetáculo – integrado nos Sábados em Cheio – (17 de novembro) – BMJS - A partir do livro “O mundo é a nossa casa” de Júlio Moreira, Sena da Silva, Cristina Reis e Margarida D’ Orey, obra do Plano Nacional de Leitura para apoio de projetos de cidadania. Classificação etária: dos 8 aos 12 anos. Dinamizadores do GTeatro: Carlos Piecho e Natacha Noronha. Nº de participantes: 25.  Teatro Outubro - dezembro AcumuladoA Teia   - Teatro em Loures  ( Sessões) 2 7A Teia   - Teatro em Loures  ( Ações  de formação) 1 1Brincar com o Teatro (Atel iers ) 2 4    MUSEOLOGIA Uma Tarde no Museu  O ODS 6 - Gestão Sustentável da água potável e do saneamento: um percurso pela Quinta do Conventinho - (20 de outubro) – MML. Com participação dos SIMAR. Nº de participantes: 2. O Conventinho na História de Loures – visita guiada ao espaço com apontamentos de animação. Procedeu-se, igualmente, à entrega dos brindes aos vencedores do questionário sobre os 20 Anos de MML na Quinta do Conventinho – (17 de novembro) – MML- Nº de participantes. 26.  Semana da Ciência e Tecnologia 24 de novembro - À conversa com… Hugo Xavier; Nº de participantes: 13 25 de novembro – Oficina do molde; Nº de participantes: 12  
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À Conversa com…   José da Silva Pedro, na terceira pessoa. Disponibilização ao público da mostra A Arquitetura na Obra de José Pedro (27 de outubro) – CMJP.  Nº de participantes: 13. Hugo Xavier - Sobre a obra artística do Rei D. Fernando (24 de novembro) – MCS. Nº de participantes: 13.  Mercearia Santana  13 de outubro – A Ginjinha portuguesa - Apresentação de Ana Marques Pereira. Nº de participantes: 18. 10 de novembro - Prova de vinhos de Bucelas. Comentada por produtores de vinho. Nº de participantes: 12. 8 de dezembro – Tertúlia de Fregueses. Nº de participantes: 10.  Percursos pelo Património 13 de outubro – Palácio de Valflores – Santa Iria de Azóia entre patrimónios. Nº de participantes: 18. 10 de novembro – Palácio dos Arcebispos - Esta iniciativa decorre em parceria com a Comunidade de Leitores. Percurso por Santo Antão do Tojal entre o Sagrado e o Profano - Visita guiada ao Palácio dos Arcebispos, igreja Paroquial, Aqueduto, Fonte Monumental e chafariz. (integrado no projeto Rota Memorial do Convento). Nº de participantes: 46. 8 de dezembro – MVVB – Bucelas. Terra, Vinho e Culto. Nº de participantes: 17.  Projeto “Em vez de Balas” - Projeção da coleção de fotografias captadas na Guiné, por Fernando Redondo, há 50 anos durante o cumprimento do serviço militar, com vista a proporcionar um momento de partilha e diálogo com a comunidade guineense a residir nos bairros.  (20 de outubro) – Associação de Moradores Bairro Zambujal. Nº de participantes: 40. (17 de novembro) – Centro Comunitário da Apelação. Nº de participações: 5.   Dia Nacional das Linhas (20 de outubro) – CILT- MVBB - Programa de atividades comemorativo o Dia Nacional das Linhas, com prolongamento para programa comum aos seis municípios: - Atelier Infantil; - Mostra e venda de artesanato local (Luísa Rato e José Espiga); - Visita guiada ao CILT e MVVB; - Prova de Vinhos com enólogo; - Percurso a cavalo pelos Fortes (Parque Aventura Sniper). Nº de participantes: 0.  V Modelismo de Loures (27 e 28 de outubro) – Pavilhão Oriente - Exposição de variados artigos, com destaque para o modelismo ferroviário, workshops, torneios de war games, visitas guiadas 
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aos fortes das Linhas de Torres. Coorganização entre Município de Loures, o grupo de modelistas Modelstep e a Associação de Modelismo da Região de Lisboa. 75 Participantes; 1502 Visitantes  Centenário do Armistício (11 de novembro) - Monumento dos Combatentes mortos na I Guerra Mundial (Loures) - Homenagem aos Combatentes mortos na I GG, oriundos do Concelho de Loures, com descerramento de placa que atualiza os nomes desses combatentes. Honras militares.  Valflores - Sessão de informação à população (1 de dezembro) – Quinta de Valflores – Visita à Quinta de Valflores. Nº Participantes: 40; Sociedade 1º de Agosto Santairiense – sessão de informação à população sobre a intervenção em Valflores. Nº de participantes: 86.  Exposições O Museu: Chão de Memórias – (inauguração a 13 de outubro; até setembro de 2019) – MVBB – Exposição que pretende mapear a história do espaço em que o Museu se encontra instalado identificando as pessoas que o habitaram e inserindo a casa nas transformações da malha urbana. (no âmbito da Festa do Vinho e das Vindimas). Nº de visitantes: 5358.  “Quando nós Somos os Outros. Loures no caminho da Interculturalidade” – inauguração (15 de dezembro) –MML - Exposição que coloca em destaque as multiplicidades de comunidades existentes no concelho de Loures e a forma como interagem e se influenciam no quotidiano deste território que é Loures. Nº de visitantes: 215.  Do Castelo às Fábricas em Loures, um percurso industrial feito de memórias vividas” – (até 4 de janeiro de 2020) – GMCP – SE1Castelo de Pirescouxe - Exposição alusiva ao Património Industrial do Município de Loures, que faz uma retrospetiva do desenvolvimento industrial no concelho, sobretudo a partir dos meados do século XIX, não descurando as suas origens pré e proto industriais. (integrada na programação do Ano Europeu do Património Cultural).  Exposição “Coleção França Martins” – Uma perspetiva sobre a Loiça de Sacavém – (até 31 de dezembro de 2018) – MCS (piso 1) - Exposição que reconhece a doação da família França Martins, mostrando a diversidade de motivos decorativos e formatos de peças produzidos na Fábrica de Loiça de Sacavém ao longo dos tempos. Nº de visitantes: 800.  
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Loures. Narrativas de um território – MML (piso 1) – (até 2019) -Exposição que pretende dar a conhecer a história do concelho de Loures através de uma seleção de peças do acervo do MML, numa narrativa transversal que conjuga o passado e a atualidade no nosso território; Nº de visitantes: 400.  Fábrica da Loiça de Sacavém. Para uma história da Faiança em Portugal – Patente no MCS, (até julho 2020) - Exposição de longa duração que se debruça sobre a diversidade da produção cerâmica da Fábrica de Loiça de Sacavém, apresentando uma síntese da história daquela unidade fabril integrada no contexto industrial de Loures; Nº de visitantes: 800.  Intemporalidades Sonoras – o Maestro Marcos Romão dos Reis Júnior, MML – (até novembro) – MML – (piso 0) - Exposição que pretende dar a conhecer a vida e obra do Maestro Marcos Romão dos Reis Júnior, no âmbito da comemoração do seu centenário.  Nº de visitantes (desde início do ano): 1777.  Participação na exposição solidária Mesas de Natal, com mostra de acervo do Museu de Cerâmica de Sacavém, a convite de Matriz Portuguesa e A.N.D.A.R. 15 e 16 de dezembro.  Participação na iniciativa Saberes com Sabores realizada pelo Jardim de infância O Nosso mundo, da Apelação, em articulação com DCSH/UIC. Participação dos Museus de Loures com stand de promoção, oficina de modelagem e brochura.  Mostras Documentais  A produção da Fábrica de Loiça de Sacavém na administração de James Gilman – (outubro e novembro) – Centro Documental Manuel Joaquim Afonso – MCS - Mostra documental partir da documentação do Arquivo Fábrica de Loiça de Sacavém à guarda do Museu de Cerâmica de Sacavém. James Gilman (1854-1921), logo que terminou os seus estudos ingressou na Fábrica de Loiça de Sacavém. Segundo os Copiadores de Correspondência da Fábrica, em 1877, já James Gilman assina a correspondência em nome do Administrador. Após a morte de John Stott Howorth (1894), a Baronesa Howorth de Sacavém constitui com James Gilman, a firma Baronesa Howorth de Sacavém & C.ª em 1895. E em 1902, a família Gilman regista a Fábrica de Loiça de Sacavém como Sociedade em comandita - Gilman & Ct.ª. Durante a administração de James Gilman a Fábrica de Loiça de Sacavém teve novos investimentos para diversificar o seu produto cerâmico: loiça de mesa e decorativa, loiça de higiene e sanitária, azulejo e mosaico. De 
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assinalar um dos grandes avanços tecnológico para a fábrica – o primeiro forno túnel com 6 metros de altura por 85 metros de comprimento, em 1912.  Centros de Documentação: Centro de Documentação Camilo Alves (CDCA) – Espaço vocacionado para a temática vinícola e para a história das Guerras Peninsulares. Encontra-se instalado no Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas (MVV – B); Centro de Documentação Anselmo Braamcamp Freire (CDABF)” – Espaço especializado na história do Concelho de Loures, que tem por objetivo, preservar a documentação do património bibliográfico do Município. Instalado no Museu Municipal de Loures (MML); Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso (CDMJA) - Espaço que tem à sua guarda os arquivos das fábricas de Loures, nomeadamente, da Fábrica de Loiça de Sacavém (FLS), de alguns arquivos pessoais de artistas e da Fábrica de Papel da Abelheira. Também é disponibilizado ao público documentação no âmbito da cerâmica industrial. Instalado no Museu de Cerâmica de Sacavém (MCS).  Casa-Museu José Pedro – Equipamento cultural com obras do antigo operário da FLS. Exposição permanente - José da Silva Pedro. Um artista singular, que se encontra aberta ao público aos sábados, entre as 10H e as 13H, 14H e as 18H, e nos restantes dias mediante marcação prévia. Desde 27 de outubro, disponibilizada ao público a mostra A Arquitetura na Obra de José Pedro.  Foto do Mês – Todos os meses se destaca uma fotografia dos acervos dos centros de documentação, ou cedida por munícipe, relacionada com o património cultural do Concelho de Loures. Disponível no Castelo de Pirescouxe e no site municipal;  Peças do Mês – todos os meses se destacam peças do espólio dos Museus Municipais de Loures, uma por museu, dando-as a conhecer ao público com mais pormenor. Disponível em cada museu, nos refeitórios e site municipal;  Arqueologia em Calendário – todos os meses é dado destaque a uma efeméride a que se associa uma temática arqueológica. Disponível no site municipal.   Biblioteca no Museu | Museu na Biblioteca – iniciativa iniciada em fevereiro de 2017, numa perspetiva de promoção dos equipamentos culturais municipais, particularmente o MML e o MCS, a BMJS e a BMAS, consistindo na exposição de uma peça selecionada dos Museus e das 
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Bibliotecas, sendo que as peças museológicas estarão em exposição nas Bibliotecas e os livros selecionados nos Museus.  O Museu visita a Escola – Trata-se de um projeto que tem como objetivo aproximar as escolas e os Museus de Loures, no âmbito da ação educativa e dinamizadora da história local. O museu desloca-se até às escolas, apresentando as temáticas selecionadas a partir de objetos e documentos das suas coleções. Decorre ao longo de cada ano letivo. Ano letivo 2017/2018: 93 Aulas, 11 Escolas, 10 Técnicos, 69 Turmas, 1719 Alunos  Intervenção arqueológica em Bucelas (Rua Marquês de Pombal), a decorrer (desde maio) - Na sequência da obra de execução do muro de suporte na Rua Marquês de Pombal (EN115, em Bucelas), verificou-se o aparecimento de vestígios osteológicos num segmento da obra, correspondendo ao cemitério que outrora terá existido, relacionado com a Ermida do Espírito Santo. Por via da Lei nº 107/2001 de 8 de setembro, decorre a intervenção arqueológica de emergência para interpretação e contextualização dos achados, com vista à sua caraterização e preservação.   Museologia Outubro - dezembro AcumuladoCentros  de Documentação 3 0Núcleo Museológico e Centro de Interpretação 2 0Foto do mês 3 12Peças  do mês 9 30Projeto "Em vez de Bala s" 2 3Mostra s  documentais 1 6Expos ições 2 14À conversa  com… (Sessões) 2 8Uma Ta rde no Museu (Sessões) 2 11Percurs os  pelo Património 3 11Mercea ria  Santana (Eventos) 3 11Arqueologia  em ca lendário 3 12Comemorações 1 6Semana da Ciência  e Tecnologia  (inicia tivas ) 2 2Intervenções  Arqueológicas 1 1            
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 No que se refere ao Desporto, Recreio e Lazer  Plano de desenvolvimento do Atletismo  Centros Municipais de Marcha e Corrida – Atividades gratuitas de condição física, destinadas a participantes de todas as idades, nomeadamente praticantes não-formais. Decorre às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras das 19 às 21h em Loures (Parque Adão Barata) - Participantes: 38.  15ª Légua de Marcha Atlética Stº António dos Cavaleiros/Loures (27 de outubro) – Loures, junto ao Parque Adão Barata – Provas para todos os escalões. Nº de atletas: 150.  Festa do Atletismo (10 de novembro) – Cineteatro de Loures - Sessão de entrega de prémios do 23º Troféu “Loures Atleta Jovem” e 34º Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho de Loures”. Nº de atletas: 200.  Plano de Desenvolvimento do Xadrez  Plano de Intervenção Municipal do- Xadrez – Ano letivo - Escolas básicas com 2º ciclo de Bucelas, Catujal, João Villaret e São João da Talha - Ações de sensibilização, cursos de iniciação e torneios nas escolas básicas. A escola João Villaret prevista foi substituída pela escola Bartolomeu Dias por conveniência de serviço e para atender a solicitação da escola de Sacavém (através da responsável da sua Biblioteca). Nestas escolas participaram nas ações de sensibilização um total de 1075 alunos. Participaram nos cursos de iniciação de tempos livres um total de 271 alunos. Participaram nos torneios escolares (incluindo um torneio entre-escolas individual concelhio – zona centro, integrado em festa cultural e social na Apelação a 20 Outubro - com alunos de 14 escolas) um total de 87 alunos. A atividade com todos resultados e algumas fotos estão publicadas na plataforma digital de trabalho do Plano de Intervenção Municipal de Xadrez em http://www.pimxadrez-loures.pt/ e mais especificamente em http://www.pimxadrez-loures.pt/escolas2019.html.  Plano de Desenvolvimento Artes Marciais e Desportos de Combate 13º Festival de Artes Marciais - (27 de outubro a 17 de novembro)  A edição deste ano contou com as seguintes atividades: - 3º Open de Poomsaes (prova técnica de taekwondo) - 11º Open Internacional de Taekwondo de Unhos 
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Warrior’s Night IV (Gala de kickboxing e Muay-thai) - Taça Goshin Kenpo Kobujutsu - Curso de Treinadores de Jujutsu Totalizando:  Nº de atividades – 5; Nº de entidades envolvidas – 91; Nº participantes – 979;  Assistência – 1800. Realização de diversas iniciativas como torneios, estágios de artes marciais, galas e ações de formação, atividades que decorreram durante o ano.  Plano de Desenvolvimento Desporto Aventura  Desporto Natureza e Cultura – Programa de caminhadas que alia o desporto à cultura e desenvolve-se no Concelho com 4 subprogramas - Caminhando com história, Marcha em família, Percursos Noturnos e Percursos pelo Património: À Descoberta das Linhas de Torres (20 de outubro) – O tema deste percurso é a descoberta de Linhas de Torres, um sistema defensivo edificado a norte da cidade de Lisboa para travar 3ª Invasão Francesa em 1810. Duração: 7h (aprox.). Distância 16 km. Dificuldade média. Nº de caminheiros: 41.  Por trilhos de Ponte de Lousa (17 de novembro) - Percurso de 15km, por Ponte de Lousa, com uma duração aproximada de 6 horas, de dificuldade média. Nº de caminheiros: 29.  Valflores entre o Tejo e o Trancão – (15 de dezembro) – Parque Urbano de Santa Iria de Azóia - Com partida do Parque Urbano de Santa Iria esta caminhada tem aproximadamente 14km, percorridos durante 6h, com uma dificuldade Média. Nº de caminheiros: 40.  Plano de Desenvolvimento da Ginástica Programa “Desporto Sénior” (15 de setembro de 2018 a 15 de junho de 2019) – O programa tem um carácter anual e é composto por um conjunto de atividades que visa o desenvolvimento e manutenção da condição física, motora e psicossocial dos seus participantes. É dirigido a munícipes do Concelho de Loures, com idade igual ou superior a 55 anos (ano de nascimento), que pretendam melhorar a sua qualidade de vida através da prática de atividade física regular, do convívio e da socialização. O plano de desenvolvimento é composto por duas atividades distintas, a regular (ginástica de manutenção moderada e hidroginástica) e a pontual (Festa de Natal Sénior Encontro de Classes do Desporto Sénior e Caminhada/Piquenique do Desporto Sénior). Estão inseridas neste programa 10 coletividades. Nº de participantes: Ginástica – 320 / Hidroginástica – 180.  
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 Festa de Natal Sénior – Tarde de convívio/lanche, realizou-se no dia 12 de dezembro, no CECSSAC, e contou com a presença de 110 praticantes do Programa Desporto Sénior.  Plano de desenvolvimento do futebol e outras ações  Centro Municipal de Formação de Futsal (7, 13, 20 e 27 de outubro; 3, 10 e 17 de novembro; 1, 8 e 15 de dezembro) – Pavilhões Municipais) - Treinos de futsal para jovens entre os 5 e os 15 anos em parceria com o Sporting Clube de Portugal. Nº de atletas: 82.  Atletismo Outubro - dezembro AcumuladoCentros  Municipa is  de Marcha e Corrida 1 1Légua de Marcha 1 1Festa  do Atletismo 1 1Artes Marciais e Desposrtos de CombateFestival de Artes Marciais 1 1Desporto AventuraDesporto Natureza e Cultura (Caminhadas e Percursos) 3 12Desporto SéniorFesta Natal Sénior 1 1Futebol e outras acçõesCentro  Municipal de Formação de Futsal - Loures - em parceria com o Sporting Clube de Portugal- (Atletas) 82 465                        
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 OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xx Em Revisão de Projecto
Obras xx xx
Prestação de Serviços xxContrato de manutenção aos Parques Infantis da Quinta dos Remedios na Bobadela e no Parque Municipal de Montachique em fanhõesRepavimentação de  arruamentos de acesso á A8 em Frielas(envolventes ao IKEA)UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASFrielasSacavémUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASSanto António dos CavaleirosAcessos ao Centro Comunitário e Piscinas SacavémDesignação da Acção
Empreitadas

FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHO
Santa Iria de Azóia

BobadelaMuseu da Cerâmica - Revisão do Projeto
Palácio Barroco - Contenção Da EstruturaPalácio Valflores - 1ª Fase UNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA

Palácio Valflores - Fiscalização 1ª FASE - Santa Iria de Azóia
Palácio Valflores - 2ª e 3ª Fases

CONCELHOFREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELASanta Iria de Azóia            
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 Na área da Promoção da Saúde, a atividade desenvolvida foi a seguinte:  Campanhas de Educação e Sensibilização para a Saúde:  Atividade outubro a dezembro AcumuladoÁrea de Promoção da SaúdeCampanhas de Educação e Sensibilização para a SaúdePrevenção de Comportamentos de Risco em Meio EscolarGabinetes de Informação e Apoio ao AlunoN.º de atendimentos 9 55Bullying, Gestão de conflitos, Sexualidade/Prevenção da gravidez naadolescência, Substâncias Psicoativas, Emoções, Adolescência, e InteligênciaEmocional:N.º de escolas 8 32N.º de sessões 96 293N.º de alunos abrangidos 2094 6245Projeto “Sou Único e Especial”N.º de escolas 1 6N.º de sessões 7 22N.º de alunos abrangidos 38 206Projeto “Apagar o Risco”N.º de escolas 3 5N.º de sessões 13 47N.º de alunos abrangidos 284 489Projeto “À roda da Roda”N.º de escolas e instituições de infância 4 22N.º de sessões 7 40N.º de crianças abrangidas 175 1000Projeto “Trocas e Banhocas”N.º de escolas 3 26N.º de sessões 3 54N.º de alunos abrangidos 75 1300           
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Atividade outubro a dezembro AcumuladoÁrea de Promoção da SaúdePromoção da Saúde e Qualidade de Vida dos MunícipesPrograma "Saber Envelhecer"N.º de sessões / iniciativas 1 9N.º de pessoas abrangidas 80 775Gabinete de Apoio PsicológicoN.º de sessões realizadas 75 359Promoção da Qualidade de Vida da Pessoa com DeficiênciaBalcão da Inclusão N.º de atendimentos 10 61Projeto “Cuidar de Nós”N.º de atendimentos 36 161Projeto Cuidar e MimarN.º de sessões 8 8N.º de participantes 77 77Promoção da Saúde em Articulação com Outras Estruturas:Projeto "Veja"N.º de consultas / apoio com prótese visual 61 257   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xSanta Iria de AzóiaDesignação da AcçãoUnidade de Saúde Santa Iria de Azóia FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA                    
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 Relativamente à atividade desenvolvida no âmbito da área das Atividades Cívicas e Religiosas, releva-se o seguinte:  VIVER A JUVENTUDE ABRILarte - Inscrições: 15 de outubro a 9 de novembro. Entrega de trabalhos: 10 de dezembro a 9 de fevereiro, no edifício 4 de Outubro. A iniciativa tem como finalidade criar uma exposição alusiva ao tema “Comemorações dos 45 anos do 25 de Abril” com obras produzidas por jovens da Área Metropolitana de Lisboa, de 26 de março a 4 de maio, na Biblioteca Municipal José Saramago, com inauguração integrada no Março Jovem. O tema proposto tem como objetivo preservar a memória coletiva através da manifestação da arte.   Foram rececionadas 48 inscrições.  CMJ – Decorreu nos dias 22 de outubro e 10 de dezembro. Ordem de trabalhos do CMJ de 22 de outubro: 1. Aprovação da ata da reunião anterior, 2. Plano de Atividades e Orçamento de 2019 no âmbito das políticas da juventude, 3. Outros assuntos. 13 associações presentes (representantes e observadores). Ordem de trabalhos do CMJ de 10 de dezembro: 1. Aprovação da ata da reunião anterior, 2. Atividades do 1º semestre do Gabinete de Juventude, 3. Outros assuntos. 12 associações presentes (representantes e observadores).   Projeto de Salvaguarda do Movimento Associativo (todo o ano) - pretende fazer o diagnóstico da situação dos arquivos e definir uma estratégia de valorização do património arquivístico dessas entidades. Começa pela sensibilização para a preservação do suporte das memórias da associação, assegurando a boa conservação, tratamento e comunicação da documentação acumulada ao longo dos anos, até ao momento atual. Em fases posteriores são criados espaços de arquivo para acondicionamento de documentação, bem como elaboração de Inventário Documental. Para cumprir este objetivo foram selecionadas associações centenárias. (Nº de associações: 5 - Sociedade Recreativa e Musical Primeiro de Agosto Santa Iriense; Banda Recreativa de Bucelas; SFUP – Sociedade Filarmónica União Pinheirense; Sociedade Recreativa Familiar Unhense; Grupo Recreativo Apelaçonense).  Viver a Juventude Outubro - dezembro AcumuladoABRILa rte (inscrições) 48 48Programa de Ocupação de Tempos  Livres  "Verão com Desafios" (turnos) 1 3Programa de Ocupação de Tempos  Livres  "Jovens  na  Auta rquia  (turnos) 1 2   
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Formação Técnica Específica Curso de Formação Profissional “Loures CRIA.ATIVA”, (2º Grupo – 1 e 2 de outubro; 3º Grupo – 15 e 16 de outubro) – em articulação com a AFP - planeado para ser ministrado à totalidade de trabalhadores do DCDJ, por forma a proporcionar a todos as mesmas ferramentas de trabalho. Promover a autoconfiança dos trabalhadores do Departamento, identificando e valorizando talentos pessoais; explorar técnicas de criatividade, bem como conhecer a metodologia design thinking, foram os principais objetivos deste projeto, que se realizou na Quinta do Conventinho e integrou formação em sala e dinâmicas outdoor. Nº de participantes: 108 (incluindo o 1º Grupo de setembro). Formação Técnica Específica Outubro - dezembro AcumuladoCurso de Formação Profiss ional  "Loures  CRIA.ATIVA" (ses sões) 2 3     AÇÃO SOCIAL Os dados desta subfunção durante o período em análise são os seguintes:  Atividade outubro a dezembro AcumuladoÁrea de Ação Social Atendimento IntegradoN.º de atendimentos 1341 4858Banco de Ajudas TécnicasN.º de solicitações 5 34N.º de pedidos atendidos 16 31Loja Solidária de SacavémN.º de agregados familiares atendidos / N.º de cabazes entregues 214 855Participação no NLI (Núcleo Local de Inserção – reunião de parceiros paraapresentação e aprovação dos Acordos de Inserção dos beneficiários damedida RSI do Concelho)N.º de acordos de inserção assinados referentes a agregados residentesem habitações municipais 80 211     APOIO À INFÂNCIA E AOS SENIORES Apoio às Instituições de Solidariedade Social Atividade outubro a dezembro AcumuladoN.º de respostas a solicitações de transporte 13 44N.º instituições 11 35N.º idosos 275 2067N.º crianças 600 600  



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 140   

 Projeto “Qualidade + Social”: Plano de Formação dirigido às instituições Atividade outubro a dezembro AcumuladoN.º Ações de formação – (Controle Emocional e Postura Profissional;Desenvolvimento Infantil; Relacionamento Interpessoal e Gestão deEmoções; Inclusão de Crianças com NEE's) 4 17N.º formadores 4 18N.º formandos 69 288N.º instituições 13 76    Viver a 3ª Idade  Projetos de Intervenção Social Atividade outubro a dezembro AcumuladoProjeto “Amimar”: Animação nas instituições sociais de apoio aosidosos             N.º de sessões 6 43N.º de instituições envolvidas 6 40N.º de participantes 290 1461     INTERVIR NAS CONDIÇÕES SOCIAIS  Intervir nas condições sociais Outubro - dezembro AcumuladoConsel ho Municipa l  do Associativismo (Sessões) 1 3Consel ho Municipa l  da  Juventude (Sess ões) 2 3Projeto de Sa lvaguarda do Movimento Associativo (Associações  envolvidas) 5 5   Atividade outubro a dezembro AcumuladoViva Outubro - Comemorações do Mês do IdosoN.º de participantes "Arte Sénior" 17 17N.º de participantes "Encontro Poesia" 13 13N.º de participantes "Grande Baile d'Outono" (aprox) 200 200Celebrar Natal - Encontro de Grupos CoraisN.º de Grupos 14 14N.º de participantes (aprox) 270 270        
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Banco Local de Voluntariado de Loures Atividade Out - DezReuniões com Organizações Prpomtoras de Voluntariado 3 4Atendimento a instituições 25 30Nº de Atendimentos 15 48Nº de Contactos para angariação de voluntários 3800 3836Nº de projetos inscritos 4 21Voluntários integrados em projetos nesta data 4 10Nº de Entrevistas de Conhecimento 2 5Nº Voluntários inscritos nesta data 1 4Nº de reuniões tripartidas 3 5Preparação de adenda ao plano Estratégico para o BLV Loures 1 2Repesentação BLV na Abertura da Loja Solidária da SCMLoures 1 1
Acumulado    ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS E COMBATE A DISCRIMINAÇÃO Grupo Comunitário da Apelação Atividade Out - DezNº de reuniões do Grupo Comunitário da Apelação 3 7Nº de reuniões com os parceiros do GCA para preparação/acompanhamento "Festa Nossa Senhora da Fonte" 4 9Atendimentos - Apoio no preenchimento de documentos e informações 6 28Pedidos de util ização do espaço Centro comunitário da Apelação 3 13Nº de reuniões com os parceiros do GCA para preparação/acompanhamento "Saberes com Sabor" 4 10Acumulado   GAM – Gabinete de Apoio ao Migrante Atividade Out - DezAções GAMGrupo Comunitário da Apelação 2 7Acumulado   Atividade Out - DezGAM - GABINETE DE APOIO AO MIGRANTE - Processos Abertos 9 45Encaminhamentos Externos: 315 481Encaminhamentos Internos: 12 58Deslocações/Acompanhamentos de Migrantes 1 14Acumulado   Programa Escolhas no Concelho de Loures Atividade Out - DezPrograma Escolhas no Concelho de Loures:Eu Amo SACReuniões 1 4Apoio técnico 2 8ApelarteReuniões 3 5Pedidos de Material 1 2Pedidos Transporte 2 2Apoio técnico 1 5Projeto EsperançaReuniões 1 6Pedidos de Material 2 2Pedidos Logísticos 1 2Apoio técnico 1 7
Acumulado  
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 CLAIM - Centro Local de Atendimentos e Integração do Migrante Atividade Out - DezLoures (n.º de atendimentos) 92 453Sacavém (n.º de atendimentos) 1266 3677Itinerante (n.º de atendimentos)  11 55Acumulado   Espaço Vida Atendimento e acompanhamento das situações de violência doméstica  Atividade Out - DezAtendimento e acompanhamento das situações de violência doméstica:Processos abertos 30 152Processos em acompanhamento 20 103Processos sem intervenção 9 38Entrevistas de triagem 24 131Processos reorganizados 1 1Atendimentos de continuidade 80 323Consultas psicologia 51 112Acompanhamento das vítimas a entidades (Tribunal Loures/Sintra/Torres Vedras, PSP, GNR, PJ, Esquadra de Investigação Criminal, advogados, assistente social, hospitais, Loja Solidária, Cruz Vermelha Portuguesa, etc.) 58 205Reuniões de articulação (Assistente social, PSP, GNR, Esquadra Investigação Criminal, tribunais, escolas, Comissão Proteção Crianças e Jovens, Hospital Beatriz Ângelo, Serviços de Apoio à Vítima, Equipas de Crianças e Jovens, etc.) 4 12Reuniões da Rede Municipal Intervenção Violência Doméstica 2 7I Seminário da Rede Municipal  intervenção Violência Doméstica 1 1Reunião equipa Espaço Vida 1 11Visitas Domicil iarias 3 11Reuniões várias 2 28
Acumulado

   Área de Informação e Promoção da Cidadania Projeto Comunidade Sant´Egídio Portugal Atividade Out - DezNº de contatos 15 178Proposta(s) / respostas para atividades/projetos 2 4Proposta/Inscrição em Formação Externa 2 2Participação/Presença em Seminários/Conferencias /Encontros/Formações 4 4Acumulado   Espaço Integrar Atividade Out - DezAtendimentos Ajuda de Mãe 68 397Formação: "Preparar para o Nascimento" 1 1Acumulado   Amitié Code Atividade Out - Dez2ª edição da ação de formação "Migrações, Direitos Humanos e Desemvolvimento - estratégias para a i 1 2Acumulado   
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 Arte Urbana Atividade Out - DezNº de visitas mensais à Galeria de Arte Pública na Quinta do Mocho 16 36Acompanhamento à iniciativa "Biblioteca no Bairro" 4 6Acompanhamento à iniciativa Festival Todos "Espetaculo Viagem Sentimental" 1 1Acompnhamento e Apoio Logístico nas fi lmagens na Quinta do Mocho da BRO Produtora de Filmes no Pr 1 1Acompanhamento e apoio logístico da iniciativa Loures Inova 1 1Desenvolvimento e preparação da 4ª Edição da LAP 2019Dinamização da página do Facebook do Loures Arte Pública 1 1Acumulado   Religiões Atividade Out - DezNºde Processos de atribuição de subsidios aprovados ainda a decorrer 2 5Nº de processos de atribuição de subsídios terminados 2 3Apoio Municipal à realização de Festas Paroquiais -total 4 10Cedência de transporte à Catequese da Paróquia da Bobadela 1 2Pedidos de Transportes 1 9Cedência de Transporte aos Grupos da Catequese-total 1 6Igreja aParoquial de Loures 3 5Pedidos de Transporte Igrejas - Total 2 6Pedidos de apoio diverso de Entidades Religiosas 4 7Acumulado   URBACTIII Atividade Out - DezApoio na execução do projecto - Actividades Várias 1 1Acumulado   Projeto Urbagri4Women Atividade Out - DezApoio na Implementação do projeto 1 2Preparação da Conferência Final 1 2Cedência de salas de formação e de terrenos municipais para a constituição de hortas sociais 1 2Evento Final - Apoio Logístico 1 1Acumulado   Projeto EVIDENCE Atividade Out - DezPreparação da Candidatura - compilação de informação 1 1Acumulado   Rede Portuguesa das cidades Interculturais Atividade Out - DezReuniões 2 4The Intercultural City Index and Benchmarking Tool - atualização dos dados 1 3Acumulado      
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 Na área dos Serviços Veterinário Municipal, a atividade desenvolvida é assim representada:  Para além do resultado daquilo que foram as atividades correntes da USVM e que se encontram igualmente espelhadas no presente Relatório, importa destacar no período em apreço: Foram elaborados Flyers informativos relativos ao programa CED – 200 unidades. Estes flyers foram divulgados nos seguintes locais: loja da Cooperativa Agrícola de Loures; Lourivet (loja de produtos veterinários – cooperativa agrícola de Loures; loja Stihl – equipamento e máquinas florestais (Cooperativa Agrícola de Loures); Átrio de entrada do Departamento do Ambiente e da Cooperativa Agrícola de Loures; Pingo Doce do Fanqueiro; café das Oficinas da CMLoures; Junta de Freguesia de Loures; Junta de Freguesia de Bucelas; Junta de Freguesia de Lousa; Junta de Freguesia de Fanhões; União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal; União de Freguesias de Camarate Unhos e Apelação; União de Freguesias de Moscavide e Portela; União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas; União das Freguesias de S. Iria de Azóia, S. João Talha e Bobadela; Centro Comercial Loureshopping – Loja da CMLoures, hipermercado Continente, Farmácia Olaias; Loja Lidl de Loures; Paços do Concelho (edifício); Biblioteca Municipal; Arquivo Municipal; CCD de Loures; Bar do CCD; Escola Básica 2 3 Stau Monteiro – Loures; Bombeiros de Loures; Polícia Municipal; Farmácia do Fanqueiro; União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho; Biblioteca Municipal de Sacavém; Museu da Cerâmica de Sacavém; Proteção Civil Municipal; foram elaborados autocolantes em formato A3 para sinalização de colónias de gatos (um para colónia sinalizada – cinquenta unidades; outro para colónia intervencionada – cinquenta unidades); Foram concluídas as placas de sinalização de colónias, em madeira – 31 unidades (uma estaca de madeira com uma placa de MDF aparafusada) para fixação dos autocolantes A3, referentes à sinalização de colónias; Encontram-se identificadas 99 colónias de gatos no Concelho que representam um universo de 735 gatos. Divididas pelas seguintes Freguesias: Bucelas 3; Fanhões 3; Loures 26; Lousa 7; União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 8; União das Freguesias de Moscavide e Portela 2; União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 11; União das Freguesias de S. Antão e S. Julião do Tojal 6; União das Freguesias de S. iria de Azóia, S. João Talha e Bobadela 14; União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho 19; A equipa CED, em conjunto com a MVM, deslocaram-se à Casa do Animais (CMLisboa), para estabelecer contactos e recolher informação relativamente à forma de atuação no âmbito do programa CED bem como da operacionalidade da Casa dos Animais; 
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Foram estabelecidos contactos com várias associações zoófilas com vista ao estudo e análise de eventuais colaborações com a CMLoures, no âmbito do programa CED, da saúde e bem-estar animal e de prestações de cuidados médico-veterinários; A equipa CED, em conjunto com a CUSVM/MVM, efetuaram inúmeras reuniões com a DAIC no sentido de serem estabelecidos os conteúdos e formatos de divulgação de informação relativa ao programa CED; Foi elaborado e desenvolvido pela equipa CED um projeto de abrigo em madeira para gatos; Foram estabelecidos contatos com o projeto “Aldeia dos Gatos” (projeto comunitário para acolhimento de gatos) da “Amover- Movimento Movido a 4 Patas” (Almargem do Bispo - Sintra), no âmbito da aferição e implementação de procedimentos afetos ao programa CED de Loures; Foi criada pela equipa CED a base de dados referente ao registo das matilhas afetas ao Concelho de Loures (com localização GPS); Foi criada e desenvolvida pela equipa CED a base de dados referente ao registo das colónias de gatos afetos ao Concelho de Loures (com localização GPS); Foi criada pela equipa CED uma proposta de Micro site para a USVM; Foi criada pela equipa CED 6 propostas de cartazes para as campanhas de divulgação do programa CED;  Em resultado da execução em curso do protocolo celebrado com a Associação Chão dos Bichos, foram intervencionados/esterilizados os seguintes animais: O somatório das intervenções efetuadas de 01-10 a 31-12 de 2018 ������ ���	
� ������ ���	
����������� �� �� � ��
����� ������� ����� ����� ���������
� ������
�������� ������������   Comemoração do dia do animal. Na comemoração do dia Mundial do Animal, que ocorreu no dia 7 de outubro no Parque Adão Barata, estiveram envolvidas as seguintes entidades: Quinta da Patada, Escola da Paiã, Eng. Tânia Carvalho – Escola de treino canino, Canil da Maralha, Associação Chão dos Bichos, Hospital Veterinário de São Francisco de Assis e GNR/Grupo cinotécnico. Foram levados 5 canídeos destinados à adoção, embora não se tenha concretizado nenhuma adoção. 
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Para a preparação e realização do Dia Mundial do Animal foram efetuados: Flyers de divulgação do evento e cartazes. Estes suportes foram divulgados na Cooperativa Agrícola de Loures, Pingo Doce de Loures, Refeitório Municipal de Loures e dos SIMAR e comércio Local. Reuniões de participação com a DA/DSPA; Reunião com a Clínica Veterinária de São Francisco de Assis; Reunião com a Escola Agrícola da Paiã; Reunião com o Equitador do Centro Hípico da Escola Agrícola da Paiã; Reunião com os responsáveis da Quinta da Patada e do Canil da Maralha. No dia do evento esteve presente a carrinha do CRO com 5 canídeos para adoção; GNR/Grupo Cinotécnico, que fizeram fárias demostrações; apresentação dos póneis da Escola Agrícola da Paiã, com a possibilidade de as crianças passearem de pónei; Associação Chão dos Bichos; Canil da Maralha; Quinta da Patada; Hospital de São Francisco de Assis. Os técnicos da USVM dinamizaram espaços infantis com diversas atividades tais como pinturas faciais, desenhos para colorir e instalação de um insuflável em parceria com a empresa My Dinamyc; Festival da Gastronomia Saloia. Esteve presente o carro do Centro de Recolha Oficial de Loures com 4 canídeos adultos e 2 cachorros para adoção nos dias 17 e 18 de novembro de 2018. Foi concretizada uma adoção neste evento; Festival de Natal (Praça da República). Esteve presente o carro do Centro de Recolha Oficial de Loures com 3 canídeos adultos e 3 cachorros para adoção nos dias 14, 15, 21 e 22 de dezembro de 2018. Não foram concretizadas adoções neste evento;  Reunião com o Senhor Presidente da JF de Lousa devido à existência do “Canil” do Casal da Pedrosa; Conclusão do processo de reclamação de insalubridade provocada pela presença de animais no interior de habitação, sito na Rua Alfredo Vitorino Costa nº48 3ºESq. Vale Figueira – São João da Talha. Desde o início do ano de 2017 que, apesar das inúmeras deslocações ao local das técnicas da Unidade de Serviço do Veterinário Municipal e da Unidade de Saúde Pública do ACES Loures-Odivelas, inclusive com a Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia e Autoridade de Saúde, e das notificações de presença efetuadas aos proprietários dos animais, nunca foi possível aceder ao interior da habitação. A Autoridade de Saúde deu conhecimento da situação ao Ministério Público em outubro de 2018. Este informou que estava a decorrer um processo no Tribunal Judicial de Loures, no qual tinha sido condenada a restituir o imóvel que ocupava ilegalmente. 
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No dia 10 de outubro de 2018 a Médica Veterinária Municipal foi contactada por um agente da PSP a informar que a reclamada havia sido despejada da habitação e que era necessário recolher vários felídeos, que se encontravam no interior da habitação.  Foram recolhidos no total 82 felídeos. Apenas 14 gatos foram, de imediato, encaminhados para associações de proteção animal e os restantes foram alojados no Centro de Recolha Oficial. Os gatos foram todos esterilizados e alguns encaminhados para associações de proteção animal e Centros de Recolha de diversos municípios. Os restantes permanecem no CRO para adoção; O Plano de Aprovação e Controlo dos Estabelecimentos (PACE) da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária foi retomado no dia 11 de outubro de 2018. Até ao final de 2018, o PACE foi executado por duas equipas constituídas por 4 técnicos superiores da USVM;  Foi realizada proposta de adjudicação de serviços com clínicas Médico-Veterinárias do concelho de Loures, para a realização de esterilizações;     SAÚDE PÚBLICA Segurança da Cadeia Alimentar Atividade Out - Dez AcumuladoInspeções sanitáriasBucelas 2 2Loures 9 9Lousa 1 1UF Camarate, Unhos e Apelação 5 5UF Moscavide e Portela 1 1UF S. A. dos Cavaleiros e Frielas 1 1UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 4 4     HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA/PROFILAXIA DAS ZOONOSES Profilaxia de zoonoses Atividade Out - Dez AcumuladoNúmero de canídeos desparasitados (prevenção da hidatidose) 47 172Número de comprimidos aplicados aos canídeos (prevenção da hidatidose) 40,50 229,75Número de canídeos vacinados contra a raiva 166 1.035Número de microchips aplicados aos canídeos 74 505Número de cartões emitidos (canídeos) 47 319Número de gatos vacinados contra a raiva 1 2  
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 Movimento de animais de companhia no C.R.O. Atividade Out - Dez AcumuladoNúmero de canídeos (entradas)Canídeos capturados 25 85Canídeos entregues no CRO 3 31Canídeos entregues pela PSP/GNR/PC 8 53Canídeos entregues por Municipes/abandonados 7 25Canídeos para despiste da raiva Internos (alojamento no CRO) 1 12Externos (alojamento domiciliário) 2 15Número de canídeos (saídas)Canídeos doados (adoções)A particulares/outros 13 53Canídeos com morte natural 7 21Canídeos restituídos/não pagos 1 1Canídeos restituídos aos donos 4 15Canídeos eutanasiadosCanídeos eutanasiados por agressividade (recolhidos) 2 15Canídeos eutanasiados por outras doenças (recolhidos) 1 31Canídeos eutanasiados por idade avançada (recolhidos) 1 3Canídeos eutanasiados por outras doenças (entregues) 4 28Número de cadáveres canídeos Cadáveres canídeos entregues no CRO 31 195Entregues munícipes/abandonados 2 7Cadáveres canídeos recolhidos na via pública 8 26Cadáveres canídeos recolhidos ao domicíl io 11 81Cadáveres canídeos entregues no CRO pela PSP/GNR/PC 4 16Número de felinos (entradas)Felinos entregues pela PSP/GNR/PC 77 77Número de felinos (saídas)Felinos doados (adoções)A instituições zoófi las 13 15A particulares/outros 37 37Morte natural 3 5Número de cadáveres felinosCadáveres fel inos entregues 15 70Cadáveres fel inos recolhidos na via pública 9 44Cadáveres fel inos recolhidos ao domicíl io 1 3Cadáveres fel inos entregues no CRO pela PSP/GNR/PC 1 4Número de cadáveres de animais de outras espéciesCadáveres de animais de outras espécies entregues 2 4Cadáveres de animais de outras espécies recolhidos via pública 1 2     
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 Movimento de Animais Perigosos e Potencialmente Perigosos no CRO  Atividade Out - Dez AcumuladoNúmero de canídeos (entradas)Canídeos entregues pela PSP/GNR/PC 1 7Número de canídeos (saídas)Canídeos restituídos aos donos 1 5Número de cadáveres canídeos Cadáveres canídeos entregues no CRO 3 11Cadáveres canídeos recolhidos ao domicíl io 2 6   Esterilizações efetuadas (cirurgia) Atividade Out - Dez AcumuladoCanídeosCanídeos afetos ao CROMachos esteri lizados 4 18Fêmeas esteri l izadas 4 19FelinosFelinos afetos ao CROMachos esteri lizados 19 19Fêmeas esteri l izadas 23 23   Diagnóstico de doenças efetuado pela Médica Veterinária Municipal Atividade Out - Dez AcumuladoCanídeosCanídeos afetos ao CROSuspeitos de leishmaniose 1 7              
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SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL Atividade Out - Dez AcumuladoVistorias/pareceres para l icenciamentoCirco 1 1Controlo da Higiene e Bem-Estar AnimalReclamações/Verificação das condições de alojamento de canídeos potencialmente perigosos UF Camarate, Unhos e Apelação 2 13UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 1 7Reclamações/Verificação Problemas de incomodidade e/ou insalubridade causados por animaisBucelas 1 4Fanhões 1 11Lousa 4 16UF Camarate, Unhos e Apelação 13 34UF S. A. dos Cavaleiros e Frielas 2 4UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 5 34UF Sacavém e Prior Velho 2 9    OFÍCIOS/RESPOSTA Atividade Out - Dez AcumuladoOfícios ASAE 1 1Ofícios Câmaras Municipais 6 6Despachos/protocolos/informações internasBucelas 3 3Fanhões 2 4Forte da Casa 1 1Loures 25 43Lousa 1 1Oeiras 1 1UF Camarate, Unhos e Apelação 14 24UF Moscavide e Portela 3 7UF S. A. dos Cavaleiros e Frielas  13 18UF S. Antão do Tojal e S. Julião do Tojal 5 10UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 10 44UF Sacavém e Prior Velho 20 31S/F 58 149Ofícios DGAVS/F 1 5Ofícios DSAVRLVTUF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 1 3Ofícios PSP/GNR/SEPNAUF Camarate, Unhos e Apelação 3 21UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 3 6S/F 3 3  
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Atividade Out - Dez AcumuladoOfícios Juntas de FreguesiaBucelas 6 10Fanhões 6 17Loures 8 16Lousa 9 15UF Camarate, Unhos e Apelação 8 26UF Moscavide e Portela 8 14UF S. A. dos Cavaleiros e Frielas 7 13UF S. Antão do Tojal e S. Jul ião do Tojal 7 12UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 7 13UF Sacavém e Prior Velho 6 12S/F 3 3Ofícios/e-mails MunícipesLoures 3 10Lousa 1 3UF Camarate, Unhos e Apelação 11 20UF S. A. dos Cavaleiros e Frielas 2 5UF S. Antão do Tojal e S. Jul ião do Tojal 3 5UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 7 16S/F 5 6Ofícios de notificaçãoBucelas 2 2Loures 8 11Lousa 1 3UF Camarate, Unhos e Apelação 8 14UF Moscavide e Portela 1 2UF S. A. dos Cavaleiros e Frielas 2 2UF S. Antão do Tojal e S. Jul ião do Tojal 2 3UF S. Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela 9 27UF Sacavém e Prior Velho 3 7S/F 2 2   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xx
Obras xx Concurso ficou deserto, 2º concurso a decorrer
Contrução de Unidade de Esterilização em Estrutura Modular no PUSIA

UNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA
Designação da Acção

Empreitadas FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA
Construção de Gatil
Construção de Gatil Santa Iria de Azóia

Santa Iria de AzóiaFREGUESIA DE LOURESInstalações  do Veterinário Municipal no Edificio da Cooperativa Agricola de Loures - Remodelação  
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 Funções Económicas O trabalho desenvolvido no âmbito das Atividades Económicas foi, nos meses de outubro a dezembro, o seguinte:  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO Criação de Empresas  A atividade corrente do serviço contempla duas grandes áreas: criação/desenvolvimento de empresas. Esta atividade engloba trabalho desenvolvido a título individual, mas também a conceção e/ou a dinamização de workshops em parceria com entidades de referência abordando os temas relacionados com a criação e desenvolvimento de empresas.    Ao dirigir-se ao Loures Investe o munícipe encontra o apoio de que necessita criar a sua empresa; informar-se sobre as alternativas de financiamento adequadas às suas necessidades; informar-se sobre as regras relativas à instalação e funcionamento da sua atividade; fazer um plano de negócios e ainda desenvolver projetos de investimento a candidatar a alguns dos incentivos nacionais.  Neste período foram entregues 9 projetos com um valor previsto de investimento de cerca de 122.000,00€ e criação de 9 postos de trabalho. As áreas de atividade são as seguintes: serviços, restauração e agricultura destes projetos cerca de 50% correspondem à criação de sociedades comerciais por quotas e os restantes a pessoas singulares.  Abordagem ao mercado de trabalho e emprego - Employability Office Nesta área apoiámos cerca de uma dezena de candidatos em transição de carreira e na procura de emprego, a planear a abordagem ao mercado de trabalho, realizar o balanço de competências, a analisar prioridades, a utilizar técnicas de procura de emprego que potenciam os resultados.  Facilitamos o encontro entre oferta e procura de perfis profissionais com a realização OPENDAY, que colocou em contacto direto a Hovione FarmaCiencia S.A. e potenciais candidatos/trabalhadores, realizado em conjunto com a UF Santo Antão e S. Julião do Tojal. Dos 35 inscritos, participaram 15.  Job Match: Domino’s Pizza  - Distribuidores de Pizza; 
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Elpor-Comércio e Indústrias Eléctricas S.A. - Comercias, Eletricistas, Engenheiros Eletrotécnicos, Operadores de Armazém;                                                                  INTERMaché SACAVÉM, Lda - Cortador de Carne, Praticantes de carne/Oficiais, Operadores de Caixa e de Loja; Futuro restaurante em Bucelas - Cozinheira de Buffet;                             Ambulâncias Dá Vida - Tripulantes de Ambulância.  No quadro da colaboração com o CLF Camarate, Unhos e Apelação: Planeamos/preparámos em conjunto o VII Fórum do Emprego e Formação Profissional; estivemos presentes com um stand e na dinamização do WS Balanço de Competências e Abordagem ao Mercado de Trabalho.  WS Get2Work, dinamizado pela Talenter™Academy, sobre CV& Marketing Pessoal, realizado para desempregados de longa duração, residentes na UF Camarate, Unhos e Apelação, dos 23 inscritos, participaram 10.  Circuito do Investidor Este serviço pretende ser uma porta de comunicação desburocratizada e facilitadora entre o Investidor e o Município, correspondendo às pretensões dos empresários, assim como dos investidores/promotores, atuando em vertentes que integram o circuito do investidor, no que respeita às preocupações legais das instalações e da atividade, assim como informação e iniciativas na área específicas, nomeadamente, internacionalização, inovação, qualificação, financiamentos. Garantir a produção e a análise estatística das atividades económicas do Município, bem como, a gestão do cadastro de atividades económicas com o objetivo de efetuar o levantamento das empresas e promoção das mesmas. Desenvolver um programa de ação direcionado para o apoio, dinamização e promoção do tecido empresarial, no sentido da captação de investimento e promoção do desenvolvimento socioeconómico do nosso Município.       
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 Projetos e ações realizadas Atividade OUT_DEZ AcumuladoCadastro das Atividades Económicas do Município de Loures Listagens 5 35Informação 39 329Cartografia 39 329Apoio a empresários e novos investidores Potenciais Investidores e empresas instaladas 40 101Reuniões e contactos efetuados 240 438Workshop "Encontros Empresariais" 2 3Workshop "Encontros Empresariais" (Reuniões preparatórias) 15 21Visitas a Empresas Visita técnicas 33 73Inaugurações 2 5Galardão de mérito empresarial Visitas de avaliação às empresas candidatas 13 13Reuniões do júri 1 2Cerimónia  e 1ª Conferência das Atividades Económicas 1 1Proposta de alteração das Normas de Participação e e-Formulário 1Controlo de cheias em Sacavém (Caneiro)Elaboração de caraterização socioeconómica 1 1Medidas mitigadoras 2 2   Galardão Mérito Empresarial Após términus do período de candidaturas em setembro, iniciou-se neste trimestre a respetiva avaliação e visitas às 11 empresas candidatas. Tendo sido entregues 3 galardões e uma menção honrosa numa cerimónia realizada na Galeria Vieira da Silva e antecedida com a 1ª conferência das atividades económicas – Loures no contexto da AML: estratégia 2030.   Dinamização do Comércio Local Feira do Parque Colaboração em parceria com a Unidade de Turismo na dinamização desta iniciativa que tem como objetivo potenciar e dinamizar o comércio local através de convite para abertura dos seus estabelecimentos no período em que decorre a iniciativa, mas também com a possibilidade da sua participação como expositores. Teve a sua última edição em outubro, na União de Freguesias de Bobadela, Santa Iria e São João da talha, com a participação de cerca de uma dúzia de expositores.  Revitalização do comércio local Na época natalícia foi feita uma campanha promocional - Este Natal faça compras no comércio local, com a distribuição de sacos para compras, nos vários estabelecimentos comerciais da freguesia de Loures. 
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 Mercado de Natal Evento promovido pelo Município de Loures, cabendo a sua organização à Unidade de Turismo contou com 6 expositores de comércio local.  Concurso de Montras de Natal da União de Freguesias de Moscavide e Portela Elemento de júri em representação do Município de Loures com a avaliação das 13 montras que participaram, de acordo com os critérios definidos nas normas do concurso.   Desenvolvimento Rural A atividade corrente contempla, a promoção de projetos para o conhecimento e promoção do património com potencial para o desenvolvimento sustentável do Território, através do apoio e acompanhamento aos produtores e empreendedores, técnicas de animação territorial, Networking Empresarial, e desenvolvimento de ações para a comunidade, dedicadas ao setor primário.  Agricultura Apoio aos agentes económicos do setor Acompanhamento/apoio/ atendimento a novos empresários/produtores Acompanhamento/apoio/ atendimento a empresários/produtores instalados Registo de intenções e manifestações de interesse em investir no concelho Manteve-se a participação no Grupo de Trabalho "Consumo produtos biológicos", liderado pela DGADR, no âmbito da Estratégia Nacional de Agricultura Biológica, dando continuidade ao projeto piloto nacional de alimentação biológica nas escolas. Preparação e realização no dia 23 de outubro da 1ª sessão LOURES Agricultura, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, sob o tema Oportunidades e Parcerias que contou com cerca de 30 participantes entre agricultores e empresários ligados à distribuição e dos parceiros A2S, Agrobio, MARL e DGADR. Circuitos curtos de comercialização/ PROVE: Mantemos o acompanhamento dos 4 núcleos Prove Loures 100% Bio e do núcleo convencional PROVE Loures Hortinhas de Lousa. Assim como o acompanhamento do Mercado Agrobio de Loures.      
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 Apicultura Continuidade do trabalho desenvolvido ao abrigo do protocolo celebrado entre o município de Loures e a CAL, nomeadamente na preparação da disponibilização de terrenos para a colocação de apiários.   Apoio ao Consumidor No âmbito da defesa do consumidor, prestamos aos munícipes, informação sobre os direitos que lhes assistem, bem como no apoio em situações de conflitos de consumo. Das reclamações recebidas, o maior número é dirigido às operadoras de comunicações/ audiovisuais (MEO/NOS) e operadores de energia elétrica e gás natural (IBERDROLA) – quadro excel em anexo.   Atividade OUT_DEZ AcumuladoAconselhamento em questões de consumoPrestação de informação e esclarecimento [(presenciais+telefónicos+mails) 9 41Resolução de conflitos Análise e tratamento de reclamações 32 133Processos em tratamento/abertos 5 5Apoio ao endividamento Processo tratados pelo GOEC 1 8Informação e educação ao consumidorIniciativas - Sessões&Workshops 4 12Munícipes/consumidores 107 262   Responsabilidade Social das Organizações e Sustentabilidade No âmbito da REDE RSO PT - Rede Nacional de Responsabilidade Social, mantemos a participação nos Grupos de Trabalho: Direitos Humanos e Práticas Laborais e a coordenação do GT Observatório; assim como mantemos a participação na Comissão de Acompanhamento e no Secretariado.  Participámos na task-force, para a Preparação da 10.ª Convenção da REDE RSO PT; esta edição abordou a “Qualificação, Transformação Digital e Sustentabilidade - Desafios da Responsabilidade Social” e realizou-se no ISEC em Coimbra. Participação na Organização do Laboratório sobre Códigos de Ética e de Conduta que decorreu no dia 05 de dezembro de 2017 na Direção Geral de Atividades Económicas. Representação da Rede RSO PT na iniciativa “Anadia Mais Social” que decorreu em Anadia no dia 18/10/2018.   
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 Responsabilidade Social Corporativa Desenvolvemos em colaboração com a Hovione, o projeto ODS@Loures, destinada ao Agrupamento de Escolas João Villaret e Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, da freguesia de Loures.  O ODS@Loures terá uma componente de informação/sensibilização para a temática dos ODS sendo posteriormente lançado o desafio aos alunos para que estes desenhem/implementem projetos, cujo principal objetivo é o de contribuir para persecução de algumas das metas definidas pela ONU.   A Hovione disponibilizará voluntários para o acompanhamento dos professores no desenvolvimento do projeto, assim como 8000€ para a implementação de, no máximo 20 projetos, 10 por agrupamento.  O Município irá colaborar com a conceção e produção de um Manual sobre os ODS’s adaptado ao público juvenil, dando apoio no decurso do Projeto. ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Mantemos a participação nas reuniões da Aliança para os ODS - Global Compact Network PTl e no GT - Territórios Sustentáveis “CESOP-Rede de Autarquias Piloto”, da responsabilidade do Gab.Planeamento.  Gestão de plataformas digitais Como interlocutor do município com a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, orientamos as questões relacionadas com a gestão das seguintes aplicações: Balcão do Empreendedor - BdE / Plataforma Multicanal-PMC, Sistema de Indústria Responsável-SIR, bem como dos serviços disponibilizados nas mesmas, respeitantes a variadíssimos regimes jurídicos, nomeadamente Alojamento Local, Licenciamento Zero (LZ) e Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR).  Mantemos a divulgação da informação enviada pela AMA, nomeadamente sobre novos procedimentos e análise de situação de pedidos; o envio de ficheiros respeitantes à transferência de valores de pagamentos da AMA para a autarquia das meras comunicações prévias e autorizações; os pontos de situação e esclarecimentos por mail: pedidos de esclarecimentos vários e alteração de informação de serviços disponíveis no BdE; a análise de processos na plataforma em estado anómalo e pedido respetivo cancelamento; o esclarecimento sobre o funcionamento da PMC e BdE, a nível interno e a nível externo (promotores) e a gestão e criação de utilizadores na plataforma multicanal. 
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 Atividade OUT_DEZ AcumuladoApoio à Criação  e/ou desenvolvimento de empresasProcessos (atendimentos que resultaram em ficha) 43 329 Atendimentos (presenciais+telefónicos+emails) 136 2325Concepção de Projetos de InvestimentoNúmero de Candidaturas 9 62Investimento Previsto 122.178 € 1.021.521 €Investimento/Projeto 13.575 € 16.476 €Postos de Trabalho 9 80        TURISMO  VISITE O NOSSO CONCELHO Este projeto tem como objetivo promover o património histórico, cultural, etnográfico, gastronómico, enológico, industrial e paisagístico do Município de Loures. É composto por diversos itinerários cujo objetivo é levar o visitante a conhecer o Município e o que de melhor tem para oferecer. Foram agendadas, no programa de 2018, 7 visitas que contaram com um acumulado de 135 participantes. 19 de outubro – “Entre o Antigo e o Moderno” – Visitaram o Castelo de Pirescoxe e a Quinta de Valflores, em Santa Iria de Azoia e o Campus Tecnológico e Nuclear, na Bobadela. Visita de um dia e contou com 25 participantes.  FEIRA DO PARQUE A feira do Parque tem como objetivo a promoção do artesanato e da tradição, privilegiando os produtos regionais e a doçaria tradicional, bem como os produtos regionais do Concelho de Loures. E conta com a Divisão de Economia e Inovação como parceira e com a colaboração da AECSCLO e da Junta de Freguesia de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela. Esta feira decorre em vários locais do Município, no último domingo de cada mês, entre as 11h00 e as 18h00. A edição de outubro realizou-se no Mercado de Vale Figueira, em Vale Figueira. Estiveram presentes 19 participantes e um expositor convidado – PROVE Bioloures Sacavém. A animação 
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esteve a cargo do Grupo Coral da ARPI da Bobadela e do Rancho Folclórico do Catujal-Unhos. Contou com aproximadamente 150 visitantes.  No ano de 2018 a Feira do Parque foi composta pelas seguintes edições, as quais contaram com um acumulado de 106 participantes e 950 visitantes  FEIRA SETECENTISTA Este evento é uma parceria entre a Câmara Municipal de Loures e a União de Freguesias de Santo Antão e S. Julião do Tojal. Teve lugar nos dias 29 e 30 de Setembro, na Praça Monumental em Stº Antão do Tojal, e contou com algumas novidades, nomeadamente a reorganização dos espaços de exposição/restauração e o alargamento do evento para a zona do jardim do Palácio; a realização da Exposição, que teve lugar no interior do Palácio – “Para Mafra de Stº Antão 3 dias vão”; novos momentos de animação com o Mestre Peruqueiro e a realização da Bênção dos sinos no domingo à tarde; nova visita guiada: "A arte do poder- percurso pelo barroco de Stº Antão" – com início no Chafariz Público e término na exposição. Estiveram presentes cerca de 80 mercadores no tradicional mercado setecentista e a realização do Cortejo Noturno contou com 200 figurantes. Foram realizadas visitas ao Palácio dos Arcebispos, o Churrasco Popular e diversos momentos de animação de época. Estiveram presentes cerca de 11.000 visitantes.  FESTA DO VINHO E DAS VINDIMAS 2018 A Festa do Vinho e das Vindimas realizou-se nos dias 12, 13 e 14 de outubro, junto ao Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas. É um evento que pretende dar a conhecer a tradição das vindimas, ao mesmo tempo que promove a Região Demarcada de Bucelas, assim como os produtos regionais e o artesanato tradicional. A participação da Unidade de Turismo traduziu-se na Mostra de Artesanato e Produtos Regionais, destinada à venda de artesanato de cariz tradicional ligada ao vinho e produtos regionais e biológicos, e na organização de uma visita integrada no programa da festa, intitulada “Capital do Arinto – Vinho e Património”, que teve lugar no dia 13 de outubro, onde se visitou as Escavações Arqueológicas de Bucelas, a Capela de Nª. Srª. da Paciência e o Lagar de Zé Espiga, a qual contou com 14 participantes. No que diz respeito à Mostra de Artesanato e Produtos Regionais estiveram presentes 14 expositores, dos quais 5 foram convidados. No total, estima-se que esta iniciativa contou com 12.000 visitantes.   
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 COMEMORAÇÕES DO DIA EUROPEU DO ENOTURISMO (DEE) No âmbito das Comemorações do DEE, realizou-se uma visita à Cidade Europeia do Vinho – Torres Vedras e Alenquer, onde foi possível aos 26 participantes conhecerem a Adega Mãe, em Torres Vedras e a Quinta do Convento de Nª. Srª. da Visitação, em Alenquer. O almoço teve lugar no “Curral do Burro” na Serra de Montejunto. A visita teve lugar no dia 11 de novembro.  FESTIVAL DA GASTRONOMIA À SALOIA e FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL O Festival da Gastronomia à Saloia e o Festival da Cerveja Artesanal decorreram em simultâneo na zona envolvente do Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2018. O Festival da Gastronomia à Saloia (FGS) teve como objetivo a divulgação dos estabelecimentos de restauração do concelho de Loures e, em especial, a promoção e mostra de gastronomia desta região saloia que celebra a cultura e as tradições, aliada ao vinho casta Arinto, assim como, a promoção e divulgação de produtos locais. Este evento contou, aproximadamente, com 750 visitantes. O FGS dividiu-se em 3 áreas: restauração; doçaria e produtos regionais e FCA: Restauração – Participaram 4 restaurantes: Churrasqueira Ideal de Loures, BBQ Fish & Steak House, Retiro do Minhoto e o Impar, os quais confecionaram várias receitas tradicionais portuguesas de referência a nível nacional, tais como: o Cozido à Portuguesa, a Feijoada, o Bacalhau à Saloia, as Favas e um leque alargado de petiscos;  Doçaria e Produtos Regionais – Contou com 5 participantes: a Pastelaria “O Rebuçado” com o Pão de Ló de Loures; a Musse na Taça com os arrepiados, a Made4you com os parrameiros;  o Master Flavours of Portugal com o Arrobe de Arinto® - Doce Regional de Loures; e as filhoses a cargo da U. R. S. Salemas (Filhoses d’Avó Maria), confecionadas no local; Festival da Cerveja Artesanal (FCA) - Incluído no FGS, pretendeu reunir vários produtores cervejeiros do país oferecendo ao público diversidade de tipos, aromas, sabores e texturas. Festival de Cerveja Artesanal. Estiveram presentes 7 marcas de Cerveja Artesanal: Gaius, Uwaga, 5 e meio, Sadina, Legends, Carapau d´Corrida e Saudade.   MERCADO DE NATAL O Mercado de Natal decorreu de 14 a 23 de dezembro em Loures (área envolvente dos Paços do Concelho), com o intuito de posicionar o Concelho de Loures como um espaço aberto à animação e atividades ligadas à época natalícia, a fim de dinamizar o comércio local em 
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detrimento das grandes superfícies comerciais, através de oferta complementar de animação no centro da cidade, promovendo a gastronomia local de qualidade e a tradição vitivinícola, assim como, promover e divulgar o artesanato e dar a conhecer a oferta musical local, através de atuações de coros/grupos musicais originários do nosso Concelho. A animação esteve a cargo do Grupo dos Desafinados (Concertinas) e dos Grupos Corais da CURPI de S. João da Talha, da ARPI da Bobadela, da ACRPI de Sacavém, da CURPI de Moscavide e da ARPI de Santo Antão do Tojal. O Mercado de Natal, composto por 23 stands, incluiu tês atividades: Venda de Natal – composta por 19 stands: 18 foram disponibilizados para as áreas do artesanato, produtos regionais e comércio local e 1 para a entidade organizadora, a Câmara Municipal de Loures; Espaço Degustação – composto por 3 stands rotativos dedicados a Loures e aos produtos locais, nos quais estiveram presentes: Master Flavours of Portugal, com o Arrobe de Arinto; Villa Rica Gourmet Store – By JFF – frutos secos artesanais; Associação do Rancho Folclórico do Cabeço de Montachique; Montiqueijo; Avó Padeira de Montachique; Cerveja Artesanal Saudade; Confraria de Carcavelos; Monte do Roseiral; Arruda dos Vinhos; Associação da Rota dos Vinhos Portugueses; CVR Lisboa e Confraria do Arinto. Para uma melhor degustação dos produtos foi colocado um dome que permitiu aos visitantes algum conforto; Espaço Infantil – Composto por um stand denominado “Casinha do Pai Natal”, com o Pai Natal e seus Duendes, os quais ofereciam brindes às crianças que passavam, existiu, simultaneamente, um espaço de diversão infantil – um Playbus. Esta iniciativa contou com, aproximadamente, 500 participantes.     AGRICULTURA PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA Florestação Promoção da Florestação Atividade outubro a dezembro AcumuladoPlantações e retanchas (hectares) 0,031 1,397Desramação (n.º) 1 1,000Abates/Cortes de árvores (nº) 1 17,000Silvicultura (hectares) 1,316 9,503Serviço Público pelos Sapadores Florestais (hectares) 4,673 4,831Alerta amarelo - vigi lância eSF's (dias) 13 59Defesa da Floresta Contra Incêndio eSF's (dias) 16 97Recuperação da Rede Viária Florestal-RVF (quilómetros) 0,000 25,164Faixas de Gestão de Combustível  30m/depósitos de água (hectares) 0,945 1,636Faixas de Gestão de Combustível  10m/RVF (hectares) 0,870 2,994   
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 MELHORAR A REDE VIÁRIA MUNICIPAL No âmbito da melhoria da rede viária municipal foram desenvolvidas as seguintes intervenções: Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xxxNova Rotunda de À-das-Lebres xx x
Obras xxxx x Obra suspensa - Achados arqueológicosxxxx xxxExecução de Trabalhos diversos em Vias da Cidade de LouresRepavimentação do Bº dos Monjões e Bº da Salvação (2ª FASE)

FREGUESIA DE LOUSAMuro de Suporte na Rua António da Silva Capela em Ponte de Lousa

CONCELHO
FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSRepavimentação do Bairro da Bogalheira FREGUESIA DE FANHÕESRepavimentação da EM541 entre Pinteus e Fanhões

Viaduto sobre a A8 junto ao LOURESHOPPING em Loures- Substituição das Juntas de Dilatação. FREGUESIA DE LOURES

Empreitada Fresagem de Pavimentos em Vias Municipais

Designação da Acção

Empreitadas
FREGUESIA DE LOURESFREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do TojalFREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHOBeneficiação das Ruas Salvador Allende e Auta da Palma CarlosIntervenção no Quartel  de Sacavém para criar condições de circulação de transportes públicos e áreas de estacionamento provisórios durante a obra do Caneiro

Requalificação da Rua Avelar Brotero e envolventeNova ligação rodoviária entre a Rua Padre Antonio Vieira e a Rotunda do Funchal
SacavémRequalificação da EM 629 em Á-dos-Calvos em Loures

Execução de Muro de suporte na Rua Marquês de Pombal (EN 115) em BucelasFREGUESIA DE BUCELAS
UNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA

Nova empreitada de Fresagem de pavimentos em vias municipais
Repavimentação de arruamentos na envolvente ao Bairro da Bogalheira
Execução de trabalhos de colocação e/ou substituição de guardas de protecção metálicas no concelho (RAIL'S)

Santa Iria de Azóia
Camarate

Reparação e Implantação de Monoblocos em Varios Locais no Concelho-Serviço de Transporte e Reabilitação de Monoblocos
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 Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesx xxxxx x
Prestação de Serviços x xxx Execução de rai l´s na Estrada da Tesoureira nas zonas danificadas Programada a reparação dos rail 's da Variante Prior Velho - SacavémProgramada a reparação dos rail 's junto à Rotunda do Loureshopping

FREGUESIA DE LOUSARepavimentação de arruamentos em Salemas
ApelaçãoRepavimentação de arruamentos no Bairro Areias NovoUNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSFREGUESIA DE FANHÕESRepavimentação da Rua Alto das Noras (CM 1302) na Torre da Besoeira

Fornecimento e montagem de rails de segurança em vias municipais
FREGUESIA DE LOURES

Designação da Acção

Repavimentação do Troço da Rua da Varzinha

CONCELHOAdministração DiretaExecução de Reservas de Estacionamento FREGUESIA DE BUCELASRepavimentação de arruamentos em Vila Nova - Bucelas
CONCELHOUNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASSanto António dos CavaleirosRepavimentação de parte do CM 1306 - Quinta da  Peça em Moninhos (Rua Portela das Maunças)

Conservação e Manutenção de SLAT (Sinalização Luminosa Automática de Trânsito)Levantamento e diagnostico do estado de conservação das passagens de peõesPrestação de serviços na área da engª Mecânica               
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A execução orçamental da Receita (recebimentos) e Despesa (pagamentos) no mês de janeiro de 2019 foi a seguinte: Dotação Dotaçãoatual atualCorrente 115.100.577,00 6.946.317,20 Corrente 93.113.773,00 4.103.528,08Capital 17.461.271,00 81.971,26 Capital 39.448.075,00 622.057,26Total 132.561.848,00 7.028.288,46 Total 132.561.848,00 4.725.585,34                                                       Receita                                                       DespesaRecebido Paga   Receita Apresentam-se quadros - resumo com execução orçamental até ao período em análise.  Quadro de Execução Orçamental da Receita 
Orçamento 

atual
31-01-2019 % Orç.

RECEITAS CORRENTES

Imposto Directos 54.500.592,00 2.769.250,58 5,08%

   Imposto Municipal s/ Imóveis 29.271.660,00 366.770,13 1,25%

   Imposto Único de Circulação 5.171.522,00 405.448,38 7,84%

   Imposto Municipal s/ Transmissões 14.672.823,00 1.846.671,72 12,59%

   Derrama s/IRC 5.335.767,00 150.360,35 2,82%

   Impostos Abolidos+Outros 48.820,00 0,00%

Impostos Indirectos 2.762.556,00 578.415,55 20,94%

Tx. Multas e Outras Penalidades 2.744.898,00 167.805,03 6,11%

Rend. Propriedade 2.280.000,00 49.446,58 2,17%

Transferências Correntes 31.198.266,00 2.343.288,02 7,51%

   Fundo de Equilibrio Financeiro 7.294.714,00 662.728,00 9,09%

   Fundo Social Municipal 2.492.483,00 207.706,00 8,33%

   Participação Fixa no IRS 10.899.274,00 936.915,00 8,60%

   Outras 10.511.795,00 535.939,02 5,10%

Venda de Bens e Serviços Correntes 9.556.432,00 268.454,09 2,81%

Outras Receitas Correntes 12.057.833,00 769.657,35 6,38%

SUBTOTAL (a) 115.100.577,00 6.946.317,20 6,03%

RECEITAS CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 36.739,00 0,00%

Transferências de Capital 13.199.355,00 73.636,00 0,56%

   Fundo Equilibrio Financeiro 810.524,00 73.636,00 9,08%

   Cooperação Técnica 951.411,00 0,00%

   Outras 11.437.420,00 0,00%

Passivos Financeiros 4.164.346,00 0,00%

Outras Receitas de Capital 1,00 8.335,26 833526,00%

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 60.830,00 0,00%

SUBTOTAL (b) 17.461.271,00 81.971,26 0,47%

TOTAL DAS RECEITAS (c)=(a+b) 132.561.848,00 7.028.288,46 5,30%  
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Variação da Receita 
jan-19 jan-18 %

Corrente 6.946.317,20 7.290.034,31 -343.717,11 -4,71%

Capital 81.971,26 68.214,31 13.756,95 20,17%

Total 7.028.288,46 7.358.248,62 -329.960,16 -4,48%

Receitas
Valor (€) Variação   As Receitas, apresentam à data, uma arrecadação inferior à realizada em período homólogo de cerca de -329 mil€. este resultado deve-se essencialmente ao efeito da redução do Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT), com -1 M€. 

31-01-2019 31-01-2018

RECEITAS CORRENTES

Imposto Directos 2.769.250,58 3.491.019,75 -721.769,17 -20,68%

   Imposto Municipal s/ Imóveis 366.770,13 250.166,73 116.603,40 46,61%

   Imposto Único de Circulação 405.448,38 310.452,19 94.996,19 30,60%

   Imposto Municipal s/ Transmissões 1.846.671,72 2.880.749,87 -1.034.078,15 -35,90%

   Derrama s/IRC 150.360,35 49.041,82 101.318,53 206,60%

   Impostos Abolidos+Outros 609,14 -609,14 -100,00%

Impostos Indirectos 578.415,55 131.711,36 446.704,19 339,15%

Tx. Multas e Outras Penalidades 167.805,03 161.530,81 6.274,22 3,88%

Rend. Propriedade 49.446,58 17.843,63 31.602,95 177,11%

Transferências Correntes 2.343.288,02 2.261.620,45 81.667,57 3,61%

   Fundo de Equilibrio Financeiro 662.728,00 607.892,00 54.836,00 9,02%

   Fundo Social Municipal 207.706,00 207.706,00 0,00 0,00%

   Participação Fixa no IRS 936.915,00 908.272,00 28.643,00 3,15%

   Outras 535.939,02 537.750,45 -1.811,43 -0,34%

Venda de Bens e Serviços Correntes 268.454,09 289.346,04 -20.891,95 -7,22%

Outras Receitas Correntes 769.657,35 936.962,27 -167.304,92 -17,86%

SUBTOTAL (a) 6.946.317,20 7.290.034,31 -343.717,11 -4,71%

RECEITAS CAPITAL

Venda de Bens de Investimento

Transferências de Capital 73.636,00 67.543,00 6.093,00 9,02%

   Fundo Equilibrio Financeiro 73.636,00 67.543,00 6.093,00 9,02%

   Cooperação Técnica

   Outras

Passivos Financeiros

Outras Receitas de Capital 8.335,26 8.335,26

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 671,31 -671,31 -100,00%

SUBTOTAL (b) 81.971,26 68.214,31 13.756,95 20,17%

TOTAL DAS RECEITAS (c)=(a+b) 7.028.288,46 7.358.248,62 -329.960,16 -4,48%

Variação
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 Despesa Apresentam-se quadros - resumo com execução orçamental à data de 31 de janeiro de 2019.  Execução Orçamental da Despesa 
Orçamento 

atual
31-01-2019 % Orç.

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 45.826.731,00 2.616.494,56 5,71%

Aquisição de Bens e Serviços 28.538.359,00 278.354,24 0,98%

Encargos Correntes da Dívida 291.105,00 107,00 0,04%

Transferências Correntes 16.658.270,00 1.158.755,76 6,96%

   Freguesias 10.203.398,00 810.593,29 7,94%

   Outras 6.454.872,00 348.162,47 5,39%

Subsidios 930.000,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 869.308,00 49.816,52 5,73%

SUBTOTAL (a) 93.113.773,00 4.103.528,08 4,41%

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 34.261.208,00 419.408,95 1,22%

Investimentos 33.771.654,50 419.408,95 1,24%

   Terrenos 290.500,00 15.661,72 5,39%

   Habitação 2.605.000,00 377.078,45 14,48%

   Edifícios 8.555.259,00 0,00%

   Construções Diversas 19.098.637,50 4.261,73 0,02%

   Material de Transporte 40.000,00 0,00%

   Outros 3.182.258,00 22.407,05 0,70%

Locação Financeira 489.533,50 0,00%

Transferências de Capital 3.241.526,00 202.648,31 6,25%

   Freguesias 2.851.526,00 202.648,31 7,11%

   Outras 390.000,00 0,00%

Activos Financeiros 156.318,00 0,00%

Passivos Financeiros 1.789.023,00 0,00%

SUBTOTAL (b) 39.448.075,00 622.057,26 0,02

TOTAL DAS DESPESAS (c)=(a+b) 132.561.848,00 4.725.585,34 3,56%         
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 Variação da Despesa  
jan-19 jan-18 %

Corrente 4.103.528,08 4.345.514,26 -241.986,18 -5,57%

Capital 622.057,26 341.175,35 280.881,91 82,33%

Total 4.725.585,34 4.686.689,61 38.895,73 0,83%

Despesas
Valor (€) Variação    As Despesas Totais apresentam um aumento 0,83%, em relação ao período homólogo, ou seja +39 mil€.  

31-01-2019 31-01-2018

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 2.616.494,56 2.976.556,90 -360.062,34 -12,10%

Aquisição de Bens e Serviços 278.354,24 547.709,97 -269.355,73 -49,18%

Encargos Correntes da Dívida 107,00 81,25 25,75 31,69%

Transferências Correntes 1.158.755,76 758.383,16 400.372,60 52,79%

   Freguesias 810.593,29 609.072,93 201.520,36 33,09%

   Outras 348.162,47 149.310,23 198.852,24 133,18%

Subsidios

Outras Despesas Correntes 49.816,52 62.782,98 -12.966,46 -20,65%

SUBTOTAL (a) 4.103.528,08 4.345.514,26 -241.986,18 -5,57%

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 419.408,95 193.396,98 226.011,97 116,86%

Investimentos 419.408,95 191.200,29 228.208,66 119,36%

   Terrenos 15.661,72 15.661,72

   Habitação 377.078,45 377.078,45

   Edifícios 42.398,52 -42.398,52 -100,00%

   Construções Diversas 4.261,73 144.125,45 -139.863,72 -97,04%

   Material de Transporte

   Outros 22.407,05 4.676,32 17.730,73 379,16%

Locação Financeira 2.196,69 -2.196,69 -100,00%

Transferências de Capital 202.648,31 147.778,37 54.869,94 37,13%

   Freguesias 202.648,31 147.778,37 54.869,94 37,13%

   Outras

Activos Financeiros

Passivos Financeiros

SUBTOTAL (b) 622.057,26 341.175,35 280.881,91 82,33%

TOTAL DAS DESPESAS (c)=(a+b) 4.725.585,34 4.686.689,61 38.895,73 0,83%

Variação
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Mapa resumo das Opções do Plano A execução das Opções do Plano representa o quadro de desenvolvimento da intervenção Municipal e apresenta as intervenções dos vários pelouros. 1 Funções Gerais 17.121.371,00   10.581.943,05   7.387.035,51     321.671,68        1.1. Serviços  gerais  de adminis traçã o públ ica 14.932.623,00   8.600.093,86     5.407.024,07     176.680,22        1.1.1. Adminis traçã o geral 14.932.623,00   8.600.093,86     5.407.024,07     176.680,22        1.1.1.1. Edi fi cios  e  Imóveis 3.177.289,00     1.889.077,33     361.047,34        15.661,72          1.1.1.2. Ma teria l  de Transporte 502.400,00        61.146,04          26.358,97          -                      1.1.1.3. Ma quinaria  e  Equipamento 1.619.163,00     802.373,38        617.870,25        5.376,65            1.1.1.4. Gestão dos  Recursos  Humanos 1.103.000,00     504.645,67        383.471,31        3.276,00            1.1.1.5. Gestão das  a ctividades  relacionais 938.308,00        256.663,73        149.698,32        16.556,25          1.1.1.6. Acordos  de geminaçã o e  outros  apoios 6.200,00            342,60               -                      -                      1.1.1.7. Reforço da capacida de de organiz.pla nea m. e  gestão 280.250,00        117.335,76        6.396,98            153,75               1.1.1.8. Outras  acções 7.306.013,00     4.968.509,35     3.862.180,90     135.655,85        1.2. Segurança e ordem públ ica s 2.188.748,00     1.981.849,19     1.980.011,44     144.991,46        1.2.1. Protecção civi l  e luta  contra  incêndios 2.075.198,00     1.979.246,63     1.978.408,88     144.991,46        1.2.1.1. Apoio a  actividade dos  bombeiros 2.058.198,00     1.975.270,03     1.975.148,88     144.991,46        1.2.1.3. Outras  acções 17.000,00          3.976,60            3.260,00            -                      1.2.2. Pol ícia  municipal 113.550,00        2.602,56            1.602,56            -                      2 Funções Sociais 43.199.438,00   24.885.798,42   15.771.074,91   612.092,43        2.1. Educaçã o 11.979.891,00   6.102.268,89     2.624.166,79     44.802,14          2.1.1. Ens ino não superior 7.339.041,00     2.560.424,56     765.560,46        44.802,14          2.1.1.1. Dotar a  rede escolar concelhia  de equip.adequa do 5.033.051,00     1.733.042,23     233.194,84        5.111,48            2.1.1.2. Fomentar a  l ig.da escola  ao meio e do ens .à  vida 2.305.990,00     827.382,33        532.365,62        39.690,66          2.1.2. Serviços  auxi l iares  de ens ino 4.640.850,00     3.541.844,33     1.858.606,33     -                      2.1.2.1. Acção Socia l  Escolar 4.640.850,00     3.541.844,33     1.858.606,33     -                      2.2. Sa úde 678.675,00        76.394,41          15.375,00          -                      2.2.2. Ca mpanhas  de educaçã o e sens ibi l ização p/a  saúde 678.675,00        76.394,41          15.375,00          -                      2.2.2.3. Ca mpanhas  de promoçã o da sa úde no concelho 24.500,00          5.054,41            -                      -                      2.2.2.4. Const. Rep. e beneficiaçã o de edi fícios 654.175,00        71.340,00          15.375,00          -                      2.4. Ha bi tação e servicos  colectivos 25.152.403,00   17.387.178,99   12.612.165,79   561.047,98        2.4.1. Ha bi tação 3.149.500,00     2.497.374,76     2.132.828,56     378.508,95        2.4.1.1. Incent.e  prom.a melhoria  do parque habi taciona l 527.000,00        220.437,93        105.391,99        -                      2.4.1.6. Apoio a  es tratos  sócioeconómicos  carenciados 2.405.000,00     2.225.957,75     2.000.000,00     377.078,45        2.4.1.7. Intervençã o comunitá ria 58.000,00          -                      -                      -                      2.4.1.9. Apoio a  intervenção 159.500,00        50.979,08          27.436,57          1.430,50            2.4.2. Ordena mento do terri tório 3.967.605,00     1.514.767,82     494.036,48        171.396,00        2.4.2.1. Acessibi l idade, mobi l idade em espaço urbano 15.000,00          -                      -                      -                      2.4.2.2. Es tudos  de ordenamentos 354.105,00        125.602,28        5.889,00            -                      2.4.2.3. Rea bi l i taçã o e  revita l ização urbana 2.161.948,00     692.238,61        80.025,81          -                      2.4.2.4. Mobi l idade / Acess ibi l idade / Transportes 985.584,00        471.396,00        309.533,42        171.396,00        2.4.2.5. Outras  acções 175.000,00        142.467,58        61.748,47          -                      2.4.2.6. Dotar o concelho de adeq.rede de i lum.públ i ca 275.968,00        83.063,35          36.839,78          -                      2.4.3. Sa nea mento 2.650.000,00     2.650.000,00     801.290,95        -                      2.4.6. Protecção do meio a mbiente e conservação da  na turez 15.385.298,00   10.725.036,41   9.184.009,80     11.143,03          2.4.6.1. Limpeza urbana 251.000,00        130.672,51        26.065,21          -                      2.4.6.2. Serviços  urba nos 397.100,00        163.364,28        155.761,33        138,81               2.4.6.3. Cria r, manter e  preservar espaços  verdes 3.089.608,00     856.272,70        365.436,16        -                      2.4.6.4. Intervenções  no meio ambiente 10.834.857,00   9.495.923,32     8.635.354,05     10.996,20          2.4.6.5. Construi r a mpl ia r cemitérios  de forma planeada 812.733,00        78.803,60          1.393,05            8,02                   2.5. Servicos  cul turais , recrea tivos  e  rel igiosos 5.388.469,00     1.319.956,13     519.367,33        6.242,31            2.5.1. Cul tura 3.482.988,00     1.188.154,75     470.802,68        5.487,40            2.5.1.1. Const.Rep.e beneficiaçã o de edi fícios 1.421.533,00     797.973,32        325.318,65        -                      2.5.1.2. Lei tura  públ ica 113.500,00        50.782,28          29.746,38          329,70               2.5.1.3. Artes  e  Ofícios 24.700,00          7.626,83            3.869,23            -                      2.5.1.4. Mús ica 383.000,00        45.928,88          21.325,96          1.000,00            2.5.1.5. Teatro 111.300,00        33.300,20          1.855,20            -                      2.5.1.6. Museologia 308.305,00        79.683,51          11.589,38          20,00                 2.5.1.7. Tra dições  Regiona is 100.900,00        37.121,80          16.605,00          -                      2.5.1.8. Comemorações 357.000,00        2.054,10            -                      -                      2.5.1.9. Gestão de Equipa mentos  e  outras  a cções 662.750,00        133.683,83        60.492,88          4.137,70            2.5.2. Desporto, recreio e la zer 931.236,00        72.280,65          35.191,86          754,91               2.5.2.1. Const. rep.e benef. de edi fi cios  e colectividades 337.236,00        28.901,93          15.507,23          -                      2.5.2.2. Desporto na escola 1.500,00            -                      -                      -                      2.5.2.3. Pla no de desenv. do a tletismo 66.400,00          18.204,32          2.734,31            754,91               2.5.2.4. Pla no de desenv. do judo 11.500,00          2.500,10            -                      -                      2.5.2.5. Pla no de desenv. de giná stica 2.500,00            -                      -                      -                      2.5.2.6. Pla no de desenv. de xadrez 11.000,00          2.900,00            2.900,00            -                      2.5.2.7. Pla no de desenv. desporto aventura 1.500,00            -                      -                      -                      2.5.2.8. Pla no de desenv. desporto sénior 38.700,00          8.009,99            8.009,99            -                      2.5.2.9. Pla no de desenv. do futebol  e outras  a cções 460.900,00        11.764,31          6.040,33            -                      2.5.3. Outras  activida des  cívicas  e  rel igiosas 974.245,00        59.520,73          13.372,79          -                      2.5.3.2. Viver a  juventude 125.745,00        551,20               551,20               -                      2.5.3.3. Viver a  3ª ida de 165.000,00        5.440,00            -                      -                      2.5.3.4. Intervi r nas  condições  socia is 683.500,00        53.529,53          12.821,59          -                      3 Funções Económicas 7.191.869,50     2.596.473,73     1.090.954,93     15.552,09          3.1. Agricul tura , pecuária , s i lvicul tura, caça e pes ca 347.410,00        209.226,02        7.947,36            -                      3.1.1. Florestaçã o 347.410,00        209.226,02        7.947,36            -                      3.1.1.1. Brigada  de sapadores  floresta is 97.410,00          9.226,02            7.947,36            -                      3.1.1.2. Promoção da floresta ção 250.000,00        200.000,00        -                      -                      3.3. Tra nsportes e comunicações 6.153.007,50     2.332.722,83     1.042.819,48     14.781,37          3.3.1. Tra nsportes rodoviários 6.153.007,50     2.332.722,83     1.042.819,48     14.781,37          3.3.1.1. Melhorar a  rede viária 5.341.007,50     1.981.464,32     824.666,60        4.261,73            3.3.1.2. Promover a  s inal i zação adequa da 812.000,00        351.258,51        218.152,88        10.519,64          3.4. Comércio e turi smo 293.152,00        28.725,86          28.189,94          446,63               3.4.1. Mercados  e  fei ras 20.652,00          20.652,00          20.652,00          -                      3.4.1.1. Const.Rep.e beneficiaçã o de mercados  e fei ras 20.652,00          20.652,00          20.652,00          -                      3.4.2. Turismo 272.500,00        8.073,86            7.537,94            446,63               3.4.2.1. Divulgaçã o iniciativa s  turi s ticas 272.500,00        8.073,86            7.537,94            446,63               3.5. Outras  funções  económicas 398.300,00        25.799,02          11.998,15          324,09               3.5.1. Desenvolvimento economico e  a bast. públ ico 398.300,00        25.799,02          11.998,15          324,09               3.5.1.1. Potenciar o desenvolvimento economico 398.300,00        25.799,02          11.998,15          324,09               4 Outras Funções 15.740.597,50   15.350.511,14   2.901.337,07     1.013.241,60     4.1. Operações  da dívida autá rquica 2.145.281,50     1.911.513,14     1.888.095,47     -                      4.1.1. Ins ti tuições Financei ras 2.145.281,50     1.911.513,14     1.888.095,47     -                      4.2. Tra ns ferências  entre adminis trações 13.438.998,00   13.438.998,00   1.013.241,60     1.013.241,60     4.2.2. Adminis traçã o Local 12.508.998,00   12.508.998,00   1.013.241,60     1.013.241,60     4.2.3. Empresas  Municipais  e Intermunicipa is 930.000,00        930.000,00        -                      -                      4.3. Diversas  não especi fi cadas 156.318,00        -                      -                      -                      4.3.1. Gestão Pa rticipações  de Ca pi ta l 156.318,00        -                      -                      -                      83.253.276,00   53.414.726,34   27.150.402,42   1.962.557,80     

Compromisso Pagamento

TOTAL

Objetivo Descrição Dotação Atual Cabimento

   As Grandes Opções do Plano representam 41,53% do total das despesas pagas até 31 de janeiro de 2019. 
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 PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL  De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o cálculo do equilíbrio orçamental, apresentasse o seguinte quadro demonstrativo.   
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Divida de Terceiros A divida de Terceiros, à data de 31 de janeiro de 2019, totaliza cerca de 26,4 M€. 21.1 Clientes c/c 483.886,98 484.104,95 -217,9721.1.2 Cl ientes  c/c i ndi vidua l 483.886,98 484.104,95 -217,9721.2 Contribuintes c/c 268.216,08 466.218,78 -198.002,7021.2.1 Impostos  Diretos21.2.2 Impostos  Indi retos 121.546,93 117.456,00 4.090,9321.2.3 Taxas 146.669,15 294.495,89 -147.826,7421.3 Utentes c/c 2.815.241,81 4.030.090,54 -1.214.848,7321.3.1 Utentes   c/c - Agregada 2.359.337,95 3.576.051,02 -1.216.713,0721.3.2 Utentes  c/c - Indi vidua l 455.903,86 454.039,52 1.864,3421.8 Clientes, Contribuintes e Utentes Cobrança Duvidosa 21.536.280,05 19.364.291,05 2.171.989,0021.8.1 Cobranças  em Atraso 16.974.578,63 14.799.121,63 2.175.457,0021.8.2 Cobranças  em Li tígi o 4.561.701,42 4.565.169,42 -3.468,0026.8.2 Devedores Transferências p/Autarquias Locais 157.667,17 33.410,95 124.256,2226.8.5 Outros Devedores 1.169.724,55 1.277.278,78 -107.554,2326.431.016,64 25.655.395,05 775.621,5921.5 Clientes, Contrib. E Utentes MLP 0,00 17.698,36 -17.698,3621.5.3 Utentes c/c MLP 0,00 17.698,36 -17.698,3626.8.5 Outros Devedores 8.335,20 0,00 8.335,2026.4.3.1.2 Fornecedores c/c com Acordos de Pagamento 0,00 0,00 0,008.335,20 17.698,36 -9.363,1626.439.351,84 25.673.093,41 766.258,43(*) - Dados provisórios

31-01-2019 (*) var.31-jan-18

TOTAL DÍVIDA DE TERCEIROS

Descrição
TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZOTOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZO     
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 Divida a Terceiros  A Divida a Terceiros, excluindo empréstimos, registada no período em análise é de cerca 5,5 M€, distribuídos da seguinte forma: divida de curto prazo, com 5,3 M€ e dívida de médio e longo prazo com 156 mil€.  22.1 Fornecedores c/c 2.200.621,60 1.121.559,19 1.079.062,4122.6 Fornecedores c/c com Factoring 91.247,73 22.829,29 68.418,4422.8 Fornecedores em Recepção e Conferencia c/c 708.619,57 1.419.805,38 -711.185,8125.2 Credores pela execução do orçamento 38.004,63 247.307,77 -209.303,1426.1.1 Fornecedores de Imobilizado 346.862,21 182.690,74 164.171,4726.1.3 Leasing 422.998,61 18.003,71 404.994,9026.1.8 Fornecedores de Imobilizado em Recepção e Conferência 639.997,47 376.485,41 263.512,0626.8.4 Credores Transferências das autarquias Locais 4.262,00 337.981,86 -333.719,8626.8.8.2.6.1 FAM - Fundo de Apoio Municipal 312.635,00 468.952,50 -156.317,5026.8.6.2/3 e 5 Credores Diversos 39.925,17 496.516,25 -456.591,0824.5.2.1/ 3.1 Encargos Entidade Patronal 528.197,49 528.197,495.333.371,48 4.692.132,10 641.239,3826.8.8.2.6.2 FAM - Fundo de Apoio Municipal 156.317,50 468.952,50 -312.635,00156.317,50 468.952,50 -312.635,005.489.688,98 5.161.084,60 328.604,3823 Empréstimos Obtidos 23.751.511,34 27.031.720,27 -3.280.208,93         Médio e Longo Prazo 23.751.511,34 27.031.720,07 -3.280.208,7323.751.511,34 27.031.720,27 -3.280.208,93(*) - Dados provisórios

var.31-01-2019 (*) 31-jan-18Descrição
TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZOTOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZOTOTAL DÍVIDA A TERCEIROSTOTAL DÍVIDA EMPRÉSTIMOS          
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    A divida a terceiros da autarquia, inclui um valor de cerca de 469 mil€, resultante da participação do Município no FAM2 (156 mil€ de curto prazo e 312 mil€ de m/l prazo). Excluindo o valor resultante da referida obrigação, o total da divida a terceiros no período em analise apresentaria um valor de 5 M€.                                                                    2 Fundo de Apoio Municipal (FAM) – encontra-se regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, sendo que a participação do Município de Loures perfaz 4.376.892,82 €, a sua realização ocorrerá no prazo máximo de sete anos, em duas prestações anuais. O reconhecimento da participação, está espelhado quer no passivo quer no ativo (Obrigações e Títulos de Participação). O OE 2018 vem, no seu artigo 303º, definir que, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, o valor das prestações anuais a realizar pelo Estado e pelos municípios será reduzido em 25 %, 50 %, 75 % e 100 %, respetivamente, face ao valor das prestações anuais devidas em 2017.  No ano de 2019 o Município de Loures irá proceder à participação no valor de 312.635,00 €.  
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Relação de Processos Judiciais – Dr. Fernando Fontinha  
Anulação de acto administrativo Alegações sucessivasVereador Dantas Ferreira Recurso Alegações sucessivasExpropriaçãoTAF Lisboa/1º Juizo Liq./3ª Secção 296/01 Fapadi-Comércio e Ind. De Papeis, LdaTJC Montijo - 1.º Juizo 177/05.1TBMTJ

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTERECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE PEDIDONATUREZATrib. de F.C. de Loures/ 3º Juízo Cível 931/97 António Manuel PedroTACL/ 1ª Secção 722/97 Branco & Branco, Lda C M Loures Recurso Recurso de acto administrativo Aguarda sentença Situação actualAguarda notificação para alegaçõesAguarda sentençaAguarda impulso do AutorC M Loures Acção Desentranhamento da Petição Inicial  favorável à Câmara3ª Vara Cível de Lisboa/3ª Secção 541/95 Transportes Luis Gouveia, Lda e outrosSérgio e Domingos - Venda Assist. Máquinas, Lda
TACL/ 2ª Secção 755/96 Armando Santos Gonçalves C M Loures Declaração direito de propriedade Aguarda impulso do AutorAnulação de acto administrativo Aguarda notificação para alegaçõesRecursoRecurso Anulação de acto administrativo Aguarda notificação para alegaçõesC M Loures Acção Indemnização por expropriação Aguarda decisão sobre aclaração e reforma do AcórdãoPagamento de serviçosC M LouresPresidente Câmara Municipal de Loures

N.º PROCESSO ESTADO DO PROCESSO
Aguarda notificação para alegaçõesAguarda decisão sobre aclaração e reforma do AcórdãoDesentranhamento da Petição Inicial  favorável à CâmaraTACL/ 3ª Secção 391/03 Alice Cortes Gil

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO Situação anterior listagem
   

ArticuladosO valor pedido já foi  depositado em proc de expropriação - Aguarda confirmação do Tribunal
Actualização de pensão Pensão atualizada anualmenteTACLisboa / 4ª U.O 1478/08.0BELSB José Manuel de Jesus Figueira Município de Loures Situação actualPensão atualizada anualmente3º e 4º Juízos Cíveis do Porto /3º Juízo/3ª Secção 2718/2002 Manuel da Conceição Mendes Município de Loures Execução ordináriaTrib. Trabalho Loures/1º Juízo 107/1998.4 Sabino Manuel Ferreira Ramalhete C M Loures Ac. Trabalho

TACL / 4ª UO 517/10.9BELSB Ramiro da Silva Major Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Comum Recurso para TCA SulCondenação à Construção muro de sustentação Recurso para TCA SulTAC Lisboa / 3ª U.O 2244/09.0BELSB Estil - Estudos, Investimentos e Urbanização, SA C M Loures Ac. Adm. Especial508/09.2BELRS Gabimóvel, SA Município de Loures P.º Impugnação Anulação do acto de liquidação e cobrança de taxas Recurso da Gabimóvel do Acórdão do TCASul e Requerimento de nulidades da CMLAnular deliberação 08/07/2009 Aguarda marcação de julgamentoTribunal Tributário Lisboa / 2ª U.O Aguarda marcação de julgamentoRecurso da Gabimóvel para o STA
RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE Ac. Adm. Esp Decl. nulidade de acto adm./proc. contraordenacional Aguarda marcação de julgamento Findo o período de s us pensã o da  instâ ncia , encontra -s e para  ma rcação de julgamentoExpropriação O valor pedido já foi  depositado em proc de expropriação - Aguarda confirmação do TribunalTACL - 2ª UO 864/12.5BELSB Império Bonança - Compª Seguros, SA e Teodoro Gomes Alho & Filhos Município de Loures Acção Administrativa Comum Ordinária Indemnização por danos provocados por inundação ArticuladosNATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemESTADO DO PROCESSORECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTETRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO

   
Ac. Adm. Especial Anulação acto administrativo Reformulação do acto por parte de Município Reformulação do acto por parte de Município

TACL / 2ª UO 17/08.7BELSB Maria Helena Conceição Faria Marques Companhia de Seguros FidelidadeMundial e Municipio de Loures Ac. Adm. Comum1583/10.2 BELRS Metropolitano de Lisboa, EPTACL / 1ª UO 34/11.0BELSB Stal
Situação actualAlegações escritas - Aguarda sentençaRequerimento em Agosto/16Município de Loures Pedido de Indeminização Reclamação das custas de parte pedidas pela contraparte Aguarda sentençaNotificação do despacho de indeferimento

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UOTribunal Tributário Lisboa  / 1ª UO 1456/10.9BELSB Gabimóvel, SA Município de Loures Oposição à Ex. Fiscal Anulação de acto administrativo Aguarda subida do recurso ao TCASulESTADO DO PROCESSOContra-alegações de recurso - TCASul (Oposição de julgados)N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTETribunal Tributário de Lisboa / 3ª UO
TACL / 5ª UO 278/05.3BELRS Triunfo Internacional, Lda Câmara Municipal de Loures AC. Adm. EspecialProv. Cautelar Impugnação dos cortes previsto na Lei Orçtº 2011 Notificação do despacho de indeferimentoResponsabil idade civi l extra contratual por actos i licitos Aguarda sentença

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemCâmara Municipal de Loures P.º Impugnação Anulação do acto de liquidação de taxas Apresentada contestaçãoTribunal Tributário Lisboa / 1ª UO 254/09.7BELRS DCGI - Serviço de Finanças Município de Loures P.º Impugnação Processo de contra ordenação Aguarda sentença Reclamação das custas de parte pedidas pela contraparteTACL / 1ª UO 1349/08.BELSB Stal - Isabel Filipa Roque Presidente da Câmara Municipal de Loures   
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  336-A/00 Petróleos de Portugal Câmara Municipal de Loures Ex. Sentença Anulação acto administrativo Renuncia - Aguarda notificação do Tribunal
TACL / 1ª UO 2259/11.9BELRS Stal Município de Loures Ac. Adm. Especial Abono para despesas de refeição Sentença  favorá vel  à CML/Recurs o juri s dicional  do STAL/Alega ções Aguarda Acórdão

Situação actualRenuncia - Aguarda notificação do TribunalTACL / 5ª UO Aguarda sentençaStal Município de Loures Aguarda sentença
ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemTACL / 1ª UO 437/11.0BELSB Sintap Município de Loures Ac. Adm. Especial Anulação deliberação que determina a cessação Sub Deslocação Aguarda sentençaTACL/2ª UO; TCASul/2º Juízo-1ª Secção 419/04.BELRS; N.º 5574/09 Parque Expo, SA Município de Loures Ac. Adm. Especial Anulação acto administrativo Aguarda Acórdão do TCASul Aguarda sentençaAguarda Acórdão do TCASul

Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Comum Resolução tácita de negócio e indemnização Aguarda Acórdão do TCASulAguarda sentençaTACL / 2ª UO Ac. Adm. Especial Anulação acto administrativo de vencimento e abono Aguarda sentençaTACL / 4ª UO 2336/09.6BELSB Loja do Café - Act. Hoteleiras, Lda Município de Loures Ac. Adm. Comum  Pedido de indeminização Aguarda Acórdão do TCASul1000/11.0BELSBTACL / 1ª UO 3344/07.7BELSB Rosa do Sameiro Antunes Lopes Dias    Situação actualESTADO DO PROCESSO
Aguarda julgamento/Sentença

Recurso e Alegações para o TCASul da CMLRecurso e Alegações para o TCASul da CMLCâmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação do acto tributário Recurso da CML para o TCASulCredifilis Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação do acto tributário
António Lopes e Maria de Lurdes Lopes Município de Loures Incidente Liquidação de sentença Indemnização Sentença desfavorável à CML - Recurso para o TCA Sul Sentença desfavorável à CML - Recurso para o TCA SulJulgamento - 01/03/2017Tribunal Tributário Lisboa / 1ª UO

Tribunal Tributário Lisboa / 4ª UO 1001/04-104/03.3.1 Credifilis Alegações de recurso da CMLRecurso para o TCASul da CMLCâmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação do acto tributárioTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO 1969/12.8BELRS Cemusa portugal - Comp. Mobiliário Urbano e Publicidade, SA Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação de taxas Para julgamento/Sentença Foi  interposto recurs o do des pa cho que indeferiu a  produção de prova  testemunhalCemusa portugal - Comp. Mobiliário Urbano e Publicidade, SA Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação de taxas Alegações escritasTAC Lisboa / ex.6ª UO-2ª Secção-1ª UO - 3ª UO 932/97/ATAC Lisboa / 2ª UO 2467/11.2BELSB Sindicato Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com fins Públicos Instituto de Emprego e Formação Profissional e outros Ac. Adm. Especial Impugnação do acto de processamento de vencimento Aguarda julgamento/Sentença874/04-99/03.2.1 CredifilisTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemTribunal Tributário Lisboa / 4ª UO 1104/04-484/03.5.2
2056/12.4BELRS

Sentença -Interposto recurso da CML para TCASulTribunal Tributário Lisboa / 1ª UO    
Articulados Para Despacho SaneadorCisterpor Município de Loures
ArticuladosAlegações de recurso/Suspensão da instância Alegações de recurso/Suspensão da instância

Aguarda sentença no TACLCâmara Municipal de Loures Ac. Adm. Especial Anulação de acto administrativo
ESTADO DO PROCESSOSituação actualAguarda sentença no TACL

Câmara Municipal de Loures Expropriação IndemnizaçãoTACL / 3ª UO 652/13.BELSB
ArticuladosCâmara Municipal de Loures Ac. Adm. Especial Anulação acto administrativo

Comarca Lisboa Norte-Loures-Inst. Local . Sec. Cível – J 2 1713/13.2TCLRS Emília da Conceição Oliveira Acção administrativa Anulação de acto administrativo
Aguarda julgamento/SentençaAguarda julgamentoReconhecimento de ilegalidade omissão pagamento subsidioAc. Adm. Comum OrdináriaCâmara Municipal de LouresSindicato dos Professores da Grande Lisboa Aguarda julgamento/SentençaTACL / 3ª UO Município de Loures Ac. Adm.  Anulação de acto administrativo Aguarda julgamento/Sentença3151/12.5BELSB

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTEN.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDOTACL / 1ª UO 2877/12.8BELSB Espacimark - Publicidade e Marketing, LdaTACL / 2ª UO 3129/12.9BELSB João Guilherme Rodrigues Borges NevesTribunal Tributário Lisboa / 3ª UO 995/11.9BELRS PT Comunicações, SA Situação anterior listagem Concluso/Aguarda sentençaTACL / 5ª UO Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação Liquidação de taxas Concluso/Aguarda sentença
57/10.6BELSB Paulo Jorge da Cunha Rocha    
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Indemnização por danos patrimoniais Fase de articuladosTACL / 4ª UO 2849/10.7BELSB

TACL / 2ª UO 3226/13.3BELSB Massa Insolvente de Ferromax - Urb. E Construções, Lda Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa Reconhecimento de validade de alvará 8/76, nulidade dos actos administrativos Articulados ArticuladosAcção declarativa Comum Trabalhos não contratualizados (Palácio, Pav. Macau e Crematório)
Situação anterior listagemTACL / 3ª UO 1785/13.0BELSB Sade Município de Loures Acção AdministrativaCâmara Municipal de Loures

ESTADO DO PROCESSO
Fase de articuladosJulgamento marcado para 18 e 19 de dezembro de 2017 Julgamento a dia do, sem da ta marcada, o julgamento, para  rea l iza ção de perita gemConcluso/Aguarda sentença Concluso/Aguarda sentença

Aguarda julgamentoTACL / 3ª UO 1832/09.BELSB Gabimóvel, SA Município de Loures Acção Administrativa Anulação de acto administrativoPEDIDOJoaquim Francisco dos Santos Município de Loures Acção Administrativa Impugnação
2100/12.5BELSB Vanessa Alexandra Luz Porto Município de Loures Acção Administrativa Impugnação acto administrativo

Situação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA Para julgamento em sentençaConstituição de novo Mandatário da CM LouresConstituição de novo Mandatário da CM LouresRequerimento probatórioTACL / 2ª UOTACL / 3ª UO 2762/13.6BELSB Ecociaf - Construção Civil e Obras Públicas, Lda Requerimento probatórioTACL / 4ª UO 1162/13.3BELSB Amélia Mendes Borges Cabral Município de Loures e outros Acção Administrativa Prática de acto devido    
Ineficácia do acto administrativo Recurso da contra-parte Recurso da contra-parte

N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTETRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO Reclamação de créditos Reclamação de créditos/Liquidação da massa insolvente  Liquidação da massa insolvente  
TAF Loures (Lisboa 2) 601/05.0BELRS João Manuel da Fonseca Ramos Vereador C.M. Loures DPGU Acção Administrativa especialGraça Maria Oliveira GraçaComarca de Lisboa Norte-Loures-Inst. Local-Sec. Cível-J 3 412/13.0TCLRS Emília da Conceição Oliveira Câmara Municipal de Loures Expropriação IndemnizaçãoInfarmed / CMLoures (Contra-interessada) Acção Adm. Especial Anulação de deliberaçãoTJC Loures - 1º Juízo 1935/14.9TCLRS Câmara Municipal de Loures Herminio de Oliveira Marques e outra Apresentação à Insolvência 503/13.7BELSB Maria do Rosário Teixeira Henriques Município de Loures Acção Administrativa Comum Marcação de julgamento - 29/09/2016Audição de testemunhasTACL/3ª UO
Tribunal Tributário de Lisboa 809/09.0BELRS PT - Comunicações, SA. Câmara Municipal de Loures Impugnação Está concluso desde 11/02/2015 – Aguarda sentençaTACL/5ª UO 1087/15.7BELSB

PEDIDO Situação anterior listagemESTADO DO PROCESSOSituação actualRECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA
Recurso/Peritagem Encontra -se extinta a  ins tâ ncia  por fa lta  de impuls o dos expropriadosEstá concluso desde 11/02/2015 – Aguarda sentença

Audição de testemunhas
Articulados Articulados

Aguarda sentençaInventário partilhaPedido de IndemnizaçãoInventárioArlindo dos Santos Oliveira e Câmara Municipal de Loures8093-E/1990Tribunal de Famíl ia e Menores e de Comarca de Loures    
Tribunal Tributário de Lisboa - 1ª UO 819/15.8BELRS Cemusa, SA C M Loures Impugnação Impugnar o indeferimento tácito das taxas de publicidade Articulados Articulados

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO
TACL / 3ª UO 2445/14.0BELSB Mª Fernanda Loureiro da Silva Pinto Bigode Município de Loures Providência Cautelar

ORS
Sus pensã o da eficá cia  da del iberaçã o de 19/02/2014 decla ra ção de nul idade Findo e transitado em julgado favorável à Câmara Agua rda  Acórdão do TCASul, pois  devido a  erro do tribunal  foi  a ntes julga do des erto o recurs oTACL / 2ª UO 2706/14.8BELSB António Jorge Damas Neves C M Loures Acção Adm. Especial de Anulação Pedido de indemnização Articulados ArticuladosNulidade de acto administrativo Despacho saneador Aguarda sentençaCitação prévia p/ prestação despachoTJCLoures - 2ª Vara Mista 7894/05.1TCLRS Anulação de actoCom. Lisboa Norte-Loures-M.º P.- 7ª Secção 7114/08.7JFLSB409/08.1BELSB Maria de Fátima Silva Roldão Cabral Vereador da Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa especial Despacho Saneador Aguarda Despacho SaneadorMunicípio de Loures Recurso das partes Aguarda transito do Acórdão do Tribunal Relação LisboaTACL / 1ª UO N.º PROCESSOTAF Loures (Lisboa 2) Acção administrativa especial118/06.6BELRS Citação prévia p/ prestação despachoSituação anterior listagemAdragasol-Soc. Construções, lda./C.M.Loures Acção Proc.º Ordinário Pagamento indeminizaçãoRECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação actualESTADO DO PROCESSORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTELucinda da Silva Monteiro A. ReisM.º Público e C M Loures José António Vieira Rodrigues e Outros Processo-crime Corrupção C/ Pedido de Indemnização    
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TACL - 6ª UO/ex. 4ª sec. 638/2003 Companhia de Seguros Allianz Portugal Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa Comum Execução de sentença Fase executiva Fase executiva
Tribunal Tributário Lisboa - 1ª UO 1789/15.8BELRS Red Portuguesa – Publicidade Exterior, SA Junta de Freguesia de Loures Impugnação Impugna ção de ta xas  de publi cida de - Anulaçã o da l iquida ção do Ano 2015 Articulados ArticuladosTribunal Tributário Lisboa / 4ª UO 1020/08.2BELRS Ibersande Restauração, SA Município de Loures Impuganação Dec. de nul ida de do a cto de cobrança da publ i cidade e ocupa ção da  via  públ ica ; da  incons ti tuiciona lidade de reg. camará rios e  da resti tuição dos monta ntes  cobrados Articulados - Junção do processo instrutor AlegaçõesTribunal Tributário Lisboa - 3ª UO 196/15.7BELRS Red Portuguesa – Publicidade Exterior, SA Junta de Freguesia de Loures Impugnação Impugna ção de ta xas  de publi cida de - Anulaçã o da l iquidaçã o dos  1º e  2º trimestres  de 2014 Para julgamento ou sentença Para julgamento/sentença

Cisterpor-Cisternas Reunidas Portuguesas, SA Município de Loures Acção administrativa especial Sanções pecuniárias compulsórias e pedido de indemnizaçãoTACL / 5ª UO 2496/15.7BELSB António Dionísio de Almeida Ribeiro C M Loures Ac. Adm. Comum Indeminização por expropriação de terreno e IMI Para marcação de audiência prévia Para marcação de audiência préviaArticuladosTACL / 3ª UO 304/15.8BELSBComarca de Leiria– Alcobaça- Inst. Central- 2ª sec. Comércio- J2 Sentença do Tribunal Judicial da Comarca de LeiriaArticuladosInsolvência Reclamação / Ação de crédito Reclamação de créditos – Exoneração do Passivo restante e nomeação Fiduciário Situação actualRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE ESTADO DO PROCESSONATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO2593/15.9T8ACB CMLoures Mª Júlia Santos Rodrigues Sá
   

Tribunal Tributário Lisboa / 3ª UO 2374/16.4BELRS Red Portuguesa - Publicidade Exterior, SA Câmara Municipal de Loures Oposição Fa ls ida de do título executivo e  suspens ão da ins tâ ncia  após  presta çã o de ga rantia Apresentada contestação Apresentada contestaçãoTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO 2376/16.4BELRS Red Portuguesa - Publicidade Exterior, SA Câmara Municipal de Loures Oposição Fa ls ida de do título executivo e  suspens ão da ins tâ ncia  após  presta çã o de ga rantia Apresentada contestação Instância extinta por inutilidade superveniente da lideBalcão Nacional de Injunções 404475/08.6YIPRT MEO Câmara Municipal de Loures Injunção Pagamento de faturasTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO 2373/16.4BELRS Red Portuguesa - Publicidade Exterior, SA Câmara Municipal de Loures Oposição Liti s pendência e  suspens ão da ins tâ ncia  após  presta çã o de ga rantia Apresentada contestação ArticuladosPrazo para contestar Apresentada contestação
ESTADO DO PROCESSONATUREZA PEDIDOComarca Lisboa Norte - Loures - Inst. Local - Sec. Cível - J1 3834/15.8T8LRS Jorge Agostinho Oliveira Situação actualMunicípio de Loures Acção Processo Comum Reconhecer o di re i to de proprieda de, e resti tui r a pos ee do bem imóvel a o A. Demol i r muros ou pa ga mento de uma s anção pecuniária compuls ória Contestação Instância suspensa face ao óbito da autoraTACL / 2ª UO 537/16.0BELSB Construções Inocêncio & Filhos, Lda Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa Suspenção da Garantia Bancária

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE Situação anterior listagem
TACL / 2ª UO 76/16.9BELSB TELURICA - Investimentos, Lda. Município de Loures Acção Administrativa Reparação do arruamento, conservação e colocação de tela impermiável em 2 meses Para despacho saneador Concluso ao juiz após os articulados das partes

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO
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Procuradoria República Comarca Lisboa Norte - MP Loures - DIAP - 6ª Sec. 3930/13.6TALRS Municipio de Loures Bruno Miguel da Conceição Teixeira Inquérito Condenação de um crime de  desobediência Aguarda marcação de julgamento Aguarda marcação de julgamento
TJCLisboa Norte - Juízo Local Cível  Loures - J 0 12175/16.2T8LRS Cristina Alexandra Fernandes Monteiro Caxias e outros Município de Loures Acção Proc. Comum Aquisição por usucapião do prédio rústico n.º 1941 de S. João da Talha, bem como indemnização, intervindo a CML como parte acessória. Apresentada contestação Aguarda marcação de audiência préviaTACL / 3ª UO 761/17.8BELSB João Mendes Borrega Município de Loures Acção Administrativa Suspensão do acto administrativo e pedido de indemnização Tem s entença  tra nsi tada  em julgado a  declara r a  inuti l ida de s uperveniente da  l ide, como a Câmara  pretendia Tem sentença  tra ns i tada em julgado a  decla rar a inuti l idade superveniente da l ide, como a  Câ ma ra pretendia

ESTADO DO PROCESSONATUREZA Situação anterior listagemRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE PEDIDOComarca Lisboa Norte - Loures - Inst. Local - Sec. Cível - J1 120/17.2T8LRS Clarinda Maria Pedro Gomes Município de Loures Expropriação Pedido de indeminização pelo expropriação Incidente de habilitação de herdeiros Decisão de habilitação de herdeiros - conclusão ao juizSituação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE

Embargo à execução e oposição à penhora
Tribunal Tributário Lisboa / 3ª UO 2375/16.0BELRS Red Portuguesa - Publicidade Exterior, SA Município de Loures Oposição Impugnação de taxas Apresentada contestação Apresentada contestaçãoTJCLisboa Norte - Juízo Execução Loures - J 3 / TJCLisboa Norte - Juízo Central Cível  Loures - Juíz 2 7365/17.3T8LRS / 1526/18.5T8LRS Manuel Carmo B. Leitão Município de Loures Execução / Incidente Liquidação Sentença Execução de sentença para pagamento de quantia certa - € 146.090,57 e entrega de terreno / Liquidação de sentença Aguarda decisão quanto à entrega do terreno / Fase dos articulados Sentença favorável CML relativamente à execução pagamento quandtia certa, continuando o processo, apenas para entrega de coisa certa (terreno) / Foi efectuada audiência prévia, aguarda marcação de julgamentoExecução de sentença para pagamento de quantia certa - € 4.102,27TJCLisboa Norte - Juízo Execução Loures - J 1 8450/17.7T8LRS Companhia de Seguros Allianz Portugal Câmara Municipal de Loures Execução Embargo à execução e oposição à penhora    

TACL / 4ª UO 418/18.2BELSB AMBIENTE D'INTERNI UNIPESSOAL, LDA Município de Loures P.º Contencioso pré-contratual Declaração de nulidade/anulação do acto de adjudicação Apresentada contestaçãoReclamação de créditos Interposição de recurso pela CMLouresTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO 2378/16.5BELRS CGD Município de Loures Oposição Oposição à execução no montante de € 1.360,01 Apresentada contestação Apresentada contestação
TACL / 5ª UO 2483/17.0BELSB Maria Eugénia Marques da Silva Município de Loures Ação Administrativa Anula çã o/Nul ida de do a cto camará rio e pedido de indemniza çã o no valor € 14.829,48 Sentença favorável à CML, transitada em julgado/Extinção da instância - FINDO FINDOTACL / 2ª UO 398/18.4BELSB AMBIENTE D'INTERNI UNIPESSOAL, LDA Município de Loures P.º Contencioso pré-contratual Declaração de nulidade/anulação do acto de adjudicação Aguarda julgamento Decisão favorável à CMLoures - interposição de recurso pela 
TACL / 2ª UO 1547/17.5BELSB Sandra Marina Valentim Assunção SIMAR e Município de Loures Outros Processos Urgentes Pagamento de quantias a título de danos patrimoniais e não patrimoniais Apresentada contestação Apresentada contestaçãoTJCLisboa Norte - Juízo Comércio VFXira - Juíz 2 1769/17.9T8VFX Câmara Municipal de Loures H. Seabra, SA Insolvência Verificação ulterior de créditos Articulados ArticuladosTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSOSituação anterior listagem Situação actual

TJCLisboa Norte - Juizo Comércio VFX - J3 930/18.3T8LRS Tânia Alexandra de Matos Campos Lopes Município de Loures Insolvência Aguarda julgamento/Sentença               
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 Reclamação de créditosRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSOSituação anterior listagem Situação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO Anulação de concursoIncidente leva nta mento da  s us pensã o Audência préviaConsiderado procedente o nosso recurso e deferido o levantamentoTACL / 3ª UOTJCLisboa Norte - Juízo  Comércio VFX - J2 1122/18.7BELSB1823/18.0T8VFX ABB - Alexandre Barbosa Borges, SA Município de Loures P.º Contencioso pré-contratual Para reconhecimento do créditoLuís Manuel G. Freire e Ana Paula Almeida Caceres Freire Município de Loures Insolvência Declarada a inutilidade superveniente da lide - FINDOApresentada contestaçãoTJCLisboa Norte - Juízo  Local Cível Loures - J4 9000/18.3T8LRS Manuel Carlos Restolho Gonçalves Município de Loures Prov. Cautelar Interposição de recurso de despacho que ordenava à CML que disponiblizasse meios para repor servidão particular
Recurso de despacho interlocutórioRecurso para o TCASulTACL/4ª UO 1292/18.4BELSB Gabimóvel Município de Loures Ação Administrativa Declaração de Nulidade/Anulação acto adm. De 14/12/2016TACL/1ª UO 2091/18.9BELSB Carina Tristão da Silva Pinto Município de Loures/SIMAR Ação Administrativa Pedido de indemnização: valor da acção € 30.000,01 Fase dos articuladosTACL/3ª UO 1944/18.9BELSB Gabimóvel Município de Loures Ação Administrativa Pedido de decla ra ção de nul ida de/anula ção da  del ibera ção ca ma rá ria de 18/7/2018 Apresentada contestação Fase dos articulados                                     
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 Relação de Processos Judiciais – Dr.ª Ana Alexandre  SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Jud. de Loures / Inst. Local / Secção Cível / J1 3397/08.0TCLRS Sociedade AgroPecuária Quinta das Boiça, Lda C M Loures Cível Expropriação Acórdão Tribunal da Relação Lisboa 06-07-2018 Para pagamento da indemnizaçãoTribunal Jud. de Loures / 1º Juízo Cível 8426/06.0TCLRS Deolinda Odete C. G. Tomé C M Loures Cível Habilitação de Herdeiros Pagamento Indemnização expropriação €22,860,00 Aguarda Acordão T. Relação de Lisboa no Proc. 7413/14,9T8LRSTribunal Jud. de Loures / 4º Juízo Cível 8221/06.6TCLRS Sociedade AgroPecuária Quinta das Boiça, Lda C M Loures Cível Expropriação Devolvido ao Município €1.980,29 -FINDO IgualTribunal Administrativo do Círculo de Lisboa / 4ª UO 2516/11.4BELRS Vera Maria da Silva C M Loures Anulação Nulidade da DUP e indemnização Aguarda Citação de contra interessada IgualTribunal Jud. de Loures / 3º Juízo Cível 976/1997 Carlos Gouveia da Silva C M Loures Cível Expropriação Findo, 14/12/2016 IgualTribunal Jud. de Loures / 4º Juízo Cível 6441/07.5TCLRS Sociedade Construções Espirito Santo C M Loures Cível Expropriação Sentença transitada. Paga indemnização. Falta custas. Igual
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Jud. de Loures / Inst. Central / Secção Cível / J6 8/13.6TCLRS Cecilia Encarnação Baptista C M Loures Cível Indemnização Aguarda julgamento IgualTribunal do Trabalho de Loures / MP 38/13.8TULRS David Jorge Mateus Soldado C M Loures Trabalho Despedimento ilicito Fase Instrução IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 2ª UO 2610/11.1BELSB ITAU, SA C M Loures Administrativo Anulação de concurso Sentença a 01/10/2014; Recurso TCASul IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 1ª UO 1519/09.3BELRS Ibersande Restauração, SA C M Loures Administrativo Anulação de concurso Not. 16 Junho 2014      Alegações 10Julho2014 IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 3ª UO 2633/13.6BELSB Anticimex, Lda C M Loures Administrativo Anulação de concurso Sentença 27/07/2016 Req. Custas de Parte 17/08/2016 IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 2ª UO 1868/08.8BELRS Petróleos Portugal, SA C M Loures Administrativo Pagamento de quantia Alegações 30/10/2013 Igual
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 4ª UO 2193/13.8BELSB Maria Nelsa C M Loures Administrativo Anulação de contrato Aguarda julgamento IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 3ª UO 2824/13.0BELSB Algeco, SA C M Loures Administrativo Pagamento de quantia Sentença 15/02/2018 -Findo IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 5ª UO 3286/13.7BELSB Tecnovia, SA C M Loures Administrativo Indemnização Contestação entregue a 24/02/2014 IgualTribunal Administrativo de Circulo de Lisboa / 1ª UO 31/14.3BELSB Isabel Maria Lourenço Duarte Pereira Simões C M Loures Acção administrativa Paga/quantia e indemnização Contestação 24/3/2014 IgualTribunal Jud. de Loures / 6º Juízo Cível 9396/10.5TCLRS Maria Gomes de Sá Carvalho C M Loures Cível Expropriação Aguarda prazo 172º 1L64-a/2008 IgualTribunal Jud. de Loures / 1ª Vara Mista 57/1999 Fleet Propertis, Lda e Fernando Manuel Mordomo Santos C M Loures - Preferente Cível Execução Suspenso Igual
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 1ª UO 1131/04.3BELSB Deolinda Odete da Cunha Gonçalves Tomé (Contra Interessada) Municipio de Loures - Não é parte Administrativo ? O Municipio não é parte; foi requerida a confiança; Retirar da Lista. IgualTribunal Judicial de Loures / 2ª Vara Mista 640/09.2TCLRS Las Norias - Investimentos Imobiliários C M Loures Cível Execução Suspenso IgualTCLisboa / Inst. Local / Secção Cível / J15 3099/14.9T8BLS Vera Silva Município de Loures Cível Indeminização Acórdão transitado. Aguarda envio do processo ao Tribunal de Loures. Para execução de sentença TCA Sul / 2ª UO 11721/14 ITAU CMLoures Recurso da Sentença 01/10/2014 Anulação de despacho Alegações 17/10/2014 IgualTribunal da Comarca de Lisboa Norte Loures / Inst. Central / Secção Cível / J1 6716/14.7T8LRS Vitor Manuel de Jesus Guerra CMLoures Cível Deliberação de Assembleia de Proprietários - Suspensão Sentença 15/07/2016 - Transitada IgualTac Lisboa / 2ª UO 1580/08.8BELSB Loures Nascente, Cooperativa de Habitação, CRL e outros Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Especial Anulação do acto administrativo Sentença 17/10/2017 (extinção da instancia por Paga taxa de justiça.
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALBalcão N. Injunções 14959/11.9YIPRT PT PRIME Município de Loures Proc. Injunção Pedido de pagamento factura Aguarda esclarecimentos da Ilustre Mandatária da Requerente IgualJulgados Paz Setubal 02/2012/JPMEC SADE- Compagnie Géneralé de Travaux d' Hidraulique Câmara Municipal de Loures Reclamação Pedido de indeminização Relatório mediação de 02/04/2013 "terminou mediação sem acordo". IgualTribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 5ª UO 1107/12.7BELSB TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, SA Município de Loures Acção Administrativa Especial Impugnação do acto administrativo Alegações 07/10/2015 Aguarda despacho judicial - 23/07/2017Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 3ª UO 2453/11.2BELSB Hermínia da Conceição Gomes Mota Gonçalves Município de Loures Acção Administrativa Especial Anulação de acto administrativo Sentença favorável ao Municipio - 24/05/2017 recurso ao TCA Sul, 23/10/2017Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 4ª uo 173/11.7BELSB Maria Clara do Céu Município de Loures Acção Administrativa Especial Anulação de acto administrativo Alegações 6/5/2013 IgualTribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 3ª UO 703/10.1BELSB Macif Portugal - Companhia de Seguros,SA C M Loures Acção Administrativa Especial Condenação Marcada Audiencia Prévia 13/11/2018 Aguarda agendamento para audiencia de julgamento
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 3ª UO 586/09.6BELSB Soneacom, SA C M Loures Administrativo Anulação de acto administrativo Sentença 22/08/2018 (desfavorável Municipio) Pagas custas de parteTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 3ª UO 1910/14.3BELSB ONITELECOM - Infocomunicações, SA C M Loures Providência cautelar Suspensão de acto administrativo Sentença 30/09/2014 - custas de parte IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 3ª UO 1910/14.3BELSB ONITELECOM - Infocomunicações, SA CMLoures Incidente Declaração ineficácia de actos de execução indevida Sentença 30/09/2013 IgualTac Lisboa / 1ª UO 783/11.2BELSB TMN- Telecomunicações Moveis nacionais, SA Município de Loures Ac. Adm. Especial Anular o indeferimento do pedido de autorização municipal Acordão TCA 02/02/2017_Transitado em Julgado IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa / 3ª UO 357/12.0BELSB Matilde Umbelina Pires Santos Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa Especial Pretensão conexa actos adm.  Pedido Confiança do Processo - Contestação 2008. IgualTACLisboa / 3ª UO 1350/08.3BELSB Fernando Filipe de Sousa Câmara Municipal de Loures Acção administrativa especial Anular despacho Sr. Presidente Sentença 08/01/2016 (Deserção da Instancia) - Transi tada Igual
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.
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SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTAFLisboa / 1ª UO 492/07.7BELRS Entreposto Lisboa - Comércio de Viaturas, Lda. Junta de Freguesia de Loures Proc.º impugnação Liquidação de taxas Aguarda sentença. Aguarda notificação da JFLouresTAC Lisboa / 5ª UO 2758/13.8BELSB Abreu, Lda Município de Loures Ação Adm. Especial Anulação de atos (Delegações e subdelegações) Aguarda decisão sobre incompetência territorial do Tribunal de Lisboa para o Porto * Ver Recurso jurisdicional nº 13364/16-TCA_(notificação)Reclamação da A. em 09-05-2017 IgualTribunal Tributário / 4ª UO 2009/14.8BELRS Belas Sul, Lda. Município de Loures Oposição Anulação de (tributos) tarifas saneamento Não Contestado (falta de fundamentos) IgualInstituto Português Desporto Juventude 159/DJA/2015/74/CO Pavilhão Paz e Amizade Município de Loures Contra Ordenação Coima Não Contestado (falta de fundamentos) IgualComarca de Lisboa Norte / Loures /  Inst. Local /  S.C. / J4 2450/14.6TCLRS-A BCP Francisco Pinto de Sousa (insolvente) Insolvencia Apreensão de Insolvência Junção de procuração em 27/03/2015 Declaração de Insolvencia -pedido de créditos -21/08/2018TAC Lisboa /  4ª UO 1161/10.6BELSB João Teixeira Jesus Bragança Município de Loures Ação Adm. Comum Indemnização Junção de procuração Aguarda agendamento de audiencia prévia
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALComarca de Lisboa Norte / Loures / Inst. Central / Secção Cível / J1  6716/14.7T8LRS-A Vítor Manuel de Jesus Guerra Município de Loures Procedimento Cautelar Deliberação de Assembleia de Proprietários - Suspensão Sentença 02/09/2015 - pedido pagamento de custas de parte. IgualBalcão Nacional de injuções 141813/15.6YIPRT FINLOG,SA Município de Loures Injunção Pagamento facturas Pagamento do valor acordado, € 31,694,14 em 21/12/2018 IgualTribunal Administrativo de Lisboa / 4ª UO 2413/15.4belsb MEO  Município de Loures Acção Adm. Especial Anulação de adjudicação Requerimento custas  de parte 05/08/2016_Paga mento custa s  de  parte Processo findo.Comarca de Lisboa / InstCentral /1ªSecComercio /J1 1/09.3TYLSB-G Municipio de Loures - credor Spitze e Couvreur, Lda. - Insolvente Insolvência Insolvencia Aguarda celebração de escritura pública de aquisição.  Celebração de escritura pública de aquisição,04/05/2017. FindoComarca de Lisboa Norte / Loures / Inst.Local / SecCivel /J4 1855/14.7TCLRS BCP - Município de Loures  - credor Lucília do Rosário da Silva Lopes Ferreira -Insolvente Insolvência Reclamação de créditos Sentença 13/07/2016 Declarada insolvencia.Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 3ª UO 1970/14.7 BELSB  ONITELECOM - Infocomunicações, SA CMLoures Processo Contencioso pré-contratual Anulação de adjudicação Acórdão transitado - Fase de inexecução da sentença Oficio 24/01/2017 Igual
NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALComarca do Porto / Instância Central / 1ª Secção Execução / J2 882/09.0 YYPRT Maria Odete Lopes Fernandes Pereira Ministério Público Execução Comum Multa/coima Junção de procuração forense. IgualComarca de Faro - Olhão / Instância Central / Secção Comércio / J1 3783/11.9 TBLLE-D Maquimoura - Reparação e Aluguer de Máquinas, Lda Mercedes Benz Portugal - Comércio de Automóveis, SA e outros Reclamação de Créditos (CIRE) Insolvencia Sentença de verificação e graduação de créditos. Impugnação da lista de creditos reconhecidos e naõ reconhecidosNATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. Administrativo Despacho de 12/07/2018:aguarda-se despacho saneador.CMLoures Remessa do Proc para TAF do Porto, 14/11/2017Anulação AdjudicaçãoAnulação AdjudicaçãoCMLoures Recurso jurisdicionalABREU13364/16TCA Igual1512/16.0BELSB Famaconcret Recurso jurisdicional Contencioso Pré-contratual IgualAcordão TCA Sul -30/08/2017 Transitado em julgado_custas de TCA 13488/16 NOS  Igual IgualTAC - Lisboa - 2ª U.O. 1154/16.0BELSB
TCA

José João Costa Domingos CMLoures Anulação DespachoAnulação Adjudicação   Acórdão Transitado em Julgado  ONITELECOM   
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SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUAL
CMLoures2446/16.3BELSB Maria Isabel Rego da CruzNunes Requerimento de custas de parte - 31-03-2017TCA CMLoures Ac. Adm.Processo Cautelar eRecurso Jurisdicional Para execução decustas de parte.

TCA Adelino Inácio Lopes Leitão
Crime

366/07.1BELSB
Cristina Maria GuerreirO Silvestre (Ofendida)Comarca Lisboa NorteComarca Loures Norte

Admissão listamobilidade Aguarda despachosobre pedido deperícia.Recurso Apelação Igual. FindoSentença, 15/12/2018Pedido Indemnização Civel Contestação - 13/01/2017
Lucilia do Rosário Ferreira(Insolvente) InsolvênciaComarca Loures Norte 1855/14.7TCLRS-B Palmira Conceição DiasLeitão Bouços(Arguida)BCP/Município Loures(credor)
Famaconcret CMLoures Incidente Transitado em julgado - Findo IgualNATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.TCA 1512/16.0BELSB Suspensão automática

Pedido Indemnização Lucilia do Rosário Ferreira(Insolvente) Anulação de actoInsolvência Reclamação créditos870/15.8PBLRS1855/14.7TCLRS-A IgualCMLoures IgualAdmitido 13/7/2016CustasParte 18/6/2016 IgualSentença 13/7/2016Ac.Adm.EspecialBCP/Município Loures(credor)
1912/16.5BELSB CIP - CONSTRUÇÕESTCA   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUAL

IgualPara execução decustas de parte.Município de Loures IgualPedido de IndemnizaçãoGalurbe - Investimentos Urbanos, SA NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.TACL / UO 2TACL / UO 2 2941/16.4BELSB2526/09.1BELSB Para execução de custas de parte.Apresentada contestação - 21-02-2017
Municipio de Loures 

Maria Isabel Rego da Cruz NunesMaria Isabel Rego da CruzNunes1081/17.3BELSBTACL / UO 5 2066/17.5BELSB Municipio de Loures Acção Adm.ComumTACL / UO 2 Venceslau Manuel Morgado RoupetaBranca Mateus Pedro InsolvenciaInsolvênciaTJC Porto - Vila Nova deGaia - Jcomércio 8283/17.0T8VNG Municipio de Loures MLM - Mobiliário, Lda. Contestação 05/07/2017Municipio de Loures Requerimento de custas de parte - 09/03/2018Acção Adm. Admissão listamobilidade epagamento dequantiasActo devido(Atribuição denova habitaçãoPER)Processo Cautelar Admissão listamobilidade Requerimento de custas de parte - 23-02-2018Município de Loures e outros Acção Adm. Comum738/17.3BELSBTACL / UO 2 Outros Proc.Urgentes Declaração insolvencia 13/03/2018Arlinda Isabel FerreiraFigueiredo (Insolvente) IgualInsolvencia Reclamação de Créditos, 20/11/2017TJC Lisboa Norte - VilaFranca de Xira Igual3395/17.3t8vfx- j1 Municipio de Loures (credor) IgualInsolvência Invalidade Ordem dedemolição Contestação 25/10/2017   
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SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUAL
Municipio de Loures Réplica IgualTAC Lisboa/UO 3 Danos patrimoniais enão patrimoniais(3,319,57 + Contestação ate 13/09/2018 Apresentada Contestação, 03/09/20181083/18.2BELSB Américo de Assunção Gato Municipio de Loures Acção Admnistrativa Comum Condenação valor de19,467,13 Req. da A. para cumprimento do despacho judicial de 21/10/2013. IgualAcção Admnistrativa Reposição equilibrio financeiroMunicipio de Loures Acção Admnistrativa 

NATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.
FAMACONCRET, Lda

TAC Lisboa/UO 3 1172/12.7BELRA MEO - Serviços deComunicações e Multimédia,SA
M. Público - Procuradoriada República da ComarcaLisboa Norte - DIAP - 6ªsecção Loures 51/15.0JLRS Bernardino Soares e MariaEugénia CoelhoHabitâmega - Construções. S.A.
TAC Lisboa 2182/17.3belsb Habitamega - Construções, SATAC Lisboa/UO 1 1512/16.0BELSB-ATAC Lisboa 184/17.8BELSB
TAC Lisboa/UO 4 452/18.2BELSB Pedido indeminização civel Pedido indeminização civel, 16/04/2018 Audiencia dejulgamento 30/01/2019Municipio de Loures Execuções Pedido indeminização Requerimento Contraditório do M., 28/08/2018 Igual

Habitamega - Construções, SA Municipio de Loures Acção Admnistrativa Palmira da Conceição DiasLeitão Bouços InquéritoMunicipio de Loures Condenação trabalhos a mais Contestação, 08/01/2018Providencia Cautelar Suspensão doacionamento dacaução Sentença 14/09/2018 -Favorável Municipio Recurso para TCA Sul,08/10/2018Audienca prévia28/01/2019
  SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALNATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. Reclamação Créditos (CIRE)TJC Porto - Vila Nova deGaia - JComércio 8283/17.0T8VNG-A Reclamação Créditos €7,586,97 Impugnacao de lista definitiva de credoresMLM - Mobiliário, Lda.Municipio de Loures IgualMunicipio de Loures Acção Admnistrativa Comum Indeminização Cível Contestação 06/12/2018TAC Lisboa /UO 1 1985/18.6BELSB Carla Martins Rebelo Sentença - Créditoreconhecido aoMunicipio                              



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 191   

 Relação de Processos Judiciais – Dr. Quelhas da Costa  SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALComarca de Lisboa Norte/Instância Local/Secção Cível/J3 3/06.1TCLRS-K Odivelas Futebol Clube e outros Município de Loures (SIMAR) Insolvência Reclamação de Créditos Dilig. A efetuar pelo Adm.  Ins com vista à liq.  Ativo IgualTribunal Tributário de Lisboa/2ª UO 1985/11.7BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA CML (SIMAR) Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/1ª UO 2033/11.2BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/1ª UO 290/12.6BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA CML Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/2ª UO 843/12.2BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA SMAS Loures Impugnação Impugnação de Tarifário Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/3ª UO 1095/12.0BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa 1852/11.4BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Tributário de Lisboa/1ª UO 2364/11.1BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/3ª UO 93/12.8BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/4ª UO 1992/11.0BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/3ª UO 488/12.7BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/3ª UO 1206/12.5BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/4ª UO 2284/11.0BELRS Saint - Gobain Sekurit Portugal - Vidro Automóvel, SA SMAS Loures e outros Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Fam. e Menores Comarca Loures/ 4º Juízo Cível 789-A/1998 Moktar Abbara CML Expropriação Indemnização Instância Suspensa Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO
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  SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Adm. Circulo de Lisboa 2263/11.7BELSB STAL – Sind. Nac. Dos Trab. da Adm. Local Município de Loures (SMAS) Ação Adm. Especial Subsidio de deslocação Apresentada Contestação Proferido Desp. Saneador Absol. MunicípioTAC de Lisboa e Tribunal Central Adm. Sul / 2º Juízo / 1ª Secção 1079/10.2BELSB e 11118/14 Avelino Sanches Semedo e Outro(s CML Ação Adm. Especial Habitação Renda Aguarda Decisão do Recurso IgualTrib.Família e Menores Com. Loures / 2ª Vara Competência Mista 3885/13.7TCLRS Sebastião Chimba Pedro Câmara Municipal de Loures e outros Ação declarativa Pedido de Redução de Renda Apresentada Contestação IgualTrib.Família e Menores Com. Loures / 1ª Vara Competência Mista 5593/11.4TCLRS Base da Perfeição, Lda, Câmara Municipal de Loures Ação declarativa Reivindicação de Terreno em AUGI Aguarda Audiência Prévia IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 2124/13.5BELSB José Carlos Maurício Martinho C.M. Loures Dep. Plan. Gestão Urb. Ação Adm. Especial Impugnação de ato administrativo Apresentada Contestação IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 3051/13.1BELSB Leonor Monteiro Pereira Costa Cesário de Sousa Município de Loures Ação Adm. Comum Indemnização Resp. Civil Apresentada Contestação IgualTFMC loures 3099/13.6YSLRS Condomínio – Av. Luisa Brancaap Município de Loures Notificação judicial avulsa Execução de Obras Info.enviada à Câmara Municipal Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Adm. CírculoLisboa 454/13.5BELSB Armando Cunha, S.A C. M. Loures Ação Administrativa Pagamento por obra Pública Apresentada Contestação Aguarda JulgamentoTribunal Adm. Circulo de Lisboa 2407/16.2T8VFX Câmara Munucipal de Loures Alzira Merícia de Sousa Antunes Insolvência Insolvência Apresentação de créditos Aguarda relatório da insolvênciaTAF de Lisboa 431/07.5BELRSB TMN Município de Loures Ação Adm. Especial Impugnação de ato administrativo Reclamação para a conferência IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa / UO 4 3025/16.0T8VFX Armando Simões Lopes Hélio Manuel Gonçalves Luís e Outro(s) Ação de Demarcação Demarcação Apresentada contestaçãoTribunal Tributário Lisboa 1363/14.6BELRS Município de Loures Saint - Gobain Oposição Reivindicação Terreno AUGI Aguarda Audiência Prévia IgualTribunal Tributário Lisboa 1432/13.0BELRS Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A Município de Loures Impugnação Impugnação Taxas Apresentada Contestação IgualSupremo Tribunal Administrativo 844/2014 Presidência de Conselho de Ministros Município de Loures Processo Cautelar Suspensão da eficácia Apresentada Contestação Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO
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  SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALJuízos Criminais e de Peq. Inst. Crim. De Lrs / 1º Juízo Criminal 299/08.4GILRS MP e outros Carlos Alberto Tusto Barbosa Processo comum (trib. singular) Crime de dano qualificado Advogado constituído em 08/10/2014 IgualServ. Ministério Púb. Loures / 2ª Secção 774/07.8 TALRS Manuel Aguiar Ferreira C. M. Loures Inquérito Falsificação de Documento Advogado constituído em 06/10/2014 IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa / 3ª UO 3067/07.7BELSB Manuel António Balsinha Galego Presidente da C. M. Loures Ação Adm. Especial Imp. Ato Administrativo Aguarda Sentença IgualJuízos.Criminais e de Peq. Inst. Crim. Loures / 2ºJC 1911/07.8TALRS C. M. Loures Valdemar Maria Lopes Ação Adm. Especial Crime de Desobediência Advogado constituído em 06/10/2014 IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa / 2ª UO 1010/09.8BELSB Marlene Isabel Figueiredo Alves Pereira Marques C. M. Loures Ação Adm. Especial Imp. Ato Administrativo Aguarda Sentença IgualTribunal Tributário de Lisboa / 4ª UO 1517/09.7BELRS PT Comunicações, S.A Município de Loures Impugnação Impugnação de taxas Aguarda Sentença IgualTribunal Tributário de Lisboa / 1ª UO 1606/10.5 ELRS PT Comunicações, S.A C. M. Loures Imp. Ato Administrativo Impugnação de taxas Aguarda Sentença Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Adm. Circulo de Lisboa 308/09.0BELSB Sisal – Soc. Imobiliária de Sacavém, S.A C. M. Loures Ação Adm. Especial Aguarda Decisão IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 1275/09.5BESNT ISS Pest Control – Soc. Desinfeção e desinf. LDA C. M. Loures Ação Sumária Aguarda Decisão IgualTFM e de Comarca Loures 6564/11.6TCLRS Hospital Curry Cabral, E.P.E C. M. Loures Ação Sumária Aguarda Decisão IgualTJC Loures / 1ºJuízo Cível 786/98 Mohammad Ammar Abara Município de Loures Expropriação Indemnização por Terreno Instância Suspensa IgualTribunal Cível da Comarca de Lisboa / 9º J.Cível / 3ª Secção 4542/94 Estil – Estudos, Investimentos e Urbanização, SA C. M. Loures Reclamação de Créditos Apoio Judiciário Aguarda Decisão IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 727/15.2BELSB Navaraly Meraly Manji Município de Loures Ação Adm. Especial Nulidade dos Atos Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa 1729/14.1BELRS Olivia da Conceição F. P. dos Santos C. M. Loures Oposição Pag. ramal de águas residuais Apresentada Oposição Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO
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  SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Adm. Circulo de Lisboa 1884/15.3BELSB Sá Machado & Filhos, S.A Município de Loures Ação Adm. Comum Pedido Cancelamento Garantias Apresentada Contestação IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 1002/15.8BELSB Carlos Bruno Rodrigues Dantas C. M. Loures Ação Adm. Especial Nulidade do despacho de 01/10/2014 Apresentada Contestação IgualCom. Lisboa Norte Loures/Inst. Local/Secção Cível/J3 2404/14.2TCLRS-C António José Amaro Mendes e outros Município de Loures e outros Insolvência / Liquidação Reclamação de Créditos Aguarda sentença Judicial Junção de ProcuraçãoTAC LISBOA / UO 1 1241/12.3BELRA MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA Município de Loures Ação Adm. Comum Injunção Aguarda Apreciação da reclamação IgualTAC LISBOA / UO 3 1148/16.5BELSB Pedro Miguel Monteiro Nunes Município de Loures Ação Adm. Anulação de acto administrativo Apresentada contestação IgualTAC LISBOA /UO 1 2816/16.7BELSB Sindicato Naciona l  Pol icia s  Municipai s Muni cípio de Loures Ação Adm. Pagamento de uma compensação económica ou ajuste do horário de trabalho Apresentada  Contes tação Apresentada Contestaçã oCom. Lisboa Norte/Loures/inst. Crim/j3 1790/07.5PHLRS-A José António Ribeiro Lopes Ministério Público e Outro Execução Comum Reclamação de Créditos Apresentada Resposta Apresentada Resposta

N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Tributário de Lisboa 2318/16.1BELRS Arte Franca - Markting, Patrocínio e Mecenato, S.A Câmara Municipal de Loures Oposição Anulação Taxa de Publicidade Junção de Documentos IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 962/17.9BELSB Vera Maria Monres Salazar Município de Loures Ação Adm. Reconhecimento do direito à Habitação Apresentada Contestação IgualTAF de Sintra 995/16.2BESNT Lidl & Companhia Câmara Municipal de Loures Oposição Anulação Taxa de Publ icidade Apresentada Contestação IgualTAC Lisboa 863/17.0BESNT Repnunmar - Logística e Trânsitos, Lda. Município de Loures Providência Cautelar Suspensão despacho 16/05/2014 Apresentada Oposição Marcada Aud. JulgamentoTAC Lisboa 1903/17.9BESNT Repnunmar - Logística e Trânsitos, Lda. Município de Loures Ação Adm. Suspensão despacho 16/05/2014 Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa 289/12.2BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA Câmara Municipal de Loures impugnação Imp. Fatura águas residuais Apresentada Contestação igualTribunal Judicial C. Lisboa Norte - Vila Franca de Xira 2905/17.0T8VFX Avon, Cosméticos, Lda e Outro(s) Maria de Fátima Maia insolvência Pessoa Coletiva Reclamação de Créditos Apresentada resposta Igual
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 1227/10.2BELSB Aissato Djaló Câmara Municipal de Loures Ação Adm. Comum Remoção Arrendatário/ Revisão Renda Aguarda Audiência Prévia IgualTribunal Judicial C. Lisboa Norte - Vila Franca de Xira 3859/17.9T8VFX Câmara Munucipal de Loures e outros Gonçalo Filipe da Mata Insolvência Pessoa Singular Reclamação de Créditos Apresentada RespostaTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 10476/17.1T8LRS João Araújo dos Santos Município de Loures Ação Adm. Comum Reconhecimento de Propriedade Aguarda Audiência Prévia IgualTribunal Tributário de Lisboa 2377/16.7BELRS Câmara Municipal de Loures Caetano-Auto, S.A Oposição Impugnação Liquidação de taxas Apresentada Contestação IgualTribunal Judicial  Comarca Lisboa Norte - Juizo Loc. Peq. Inst. Crim. Loures 637/03.6TBLRS Câmara Municipal de Loures Rui Ribeiro - Empreitadas Gerais, Lda Recurso Contraordenação Pagamento de coima Notificação do Despacho Enviado Ofício ao M.P.Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 562/18.6BELSB Câmara Municipal de Loures Sandra Paula Gonçalves Fernandes Rolo Mandato Judicial Autorização para entrada no domicílio Apresentada Petição Inicial Aguarda autorizaçãoTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 119/18.1BELSB Cristiano Malvas Esteves Município de Loures Ação Adm. Declaração de nul idade Aguarda Audiência Prévia IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 1122/18.7BELSB ABB- Alexandre Barnosa Borges, S.A Município de Loures Contencioso Pré-Contratual Anulação de concurso Apresentada Contestação IgualTribunal Judicial Comarca Lisboa Norte - Juizo Comércio - Juiz 3 2379/18.9T8VFX Banco BPN Personal Finance, S.A e Outro(s) Francisco José Marques Saraiva Insolvência Pessoa Singular Reclamação de Créditos Apresentada reclamação de Crédiros IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 850/18.1BELSB João Luís Xavier Município de Loures Ação Administrativa Pedido de Indemnização Apresentada Contestação IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 2047/18.1BELSB Marília Pereira de Jesus Cheínho Amaral e Outro(s) Município de Loures Int. para prest. De Inf. E Pas. Certid. Pedido de Informação Apresentada Contestação
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