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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 14 de março de 2019 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Bruno Miguel de Oliveira Nunes, Representante do 
PPM - Partido Popular Monárquico, justificou a 
ausência à presente Sessão. 

 
 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

Pedido de suspensão de mandato, apresentado 
pelo Representante do BE - Bloco de Esquerda 
André Pinto Mourão Ferreira Julião, por período de 
365 dias, com efeitos desde 8 de março de 2019 e 
até 6 de março de 2020. 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira Silva, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Carlos Miguel Dias Moreira, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Maria João Ferreira Pinto. 
 
 
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. 
 
 

Carlos Manoel Viana Cunha Luz, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Bernardo 
Soares Murça Piteira Leão. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por Rita Lage Sarrico. 
 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 6.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 22 de 
novembro de 2018 (Ata n.º 23). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 5.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 29 de 
novembro de 2018 (Ata n.º 24). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 6 
de dezembro de 2018 (Ata n.º 25). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 17 de janeiro 
de 2019 (Ata n.º 27). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram apresentados à Mesa da Assembleia 
Municipal 9 documentos. Em resultado do 
acordado em reunião da Conferência de 
Representantes, anteriormente à realização da 
Sessão, e no sentido de facilitar os trabalhos da 
Assembleia Municipal, cada Grupo de 
Representantes poderia apresentar apenas um 
máximo de dois documentos. 
 
Foi o seguinte o resultado da votação da admissão 
dos documentos: 
 
Recomendação do BE - Aulas gratuitas de 
educação canina em Loures. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
Recomendação do BE - Pela criação de uma Taxa 
Municipal Turística em Loures. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
Recomendação do PAN - Agraciamento da 
Associação Chão dos Bichos para Medalha 
Municipal de Mérito. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
Moção do PAN - Banir glifosato e herbicidas 
sintéticos. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
Moção da CDU - Pela implementação do 
Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco 
na Administração Local. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
Moção da CDU - Juventude. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
Moção do BE - Combater a violência contra as 
mulheres. 
 
(Rejeitada por maioria, com o voto a favor da 
Representante do BE - Bloco de Esquerda e os 
votos contra dos demais Representantes) 
 
 

Moção do BE - Pela reparação urgente das 
canalizações de água e gás da EB 2,3 Bartolomeu 
Dias. 
 
(Rejeitada por maioria, com o voto a favor da 
Representante do BE - Bloco de Esquerda e os 
votos contra dos demais Representantes) 
 
 
Moção do PAN - Ressarcimento económico à 
Chão dos Bichos. 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor da 
Representante do BE - Bloco de Esquerda e do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza e os votos contra dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Aulas Gratuitas de Educação Canina 

em Loures 
 

Vários municípios no país começaram a adotar 
medidas de combate ao abandono e aos maus 
tratos a animais, através de campanhas de 
sensibilização, de esterilização e incentivo à 
adoção nos canis municipais. 
 
Recentemente, a Câmara Municipal do Porto 
iniciou um programa de aulas gratuitas de 
educação canina para os animais adotados no 
município, sendo esta medida um excelente 
exemplo de incentivo à adoção. 
 
O Município de Loures não tem ainda medidas 
eficazes de combate ao abandono nem de 
promoção da adoção, com a agravante de ter um 
Centro de Recolha Oficial com capacidade 
máxima inferior a 40 animais, estando este 
regularmente sobrelotado. 
 
É urgente o desenvolvimento de iniciativas na área 
da defesa e bem-estar animal, que promovam a 
adoção, a esterilização e combatam o abandono e 
os maus tratos. 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 2.ª Sessão Extraordinária de 14 de 
março de 2019, delibera recomendar à Câmara 
Municipal de Loures: 
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1- A criação de um programa de incentivo à 
adoção de animais do Centro de Recolha 
Oficial, em que sejam oferecidas, pelo menos, 
duas aulas gratuitas de educação canina. 

 
 
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 
- ANMP 
- ANAFRE 
- Área Metropolitana de Lisboa 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Unidade de Serviços do Veterinário Municipal 

(USVM) 
- Centro de Recolha Oficial de Loures 
- SOS Animal - Grupo de Socorro Animal de 

Portugal 
- Associação Chão dos Bichos 
- ANIMAL 
- União Zoófila 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda na Assembleia 
Municipal de Loures 

 
Loures, 14 de março de 2019 

 
Rita Sarrico 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pela Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pela criação de uma Taxa Municipal Turística 

em Loures 
 

Considerando que: 
 
1. O concelho de Loures começa a ser afetado, 

direta e indiretamente, pelos efeitos do 
crescimento da pressão turística na região de 
Lisboa. 

2. O Turismo começa a crescer também no 
concelho de Loures, sobretudo nos territórios 
mais próximos do Aeroporto Humberto 
Delgado. 

 
3. Exemplos claros deste crescimento são o 

nascimento de várias unidades hoteleiras nas 
freguesias de Moscavide e Portela e Sacavém 
e Prior Velho. 

 
4. Atualmente, no concelho de Loures, já existem 

81 alojamentos locais registados. 
 
5. O Turismo acarreta consequências, nem todas 

positivas, para a população e território de um 
concelho, sobretudo no que se refere à 
limpeza urbana, transportes e especulação 
imobiliária. 

 
6. É importante mitigar os efeitos negativos que o 

aumento da pressão turística exerce sobre o 
concelho de Loures e a sua população. 

 
7. Nos últimos anos, várias autarquias já optaram 

pela introdução de taxas turísticas, 
nomeadamente os concelhos vizinhos de 
Lisboa e de Mafra. 

 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 2.ª Sessão Extraordinária de 14 de 
março de 2019, delibera recomendar à Câmara 
Municipal de Loures: 
 
1- Que tome as diligências necessárias para a 

introdução de uma Taxa Municipal Turística de 
dormida a 1 de janeiro de 2020. 

 
2- Que o valor inicial da taxa seja fixado num 

montante nunca inferior a um euro, passível 
de atualização anual. 

 
3- Esta taxa turística deverá ser utilizada na 

promoção turística do concelho de Loures. 
 
4- Que esta matéria possa ser também abordada 

pela Câmara Municipal, pelas Juntas de 
Freguesia e pelas Comissões Especializadas 
da Assembleia Municipal. 

 
 
A presente recomendação, a ser aprovada, deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Ministério da Economia 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- CCDR-LVT Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo 
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- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Turismo de Portugal 
- Turismo de Lisboa 
 
 
A eleita do Bloco de Esquerda na Assembleia 
Municipal de Loures 

 
Loures, 14 de março de 2019 

 
Rita Sarrico 

 
 
(Rejeitada por maioria, com o voto a favor da 
Representante do BE - Bloco de Esquerda, os 
votos contra do Grupo de Representantes da 
CDU - Coligação Democrática Unitária, da 
Representante do CDS-PP - Partido Popular e 
do Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza, e as abstenções do Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista e do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza. 

 
Agraciamento da Associação Chão dos Bichos 

para Medalha Municipal de Mérito 
 

A Associação Chão dos Bichos é uma 
organização sem fins lucrativos com sede no 
Concelho de Loures que tem como objetivo ajudar 
animais errantes ou abandonados, permitindo um 
espaço onde possam ser recebidos, tratados e 
encaminhados para uma família que os adote para 
a vida. 
 
Desde o seu início, em 2011, à semelhança de 
outras associações, tem vindo a desenvolver o 
seu projeto exclusivamente em regime de 
voluntariado. Funcionando como um abrigo para 
cães e gatos que aqui encontram uma grande 
família graças aos mais de 50 voluntários que 
colaboram regularmente com a Associação, e 
muitos mais que o fazem de forma esporádica. 
Voluntários, na sua maioria munícipes de Loures, 
que oferecem o seu tempo livre a esta associação 
por entenderem que a causa que defendem 
merece a sua dedicação. 

Parte do trabalho desenvolvido tem sido a 
colaboração com a autarquia na prossecução do 
programa CED. E no geral, a atuação da 
associação tem sido um importante fator para a 
proteção animal no concelho, promovendo a 
recolha de animais errantes ou abandonados, 
campanhas de adoção, esterilização, 
sensibilização e educação, entre outras; mesmo 
tendo passado por dificuldades como as do 
incêndio que atingiu o abrigo em 2015. 
 
Infelizmente, em virtude do crescente número de 
abandonos, e face à ausência ou limitação dos 
meios institucionais regulados para colmatar este 
constrangimento da nossa sociedade, torna-se 
imperioso e obrigatório o apoio da sociedade civil 
neste desígnio tão básico e tão insatisfeito: o 
Direito à Vida de todos os seres. 
 
Segundo palavras do próprio Mahatma Gandhi, “a 
grandeza de uma nação pode ser julgada pelo 
modo como os seus animais são tratados.” Assim, 
esta associação trabalha cada dia para que o 
Município de Loures seja cada vez mais uma 
nação melhor. 
 
 
Assim, o PAN solicita à Assembleia Municipal de 
Loures, reunida a 14 de março, que delibere a 
recomendação ao Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, ao abrigo do disposto no 
Regulamento de Condecorações do Município de 
Loures: 
 
- O agraciamento da Associação Chão dos 

Bichos para a Medalha Municipal de Mérito 
pelo importante contributo dos seus 
voluntários ao Concelho de Loures na luta 
contra o abandono e maus tratos dos animais. 

 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- À Associação Chão dos Bichos e os seus 

voluntários. 
 
- À Direção Geral de Alimentação e Veterinária. 

 
 

Loures, 14 de março de 2019 
 

Pessoas-Animais-Natureza 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU- Coligação 
Democrática Unitária e do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, e os votos a favor dos demais 
Representantes) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza. 

 
Banir Glifosato e Herbicidas Sintéticos 

 
No passado dia 25 de fevereiro, foram publicados 
os resultados de uma iniciativa levada a cabo pela 
“Plataforma Transgénicos Fora”, que concluiu que 
Portugal é um país contaminado pelo glifosato. De 
facto, nos testes levados a cabo a nível nacional, 
verificou-se que os valores de contaminação das 
amostras estão sempre acima dos 50% e em 
outubro de 2018 registaram-se valores de 100%. 
Apesar de não ter validade científica, esta 
iniciativa apoia-se no relatório da Organização 
Mundial de Saúde que identificou este produto 
como “potencialmente cancerígeno”. Os 
resultados deste estudo também voltaram a 
levantar esta questão na sociedade civil. 
 
Vários países já começaram a apertar o cerco a 
herbicidas sintéticos, incluindo o glifosato, como é 
o caso da França. Em Portugal, este herbicida em 
particular foi banido por 14 municípios, incluindo o 
nosso vizinho Odivelas, que usam presentemente 
alternativas seguras e amigas do ambiente. 
 
Apesar da Comissão Europeia ter em 2017 
alargado a licença por mais 5 anos deste 
herbicida, fê-lo com base num relatório que, como 
publicado pelo jornal Público no dia 15 de janeiro 
de 2019, continha mais de 70% de informação 
plagiada de documento da produtora deste 
herbicida, a Monsanto detida pela Farmacêutica 
Bayer. 
 
É notória a falta de isenção das autoridades 
competentes por regular esta matéria. Sempre a 
movimentarem-se a favor dos grandes interesses 
económicos, jogam com a saúde das populações 
como dano colateral. 
 
O PAN tem lutado desde a sua fundação contra 
este tipo de soluções, que hoje em dia e com a 
variedade de alternativas no mercado, já não têm 
qualquer sentido. Estes herbicidas penetram na 
nossa água através dos nossos solos, e são um 
verdadeiro veículo para toxinas se infiltrarem no 
nosso organismo. Representa também um perigo 
constante para os animais errantes do nosso 
concelho, bem como animais de companhia que 
estejam a ser passeados pelos adotantes nos 
relvados de Loures. O PAN tem recebido denúncia 
atrás de denúncia de lourenses preocupados com 
uso de herbicidas tóxicos nas ruas de Loures. 
Preocupados tanto pela saúde dos seus animais 
bem como a sua. Alternativas como uso de 

vinagre de álcool ou água salgada podem ser 
aplicados, visto serem herbicidas naturais, não 
necessitam de certificação. 
 
 
O PAN propõe: 
 
- Análises obrigatórias ao glifosato na água de 

consumo feitas pelos SIMAR. 
 
- Banir o uso de glifosato e herbicidas sintéticos 

na limpeza urbana. 
 
- Substituir o uso de herbicidas sintéticos por 

herbicidas naturais na limpeza urbana do 
nosso concelho. 

 
- Enviar esta medida para os SIMAR de modo a 

conhecerem a vontade dos representantes 
dos lourenses bem como todas as bancadas 
parlamentares na Assembleia da República. 

 
 

Loures, 14 de março de 2019 
 

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

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU- Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Pela implementação 

do Suplemento de Insalubridade, 
Penosidade e Risco 

na Administração Local 
 

O trabalho nas autarquias é diário e é vital para as 
populações e para a vida das localidades, das 
vilas e cidades, mas, em várias atividades, esse 
trabalho essencial pode ser causador de doenças 
e mesmo mortífero para quem o exerce. 
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Muitas das nossas atividades são das mais 
perigosas, no domínio das atividades no meio 
urbano. 
 
Nomeadamente nos resíduos, no saneamento e 
na água, a esperança de vida dos trabalhadores 
com saúde é menor hoje em dia, seja no setor 
público ou no setor privado, e, no geral, muito 
pouco é feito para que haja prevenção e 
recuperação. 
 
O reconhecimento da natureza insalubre, penosa 
e de risco de várias destas atividades é matéria da 
mais relevante importância para os muitos 
milhares de trabalhadores que, diariamente, 
laboram nas mais precárias condições. 
 
O Suplemento de Insalubridade, Penosidade e 
Risco (SIPR), a sua atribuição liga-se à natureza e 
condições do trabalho, não constituindo nenhum 
privilégio, não isentando as autarquias das suas 
obrigações em matéria de proteção, segurança e 
saúde dos trabalhadores. O SIPR impõe a 
avaliação de riscos, considerando-se a 
probabilidade da produção de efeitos prejudiciais e 
a intensidade da exposição aos mesmos. 
 
Estamos no século XXI, no ano de 2019, 
defendendo matérias tão antigas, sendo cada vez 
mais incompreensível e inaceitável o reiterado 
incumprimento, por parte dos sucessivos 
governos, das normas legais que, desde há longos 
anos, prevêem o suplemento, nomeadamente nos 
termos constantes dos Decretos Leis n.º 184/89, 
de 2 de junho e n.º 53-A/98, de 11 de março. 
 
É pois da mais elementar justiça a urgente 
implementação do Suplemento de Insalubridade, 
Penosidade e Risco na Administração Local. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
em 14 de março de 2019, delibera exigir do 
Governo e da Assembleia da República a tomada 
de medidas necessárias à urgente implementação 
do Suplemento de Insalubridade, Penosidade e 
Risco na Administração Local. 
 
 
Enviar a: 
 
Primeiro Ministro 
Ministro das Finanças e Ministro da Saúde 
Presidente da Assembleia da República 
Grupos Parlamentares 
ACT 
CGTP-IN 
UGT 

 

Loures, 14 de março de 2019 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e os votos a favor do Presidente da 
Assembleia Municipal e dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Juventude 

 
A juventude teve e tem um papel interventivo na 
sociedade que é de realçar. Todos os dias 
centenas de jovens intervêm na sociedade, das 
mais diversas formas, de maneira a lutar pelos 
seus direitos e para garantir as suas aspirações e 
sonhos. 
 
Enquanto camada da sociedade, a juventude é 
uma das camadas mais vulneráveis, dadas as 
suas caraterísticas intrínsecas, e como tal, deve 
ter políticas associadas à mesma. 
 
Os jovens, são, de facto dos mais afetados por 
políticas nefastas que não servem os seus 
interesses, como, por exemplo, os problemas de 
habitação que se têm vindo a verificar. A 
Constituição da República Portuguesa declara que 
todos temos direito à habitação. No entanto, tal 
não se verifica. Os preços das casas para 
arrendar nos grandes centros urbanos têm valores 
2 a 3 vezes superiores ao salário mínimo nacional. 
 
Os preços da habitação obrigam a que a larga 
maioria dos cidadãos habite as periferias dos 
grandes centros urbanos e obrigam a dezenas de 
quilómetros de deslocação em direção aos locais 
de trabalho e escolas. Tal, aliado à falta de 
respostas efetivas por parte das transportadoras 
de passageiros e do Estado, origina um fluxo 
intenso de centenas de milhares de automóveis a 
deslocarem-se para o interior das cidades. 
 
No caso da juventude, com grandes taxas de 
desemprego ou emprego precário, torna-se 
impossível adquirir créditos para a aquisição de 
habitação própria e os preços do arrendamento 
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mesmo na periferia dos grandes centros urbanos 
começam a trazer já graves problemas aos quais 
o Estado não consegue dar resposta, verificando-
se já muitos municípios a sentirem a necessidade 
de dar resposta a estes problemas, sem que 
tenham a dotação orçamental para tal, 
hipotecando outros projetos e investimentos da 
sua responsabilidade. 
 
A instabilidade social e económica nas camadas 
mais jovens é assim um entrave ao 
desenvolvimento, com consequências e efeitos a 
prazo na própria coesão social. A taxa de 
desemprego jovem chegou aos 35% em 2014 e 
apesar da sua redução para cerca de 20% em 
2018, continua a ser a 4.ª mais alta de toda a 
União Europeia. 
 
A taxa de desemprego jovem é atualmente cerca 
de três vezes superior à taxa de desemprego 
nacional, que se situa na casa dos 7%. 
(EUROSTAT) 
 
A aparente melhoria no indicador da taxa de 
desemprego jovem resulta, não tanto de um 
aumento substancial no índice de emprego de 
jovens, mas sobretudo pela massiva saída de 
jovens do país, que por essa via deixaram de 
pressionar as estatísticas do desemprego jovem. 
Desde 2011 saíram de Portugal mais de meio 
milhão de portugueses, sendo que uma parte 
muito significativa eram jovens em início de 
carreira ou à procura do primeiro emprego. 
 
Também o ensino por todo o país se encontra 
constantemente ameaçado na sua gratuitidade e 
qualidade, existindo escolas onde os problemas 
de infraestruturas, alimentação, salubridade e 
conforto são constantes. 
 
A desvalorização do papel dos professores 
promove também uma perda de qualidade no 
ensino e que, trará, a médio prazo, problemas 
estruturais na sociedade, uma vez que a educação 
é um pilar fundamental da mesma. Destacamos 
que a taxa de abandono escolar, sem conclusão 
do ensino secundário, se situa nos 12,6%. 
 
No ensino superior, os dados são ainda mais 
preocupantes, 41% do abandono no ensino 
universitário resulta de falta de condições 
económicas das famílias em conseguir assegurar 
o apoio aos seus filhos. Um estudo promovido 
pela Comissão Europeia (2018) conclui que no 
ensino superior português, 56% dos custos são 
assumidos pelas famílias, onde pesam sobretudo 
o alojamento, propinas, alimentação e transportes, 
por esta ordem. A média europeia cifra-se nos 
34% de encargos suportados pelas famílias. 

No mês em que se celebra a juventude em 
Loures, é importante que seja também um 
momento de reflexão sobre as políticas de 
juventude a nível nacional e concelhio de modo a 
corresponder aos desejos e às necessidades 
desta. 
 
É importante encontrar formas de garantir que 
todos têm direito a uma educação, 
independentemente das suas condições 
socioeconómicas, que todos têm direito à saúde, à 
justiça, a uma habitação condigna, a um emprego 
com direitos e sobretudo que têm tempo para 
participar; participar ativamente na construção da 
sua sociedade, tempo para refletir sobre as 
questões e encontrar respostas adequadas às 
suas necessidades e tal só é possível garantido os 
direitos fundamentais de todos. 
 
Por isso mesmo, jovens, sobretudo estudantes, de 
todo o país, convocaram três manifestações 
relevantes de menção. 
 
No próximo dia 15 de março, centenas de jovens 
irão sair à rua em vários pontos do país para exigir 
o direito ao ambiente num dia em que se assinala 
a Greve Climática Estudantil por todo o mundo. 
 
No dia 20 de março, estudantes do ensino 
secundário e do ensino superior irão sair à rua em 
diversos pontos do país por mais e melhores 
condições nas escolas e instituições de ensino 
superior e de modo a assinalar o Dia Nacional do 
Estudante que se celebra a dia 24 de março. 
 
No dia 28 de março, jovens trabalhadores irão sair 
à rua sobe o lema “Não há volta a dar! A 
precariedade e os baixos salários são para 
acabar!” 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 14 de março de 2019, delibera: 
 
1. Saudar todos os agentes envolvidos na 

construção do Março Jovem em Loures; 
 
2. Saudar todos os jovens que diariamente lutam 

na reivindicação por mais e melhores direitos 
na vida; 

 
3. Apelar ao Governo português para que faça 

cumprir em pleno a Constituição da República 
Portuguesa e as políticas para a juventude 
encetadas na mesma; 

 
4. Saudar todos os jovens que irão estar 

presentes nas manifestações dos dias 15, 20, 
28 de março; 
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5. Saudar o Dia Nacional do Estudante que se 
celebra a 24 de março. 

 
 
A ser aprovada esta moção deve ser 
reencaminhada para: 
 
• Governo de Portugal; 
• Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; 
• Câmara Municipal de Loures; 
• Associações de Estudantes no Concelho de 

Loures; 
• Conselho Municipal de Juventude de Loures; 
• Conselho Nacional de Juventude; 
• Federação Nacional de Associações Juvenis. 

 
 

Loures, 14 de março de 2019 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata e da 
Representante do CDS-PP - Partido Popular, e 
os votos a favor dos demais Representantes) 

 
 
 
 

REGIMENTO 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LOURES 

 
Proposta de correção dos Artigos 27.º e 42.º e de 
alteração do n.º 1 do Artigo 41.º do Regimento da 
Assembleia Municipal de Loures. 
 
(Deliberação nos termos do disposto no n.º 1 do Artigo 17.º do 
Regimento da Assembleia Municipal de Loures e ao abrigo do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do Artigo 26.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA 

 
n.º 001/2019 

 
Proposta de correção dos artigos 27.º e 42.º e 
alteração do n.º 1 do artigo 41.º do Regimento 
da Assembleia Municipal 
 
Considerando que: 
 
1. No Regimento da Assembleia Municipal, o 

artigo 27.º (Sessões temáticas) estatui o 
seguinte: 

Artigo 27.º 
(Sessões temáticas) 

 
1- Poderão ser organizadas pela Assembleia 

Municipal sessões de debate sobre temas 
específicos de interesse para o Município, 
denominadas sessões temáticas, para efeitos 
do presente Regimento, que terão a natureza 
de sessões extraordinárias. 

 
2- As sessões temáticas serão convocadas nos 

termos do artigo 25.º e ainda por iniciativa de 
qualquer das Comissões Especializadas, 
neste caso mediante acordo com a Mesa. 

 
3- As sessões temáticas estarão limitadas a uma 

única reunião. 
 
4- O Presidente da Assembleia Municipal pode 

convidar a intervir nas sessões temáticas, 
mediante prévia apreciação pela Conferência 
de Representantes, personalidades cuja 
presença se considere útil para o debate dos 
temas, às quais será atribuído, em 
Conferência de Representantes, tempo para a 
sua intervenção. 

 
5- Nestas sessões não haverá Período de Antes 

da Ordem do Dia. 
 
6- A Câmara Municipal disporá, se assim o 

entender, de um período de trinta minutos 
para respostas ou outras intervenções. 

 
7- Sem prejuízo do estatuído no número anterior, 

a organização do debate, designadamente a 
ordem pela qual decorrerão os trabalhos, a 
distribuição dos tempos pelos grupos 
municipais, membros independentes e pelo 
público será definida, por acordo, na 
Conferência de Representantes. 

 
8- Na falta de acordo, a Mesa definirá a ordem 

dos trabalhos e os tempos de intervenção, 
fazendo-se a distribuição dos tempos de 
intervenção dos vários grupos municipais e 
membros Independentes, estritamente em 
conformidade com a sua representatividade, 
aferida pela proporção do número de 
membros que compõem cada grupo municipal 
relativamente ao número total de membros da 
Assembleia Municipal. 

 
 
2. Por sua vez, o artigo 42.º (Período de 

Intervenção do Público) preceitua: 
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Artigo 42.º 
(Período de Intervenção do Público) 

 
1- Nas reuniões da Assembleia Municipal haverá 

um período de sessenta minutos destinado à 
Intervenção do público para comunicar ou 
pedir informações, e apresentar problemas da 
competência do Município. 

 
2- A intervenção do público terá início antes da 

Ordem do Dia e nunca depois das 22H30, 
interrompendo-se nesse momento os 
trabalhos pelo tempo necessário, salvo 
quando esteja a decorrer a votação de 
qualquer documento, caso em que se 
aguardará pela respetiva conclusão. 

 
3- Os trabalhos serão retomados após a 

intervenção do público. 
 
4- Exceciona-se dos números anteriores a 

intervenção do público nas sessões temáticas 
e nas sessões solenes e de reuniões 
destinadas exclusivamente a conferir posse a 
outros órgãos, em que não haverá Período de 
Intervenção do Público. 

 
5- O Período de Intervenção do Público será 

distribuído pelos inscritos e não deve exceder 
os 6 minutos por cada intervenção, sendo 
reduzidos para um menor período de tempo, 
nunca inferior a 3 minutos, caso o número de 
inscrições assim o justifique. 

 
6- Os cidadãos interessados em usar da palavra 

farão antecipadamente a sua inscrição, com a 
indicação da matéria que pretendem versar, 
bem como do seu nome, idade, local de 
trabalho e/ou residência, bem como a 
autorização ou não autorização da filmagem e 
da transmissão áudio/vídeo em direto ou em 
diferido e online da sua imagem. 

 
7- Os cidadãos disporão de um local próprio, 

digno e adequado para o uso da palavra. 
 
8- Só poderão inscrever-se cidadãos de idade 

igual ou superior a 16 anos de idade, salvo 
quando a Assembleia considerar justificada a 
intervenção de cidadãos de idade inferior. 

 
9- Apenas serão permitidos como assuntos de 

intervenção os que sejam relacionados com o 
Município de Loures. 

 
10- As intervenções serão sempre dirigidas ao 

Presidente da Assembleia, sendo vedada a 
interpelação direta e personalizada a qualquer 
membro da Assembleia ou qualquer outra 
individualidade autárquica que esteja 
presente. 

11- Os grupos políticos ou deputados municipais 
eventualmente visados com as intervenções 
dos cidadãos poderão responder, dispondo de 
um período que, na totalidade, não deve ir 
além dos 5 minutos. 

 
12- O Presidente da Assembleia Municipal 

promoverá de imediato o esclarecimento 
verbal dos interessados e, tratando-se de 
matéria da Câmara Municipal, esta dispõe de 
15 minutos para, caso o entenda, responder 
às questões colocadas. 

 
13- As intervenções dos cidadãos e as respostas 

dadas serão parte integrante da ata. 
 
 
3. Se considerarmos os números 7 e 8 do artigo 

27.º (Sessões Temáticas) e o número 4 do 
artigo 42.º (Período de Intervenção do 
Público), verifica-se que existe uma clara 
antinomia normativa entre estes dois artigos. 

 
4. Na verdade, o espírito do preceituado no 

artigo 27.º contempla a participação do público 
e a distribuição de tempos para esse efeito. 

 
Sendo que: 
 
5. Por oposição, o artigo 42.º retira a participação 

do público, quando estabelece a exceção da 
participação do público em sessões de 
natureza temática. 

 
6. Importa, assim, corrigir esta contradição 

normativa. 
 
Ainda: 
 
7. Por forma a harmonizar e tornar os trabalhos 

mais proficientes, dando a possibilidade de 
maior análise e intervenção sobre os 
documentos apresentados a debater no 
Período de Antes da Ordem do Dia, propõe-se 
a alteração ao n.º 1 do artigo 41.º do 
Regimento da Assembleia Municipal, 
passando tais documentos a ser entregues à 
Mesa da Assembleia Municipal por qualquer 
membro da Assembleia Municipal, em nome 
individual, ou por grupo municipal, até às 
15h00 do dia anterior ao dia da sessão, sendo 
divulgados por e-mail até às 17h00 horas 
desse mesmo dia, deixando de ser tal 
expediente tratado no dia da realização das 
sessões. 
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Considerando que: 
 
8. Compete à Mesa da Assembleia Municipal 

deliberar sobre as questões de interpretação 
do Regimento da Assembleia Municipal 
apresentando à Assembleia Municipal 
proposta de integração de lacunas do mesmo 
(art.º 17.º, n.º 1, alínea a) do Regimento da 
Assembleia Municipal de Loures). 

 
9. A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo 

do Município de Loures, tendo por objetivo a 
prossecução dos interesses próprios da 
população de Loures, no quadro das 
atribuições do Município e no uso das 
competências definidas por lei (art.º 1.º do 
Regimento). 

 
10. Compete à Assembleia Municipal elaborar e 

aprovar o seu regimento (art.º 26.º, n.º 1, 
alínea a), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro). 

 
 
Assim, 
 
ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 26.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual e artigo 
17.º, n.º 1, alínea b), do Regimento da Assembleia 
Municipal de Loures, proponho que a Assembleia 
Municipal delibere: 
 
A correção dos artigos 27.º e 42.º e alteração 
do n.º 1 do artigo 41.º do Regimento da 
Assembleia Municipal, passando a constar nos 
seguintes termos: 

 
 

Artigo 27.º 
(Sessões temáticas) 

 
1. Poderão ser organizadas pela Assembleia 

Municipal sessões de debate sobre temas 
específicos de interesse para o Município, 
denominadas sessões temáticas para efeitos 
do presente Regimento, que terão a natureza 
de sessões extraordinárias. 

 
2. As sessões temáticas serão convocadas nos 

termos do artigo 25.º e ainda por iniciativa de 
qualquer das Comissões Especializadas, 
neste caso mediante acordo com a Mesa. 

 
3. As sessões temáticas estarão limitadas a uma 

única reunião e terão como ponto único da 
Ordem do Dia o tema definido para a 
sessão. 

4. O Presidente da Assembleia Municipal pode 
convidar a intervir nas sessões temáticas, 
mediante prévia apreciação pela Conferência 
de Representantes, personalidades cuja 
presença se considere útil para o debate dos 
temas, às quais será atribuído, em 
Conferência de Representantes, tempo para a 
sua intervenção. 

 
5. Nestas sessões não haverá Período de Antes 

da Ordem do Dia, havendo Período de 
Intervenção do Público com a duração 
máxima de sessenta minutos, competindo 
à Conferência de Representantes definir a 
fase da reunião em que terá lugar 
intervenção do público e aplicando-se, em 
tudo o mais, o estatuído no artigo 42.º do 
Regimento. 

 
6. A Câmara Municipal disporá, se assim o 

entender, de um período de trinta minutos 
para respostas ou outras intervenções. 

 
7. Sem prejuízo do estatuído no número anterior, 

a organização do debate, designadamente a 
ordem pela qual decorrerão os trabalhos, a 
distribuição dos tempos pelos grupos 
municipais, membros independentes e pelo 
público, será definida, por acordo, na 
Conferência de Representantes. 

 
8. Na falta de acordo, a Mesa definirá a ordem 

dos trabalhos e os tempos de intervenção, 
fazendo-se a distribuição dos tempos de 
intervenção dos vários grupos municipais e 
membros independentes, estritamente em 
conformidade com a sua representatividade, 
aferida pela proporção do número de 
membros que compõem cada grupo municipal 
relativamente ao número total de membros da 
Assembleia Municipal. 

 
 

Artigo 42.º 
(Período de Intervenção do Público) 

 
1. Nas reuniões da Assembleia Municipal haverá 

um período de sessenta minutos destinado à 
intervenção do público para comunicar ou 
pedir informações, e apresentar problemas da 
competência do Município. 

 
2. A intervenção do público terá início antes da 

Ordem do Dia e nunca depois das 22H30, 
interrompendo-se nesse momento os 
trabalhos pelo tempo necessário, salvo 
quando esteja a decorrer a votação de 
qualquer documento, caso em que se 
aguardará pela respetiva conclusão. 
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3. Os trabalhos serão retomados após a 
intervenção do público. 

 
4. Exceciona-se dos números anteriores a 

intervenção do público nas sessões 
solenes e de reuniões destinadas 
exclusivamente a conferir posse a outros 
órgãos, em que não haverá Período de 
Intervenção do Público.* 

 
5. O Período de Intervenção do Público será 

distribuído pelos inscritos e não deve exceder 
os 6 minutos por cada intervenção, sendo 
reduzidos para um menor período de tempo, 
nunca inferior a 3 minutos, caso o número de 
inscrições assim o justifique. 

 
6. Os cidadãos interessados em usar da palavra 

farão antecipadamente a sua inscrição, com a 
indicação da matéria que pretendem versar, 
bem como do seu nome, idade, local de 
trabalho e/ou residência, bem como a 
autorização ou não autorização da filmagem e 
da transmissão áudio/vídeo em direto ou em 
diferido e online da sua imagem. 

 
7. Os cidadãos disporão de um local próprio, 

digno e adequado para o uso da palavra. 
 
8. Só poderão inscrever-se cidadãos de idade 

igual ou superior a 16 anos de idade, salvo 
quando a Assembleia considerar justificada a 
intervenção de cidadãos de idade inferior. 

 
9. Apenas serão permitidos como assuntos de 

intervenção os que sejam relacionados com o 
Município de Loures. 

 
10. As intervenções serão sempre dirigidas ao 

Presidente da Assembleia, sendo vedada a 
interpelação direta e personalizada a qualquer 
membro da Assembleia ou qualquer outra 
individualidade autárquica que esteja 
presente. 

 
11. Os grupos políticos ou deputados municipais 

eventualmente visados com as intervenções 
dos cidadãos poderão responder, dispondo de 
um período que, na totalidade, não deve ir 
além dos 5 minutos. 

 
12. O Presidente da Assembleia Municipal 

promoverá de imediato o esclarecimento 
verbal dos interessados e, tratando-se de 
matéria da Câmara Municipal, esta dispõe de 
15 minutos para, caso o entenda, responder 
às questões colocadas. 

 
 

13. As intervenções dos cidadãos e as respostas 
dadas serão parte integrante da ata. 

 
 
* Eliminação da expressão «…nas sessões 
temáticas e…». 

 
 

Artigo 41.º 
(Apresentação e discussão 

no Período de Antes da Ordem do Dia) 
 

1. Os documentos a debater no Período de 
Antes da Ordem do Dia poderão ser 
apresentados por qualquer membro da 
Assembleia Municipal, em nome individual, ou 
por grupo municipal e deverão ser entregues à 
Mesa da Assembleia Municipal até às 15 
horas do dia anterior ao da sessão, sendo 
divulgados por e-mail até às 17 horas do 
mesmo dia e posteriormente fotocopiados e 
distribuídos pelos membros da Assembleia 
Municipal no início da sessão, salvo se, pela 
sua dimensão, a Mesa determinar que há 
lugar à distribuição de apenas um exemplar 
por cada grupo municipal e membro 
independente. 

 
 

Loures, 7 de março de 2019 
 

P’la Mesa da Assembleia Municipal 
 

O Presidente 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de concessão de autorização ao 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas para deliberar 
sobre atribuição de apoio financeiro ao Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures. 
 
(Aprovação nos termos do disposto na alínea v) 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 11/2019 

 
[Aprovada na 29.ª Reunião Ordinária 

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

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea v) do número 1 do artigo 

25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é competência do órgão deliberativo 
dos municípios, sob proposta da Câmara 
Municipal, autorizar os conselhos de 
administração dos serviços municipalizados a 
deliberar sobre concessão de apoio financeiro, 
a instituições legalmente constituídas pelos 
seus funcionários, tendo por objeto o 
desenvolvimento das atividades culturais, 
recreativas e desportivas; 

 
B. Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, dois ou mais 
municípios podem criar serviços 
intermunicipalizados, aplicando-se aos 
mesmos as regras previstas, no Capítulo II 
daquele diploma, referente aos serviços 
municipalizados; 

 
C. Nos termos do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 

de janeiro, é fixado como limite máximo de 
transferência 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária da transferência, 
calculado pelo montante ilíquido multiplicado 
por 12 meses; 

 
D. O somatório anual das remunerações dos 

trabalhadores dos SIMAR de Loures e 
Odivelas que são associados do Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures, e 
atendendo ao limite de 3,5%, é de 123.233,00 
€ (cento e vinte e três mil duzentos e trinta e 
três euros); 

E. O Centro de Cultura e Desporto do Município 
de Loures é uma pessoa coletiva legalmente 
constituída e dotada de personalidade jurídica, 
que se enquadra nas organizações previstas 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 
de janeiro; 

 
F. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas aprovou a 
proposta n.º 427/2018, na sua 28.ª reunião 
ordinária, realizada em 17 de dezembro de 
2018, e remeteu aos Municípios de Loures e 
Odivelas para autorizar aquele Conselho de 
Administração a deliberar sobre a concessão 
de apoio financeiro ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures autorizar o Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas a deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro, ou outro, ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures, até ao limite 
máximo de 123.233,00 € (cento e vinte e três mil 
duzentos e trinta e três euros). 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures) 

 
 
 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h58 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta, e unanimemente aceite, a 
prossecução dos trabalhos da Sessão até às 
01h00 do dia 15 de março de 2019. 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
AMBACB - Associação de Moradores do Bairro 
do Alto da Casa Branca 
Proposta de aprovação da desafetação do 
domínio público municipal da área com 113,86 m2, 
sita em São João da Talha, União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, tendente à outorga de escritura pública 
de constituição de direito de superfície, a título 
gratuito, com a AMBACB - Associação de 
Moradores do Bairro do Alto da Casa Branca. 
 
(Concessão de 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 62/2019 

 
[Aprovada na 31.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 13 de fevereiro de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. A AMBACB - Associação de Moradores do 

Bairro do Alto da Casa Branca (doravante 
designada por Associação) apresenta um 
pedido de regularização das suas instalações 
que se encontram em domínio público 
municipal; 

 
B. Aquela Associação tem vindo a utilizar a 

parcela municipal como sede e atividade de 
restauração e bebidas complementar do uso 
social e administrativo agregado à atividade 
daquela entidade; 

 
C. É pretensão que o edifício com 113,86 m2, 

propriedade do Município de Loures, 
correspondente a parte da Parcela A com 
1.797,25 m2, destinada a equipamentos e 
espaços verdes, cedida ao abrigo do Alvará de 
Licença de Loteamento n.º 6/2001, inscrito na 
ficha predial n.º 631/São João da Talha, 
integre o domínio privado da Associação; 

 
D. Na 27.ª Reunião Ordinária da Câmara de 

Loures, de 05.12.2018, aprovada por 
unanimidade, referente à proposta de 
homologação do auto de vistoria de receção 
definitiva das obras de urbanização e de 
concessão à Comissão de Administração 
Conjunta de viabilidade de alteração ao alvará 
de loteamento supracitado, considera-se 

estarem reunidas as condições que permitem 
receber definitivamente as obras de 
urbanização, sem prejuízo da conveniente 
regularização da ocupação da Parcela A com 
estabelecimento de bebidas explorado pela 
Associação de Moradores, com parecer 
favorável da Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
E. A construção está situada na praceta da Sede, 

n.ºs 4, 4-A e 4-B, Bairro do Alto da Casa 
Branca, em São João da Talha, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
F. O Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística presta parecer favorável à 
cedência a constituir em direito de superfície. 

 
 
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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para que esta 
delibere nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 
1, alínea q), do mesmo diploma legal, a 
desafetação do domínio público municipal da área 
com 113,86 m2 tendente à outorga da escritura 
pública de constituição de direito de superfície, a 
título gratuito, com a AMBACB - Associação de 
Moradores do Bairro do Alto da Casa Branca. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto 

 
Proposta de aprovação da não assunção, no ano 
de 2019, das novas competências previstas na Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, tendo em 
consideração a necessidade de se proceder a 
uma correta avaliação e preparação da receção 
das referidas competências, ao longo do ano de 
2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 66/2019 

 
[Aprovada na 31.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 13 de fevereiro de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada, a 16 de agosto de 2018, a Lei 

n.º 50/2018, Lei-Quadro da Transferência de 
Competências para as Autarquias Locais e 
para as Entidades Intermunicipais; 

 
B. Conforme estipulava o referido diploma, os 

Órgãos Deliberativos das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais estavam obrigados 
a pronunciarem-se e a comunicar à DGAL - 
Direção Geral das Autarquias Locais, 
tempestivamente, sobre o seu entendimento 
quanto à transferência das referidas 
competências; 

 
C. Dando corpo a essa estipulação legal, a 

Câmara e a Assembleia Municipal de Loures 
deliberaram, respetivamente a 6 e 13 de 
setembro de 2018, pela não assunção 
imediata das competências a 1 de janeiro de 
2019, invocando um conjunto de pressupostos 
e fundamentos que se mantêm válidos; 

 
D. A 30 de janeiro de 2019, foram publicados 4 

(quatro) decretos-leis que concretizam a 
transferência de competências da 
Administração Central para a Administração 
Local: 

 
- O DL n.º 20/2019, de 30 de janeiro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da proteção e saúde animal e 
segurança dos alimentos; 

 
- O DL n.º 21/2019, de 30 de janeiro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da educação; 

 

- O DL n.º 22/2019, de 30 de janeiro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio da cultura; 

 
- O DL n.º 23/2019, de 30 de janeiro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da saúde; 

 
E. Como resulta do disposto na Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e nos decretos-leis 
suprarreferidos, as competências são 
transferidas automaticamente para os 
Municípios e Entidades Intermunicipais, sem 
prejuízo de que os respetivos Órgãos 
Deliberativos deliberem, relativamente a cada 
um deles e comuniquem à DGAL - Direção 
Geral das Autarquias Locais, não pretender 
exercer a respetiva competência, no ano de 
2019; 

 
F. Os fundamentos e pressupostos invocados 

nas deliberações da Câmara e da Assembleia 
Municipal de Loures, tomadas, 
respetivamente, a 6 e 13 de setembro de 
2018, se mantêm válidos. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures aprove, nos termos 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, proposta a enviar à 
Assembleia Municipal, para a não assunção, no 
ano de 2019, das novas competências previstas 
na Lei e nos diplomas setoriais supra identificados 
e relativamente a cada um deles, tendo em 
consideração a necessidade de se proceder a 
uma correta avaliação e preparação da receção 
das referidas competências, ao longo do ano de 
2019, prazos igualmente previstos na Lei e nos 
diplomas setoriais. 

 
 

Loures, 5 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Proposta de aprovação de alterações ao 
Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação do Município de Loures (RMEU). 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea g) 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 84/2019 

 
[Aprovada na 31.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 13 de fevereiro de 2019] 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

datada de 16-01-2019, que consta do 
expediente com registo n.º E/99896/2018 do 
Sr. Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, e 
o despacho do Sr. Diretor do DPGU, sobre a 
mesma, datado de 24-01-2019; 

 
B. Que o Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização (RMEU) do Município de Loures, 
na sua versão ainda vigente, toma em 
consideração ou remete para conceitos hoje 
prejudicados por condicionamentos legais 
recentes, ou descontextualizados no âmbito 
regulamentar do Plano Diretor Municipal 
(PDM) resultante do recente processo de 
revisão; 

 
C. Que não é possível adiar mais as alterações 

que agora se propõem, em função de uma 
próxima revisão global do RMEU, uma vez 
que a sua redação presente suscita dúvidas 
ou prejudica a adequada sustentação de 
procedimentos relativamente a pretensões 
particulares de operações urbanísticas; 

 
D. Que na sequência da discussão pública 

proporcionada, no período estabelecido pela 
aprovação da proposta 491/2018, na reunião 
de Câmara realizada em 7 de novembro de 
2018, não se registou qualquer oposição ou 
referência à alteração em questão; 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito da 
competência estabelecida na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 (regime jurídico das 
autarquias locais) e para os efeitos da alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei e do n.º 1 do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua redação atual (RJUE): 

Aprovar e submeter para deliberação da 
Assembleia Municipal, a proposta de alteração do 
Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação do Município de Loures (RMEU), 
relativa ao n.º 2 do artigo 33.º e alíneas b) e c) do 
artigo 66.º, nos termos da informação anexa 
referenciada com o registo E/99896/2018. 
… 

 
Loures, 5 de fevereiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 

Proposta de alteração ao Regulamento 
Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município de Loures (RMEU): 
 
Alteração da redação do n.º 2 do artigo 33.º 
 
e 
 
Eliminação da alínea a) e alteração da redação 
das alíneas b) e c) do artigo 66.º. 
 
Estes artigos passam então a ter a redação: 

 
Artigo 33.º 
Exceções 

 
1- A Câmara Municipal pode deliberar a isenção 

total ou parcial do cumprimento da dotação de 
estacionamento estabelecida neste 
Regulamento, quando se verifique uma das 
seguintes condições: 

 
a) O seu cumprimento implicar a alteração da 

arquitetura original de edifícios ou outras 
construções que, pelo seu valor arquitetónico 
próprio, integração em conjuntos edificados 
característicos ou em áreas de reconhecido 
valor paisagístico, devam ser preservadas; 

b) A nova edificação se localize em falha da 
malha urbana estabilizada e quando a criação 
dos acessos ao estacionamento no interior do 
lote comprometa, do ponto de vista 
arquitetónico, a continuidade do conjunto 
edificado resultante; 

c) Quando da impossibilidade ou da 
inconveniência de natureza técnica, 
nomeadamente em função de características 
geológicas do solo, níveis freáticos, 
comprometimento da segurança de 
edificações envolventes, interferência com 
equipamentos e infraestruturas e da 
funcionalidade dos sistemas de circulação 
públicos. 
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2- Podem ficar isentas de dotação de 
estacionamento no exterior dos lotes as 
operações urbanísticas à face de via 
pública existente e que não criem novos 
arruamentos, sempre que tal se torne 
manifestamente desadequado ao perfil do 
arruamento. 

 
3- As obras de alteração com vista à reutilização 

de salas de uso público existentes, desde que 
não seja aumentada a sua capacidade 
inicia/em mais de 15% dos lugares ou 
espaços, não ficam obrigadas à dotação de 
estacionamento. 

 
4- Nas situações previstas nos números 

anteriores a Câmara Municipal ou o vereador 
com competências delegadas no 
licenciamento de obras deve condicionar o 
licenciamento à materialização do 
estacionamento em falta noutros locais, 
designadamente através da participação dos 
requerentes noutras soluções que se destinem 
à satisfação de aparcamento permanente de 
moradores, e apenas nos casos em que essas 
soluções estejam em curso e se localizem a 
menos de 300 m da operação em 
licenciamento. 

 
5- Em qualquer caso, a Câmara Municipal pode 

aceitar soluções alternativas para o 
cumprimento da dotação de estacionamento 
fora do prédio ou lote em questão, desde que 
não sejam encontrados outros inconvenientes 
de ordem urbanística ou inerentes ao 
funcionamento dos sistemas de circulação 
públicos. 

 
6- Pode a Câmara Municipal aceitar exceções às 

capacidades de estacionamento previstas nos 
artigos 41.º a 50.º, desde que devidamente 
justificadas, nomeadamente nos casos de 
legalização de construções, ou de 
impossibilidade técnica de localizar os lugares 
necessários. 

 
 
 

Artigo 66.º 
Impacte urbanístico relevante 

 
Para efeitos previstos no artigo 54.° do presente 
Regulamento e no RJUE, são consideradas como 
de impacte urbanístico relevante as seguintes 
operações urbanísticas de edificação: 
 
a) revogado; 
 

b) Toda e qualquer construção que disponha 
de número igual ou superior a 15 fogos 
habitacionais, ou que disponha de 5 ou 
mais fogos habitacionais com acesso 
direto e autónomo a partir do espaço 
exterior privado ou público, desde que se 
insira nos termos do instrumento de 
ordenamento do território aplicável em 
categoria ou subcategoria de espaço a que 
se associe índice de edificabilidade igual 
ou inferior a 0,35; 

c) Toda e qualquer construção que disponha 
de número igual ou superior a 30 fogos 
habitacionais, ou que disponha de 10 ou 
mais fogos habitacionais com acesso 
direto e autónomo a partir do espaço 
exterior privado ou público, desde que se 
insira nos termos do instrumento de 
ordenamento do território aplicável em 
categoria ou subcategoria de espaço a que 
se associe índice de edificabilidade 
superior a 0,35; 

d) Toda e qualquer construção que implique a 
construção ou remodelação de arruamentos 
públicos de acesso, exceto as que forem 
motivadas por correção de alinhamentos; 

e) Toda e qualquer construção que se inclua em 
«Atividades económicas» com área bruta de 
construção superior a 2.500 m2. 

 
 
Propõe-se que a entrada em vigor da presente 
alteração ocorra no dia seguinte à sua publicação 
em Diário da República. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

A Sessão terminou às 00h22 do dia 15 de março 
de 2019. 


