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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

1.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 20 de fevereiro de 2020 

 
 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

Sónia Andreia Dias Vaz Cardoso, eleita pelo PS - 
Partido Socialista, apresentou pedido de 
suspensão de mandato, com efeitos a partir de 1 
de fevereiro de 2020 e até 29 de fevereiro de 2020 
(29 dias). 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Carlos Miguel Dias Moreira, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Maria João Ferreira Pinto. 
 
 
João Pedro Esteves Lourenço, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Fernando Medeiros Vaz, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Carlos Manuel do Carmo Gomes, eleito pela CDU 
- Coligação Democrática Unitária, por Vanda Sofia 
Fernandes Correia. 
 
 
Raquel Marina Duarte Ferreira, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Elisa Pinto 
Canelas Boaventura. 
 
 

Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por Paula Cristina Vieira 
Teixeira. 
 
 
Lizette Braga do Carmo, eleita pelo CDS-PP - 
Partido Popular, por Jorge Manuel Gomes dos 
Santos. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
 
Carlos Manuel Alves Gonçalves, Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, pelo substituto legal Jorge Manuel 
Garcias e Sousa. 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia. 
 
 
Orlanda Maria de Oliveira Rodrigues, Presidente 
da Junta de Freguesia de Loures, pela substituta 
legal Elisa Maria Rodrigues dos Santos Pinéu. 
 
 
Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
pelo substituto legal Ricardo Alexandre da Silva 
Bastos. 

 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira 
Lopes, eleito pelo PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, justificou a sua ausência à 1.ª Sessão 
Extraordinária, realizada em 16 de janeiro de 
2020. 
 
 
Bruno Alexandre Caçador Simão, eleito pela CDU 
- Coligação Democrática Unitária, justificou a sua 
ausência à 1.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 16 de janeiro de 2020. 
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Nuno Filipe Ferreira Santos Leitão, Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, justificou a 
sua ausência à 1.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 16 de janeiro de 2020, tendo sido 
substituído pela substituta legal Vanda Teresa 
Rogado Medeiro Pereira da Cruz. 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTO 
 

Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi 
dado conhecimento ao Plenário da receção do 
Relatório de Atividades da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Loures, referente ao ano 
de 2019, sendo aquele Relatório enviado por 
correio eletrónico para todos os Grupos de 
Representantes. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 5.ª Sessão Ordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 5 de 
Dezembro de 2019 (Ata n.º 50). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram apresentados à Mesa da Assembleia 
Municipal 7 documentos, abaixo listados. 

 
Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda - “Pela requalificação urgente 
da escola EB1/JI n.º 1 da Apelação”. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda - “Pela extensão da rede do 
Metropolitano ao concelho de Loures”. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária - “Metropolitano ao Concelho de Loures”. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária - “Dia Internacional da Mulher”. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação apresentada pelo Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza - “Por uma 
resposta alargada a VIH/SIDA e Hepatite C”. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação apresentada pelo Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza - “Para a 
valorização dos Comerciantes e Mercados de Rua 
de Loures”. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Voto de Louvor apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista - “Chefe 
Coordenador da Polícia de Segurança Pública 
Álvaro da Silva Marçal”. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela requalificação urgente 

da escola EB1/JI n.º 1 da Apelação 
 

A escola EB1/JI n.º 1 da Apelação continua com 
inúmeros problemas graves que têm vindo a 
dificultar, cada vez mais, a já de si complicada 
tarefa de ensinar e aprender. Apesar de alguma 
expectativa criada entre a comunidade educativa 
daquela escola, a verdade é que as intervenções 
efetuadas pela autarquia naquele equipamento 
escolar ficaram bastante aquém do esperado. 
 
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 a crescente comunidade de 
alunos, quase todos provenientes da área 
geográfica da escola. 
 
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. Um problema de resolução premente e 
que há algum tempo que é do conhecimento da 
autarquia. 
 
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. Embora a 
autarquia tenha resolvido o problema da falta de 
acesso à Internet na escola, conforme aqui 
reportado, há quase um ano, pelo Bloco de 
Esquerda, o grosso da requalificação está ainda 
por fazer. 
 

A área de recreio coberta é insuficiente para a 
população escolar, há aulas nos corredores por 
falta de espaço, onde os alunos se sentam no 
chão, e não há ginásio. 
 
De referir que existem, nesta escola, vários 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. Afigura-se mais 
preocupante ainda, tendo em conta que, quase um 
ano depois de o Bloco de Esquerda ter aqui 
trazido uma moção, que foi aprovada, para obras 
de requalificação nesta escola, os problemas mais 
prementes permanecerem por resolver. E sem 
expectativa de resolução até final do mandato, 
segundo informações daquela comunidade 
educativa. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 20 de fevereiro 
de 2020, delibera: 
 
1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

proceda às reparações, correções e obras 
necessárias ao correto funcionamento da 
EB1/Jl 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. 

 
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 
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A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 20 de fevereiro de 2020 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela extensão da rede do Metropolitano 

ao concelho de Loures 
 

No debate do Orçamento de Estado para 2020, foi 
aprovada na Assembleia da República, por todos 
os partidos, à exceção do PS, que votou contra, 
uma norma programática que prevê que, durante o 
ano de 2020, o Governo trave a construção da 
linha circular do Metro e dê prioridade à expansão 
até Loures, Alcântara e zona ocidental de Lisboa. 
 
O Bloco de Esquerda votou favoravelmente, tendo 
em conta que sempre defendeu a expansão do 
Metro para o concelho de Loures, tendo, inclusive, 
integrado essa prioridade no seu programa 
eleitoral nas últimas eleições legislativas e 
também das últimas eleições autárquicas, no 
concelho de Loures. 
 
Para reiterar a força da normativa aprovada em 
sede parlamentar, o Bloco de Esquerda 
acompanhou a iniciativa “Loures - Aqui tem de 
haver Metro” e apoiou a petição pública “Pela 
expansão do Metro no Concelho de Loures”, 
debatida a 5 de julho de 2019, no Parlamento. 
 
Nesse mesmo dia 5 de julho de 2019, o Bloco de 
Esquerda viu o seu projeto de resolução para a 
expansão do Metro de Lisboa para o concelho de 
Loures aprovado, com a abstenção do PS, CDS-
PP e de um deputado não inscrito, e votos a favor 
das restantes bancadas e de 12 deputados do PS. 
 
No documento, os deputados do Bloco 
recordavam que “há mais de três décadas a 
expansão da rede do Metropolitano de Lisboa para 
Loures tem sido uma reivindicação dos 200 mil 
habitantes de Loures, e lamentavam que “esta 
justa pretensão não foi ainda materializada devido 
às escolhas políticas dos vários governos, que de 
forma constante e sucessiva goraram as 
expectativas da população”. 

Refira-se que o Bloco de Esquerda votou, nessa 
mesma ocasião, favoravelmente a todos os 
projetos de resolução dos restantes partidos que 
defendiam a extensão do Metro ao concelho de 
Loures. 
 
Também no passado dia 17 de janeiro de 2019, o 
Bloco de Esquerda viu aprovada, por 
unanimidade, na Assembleia Municipal de Loures, 
uma proposta de recomendação defendendo a 
“expansão prioritária” do Metropolitano de Lisboa 
para o concelho de Loures. 
 
Mas, já em 2017, a 8 de junho, o Bloco de 
Esquerda fazia aprovar, nesta mesma Assembleia 
Municipal, uma moção em defesa de mais e 
melhor mobilidade no concelho de Loures, que 
identificava na extensão da rede do Metropolitano 
a Santo António dos Cavaleiros, Loures e 
Infantado e a Portela e Sacavém e no alargamento 
do serviço de transporte público rodoviário da 
Carris prioridades absolutas. Uma moção que 
acabaria por ser aprovada por maioria, apenas 
com o voto contra do MRPP. 
 
Historicamente, o Bloco de Esquerda tem 
defendido, nos mais variados palcos políticos e 
nas mais diversas conjunturas, a expansão da 
rede de Metro para o concelho de Loures. 
 
Uma expansão que deveria ser feita no sentido de 
tornar este meio de transporte cada vez mais um 
transporte da área metropolitana de Lisboa, 
integrando-se com outros e permitindo às 
populações de Loures e de outros concelhos 
vizinhos tornar o seu trajeto para Lisboa mais 
rápido, mais simples, mais barato e muito mais 
ecológico. 
 
É hoje um facto incontestável que, devido à falta 
de alternativas práticas, milhares de famílias de 
Loures são quase sempre atiradas para a 
alternativa do transporte privado e individual, onde 
se vêem obrigadas a longos movimentos 
pendulares diários e vão perdendo horas de vida 
no trânsito. 
 
Apesar de ser atravessado por algumas das 
maiores vias de comunicação do país, no 
concelho de Loures, o autocarro continua a ser o 
único meio de transporte público prático para 
chegar à capital, e não chega para as 
necessidades. 
 
Por outro lado, o aumento exponencial do custo da 
habitação em Lisboa e a consequente 
gentrificação estão a agravar o problema, 
notando-se o seu efeito no aumento da população 
de Loures, que, por sua vez, aumenta a pressão 
sobre os transportes e vias de acesso à capital. 
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Está na hora de Loures deixar de ser o parente 
pobre da Área Metropolitana de Lisboa, um 
concelho que, insofismavelmente, é o pior servido 
por transportes públicos que se adequem às 
necessidades da respetiva população. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 1.ª Sessão Ordinária de 20 de fevereiro 
de 2020, delibera: 
 
• Instar o Governo a assumir como prioritária a 

expansão do Metro para o concelho de 
Loures. 

 
• Instar o Governo a definir datas e 

compromissos para essa expansão, 
devidamente calendarizados. 

 
• Instar o Governo a informar esta Assembleia 

do andamento dos trabalhos. 
 
 
A presente Moção, a ser aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-ministro 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- CCDR-LVT - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo 

- 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 
- Administração do Metropolitano de Lisboa, 

EPE 
- Comissão de Trabalhadores do Metropolitano 

de Lisboa, EPE 
 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 20 de fevereiro de 2020 

 
Paula Teixeira 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e os votos a favor dos 
Representantes Daniel Vitorino Bernardo Lima, 
João António Leal Cruz, Ricardo Alexandre da 
Silva Bastos e dos demais Representantes) 

MOÇÃO 
 

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

 
Metropolitano ao Concelho de Loures 

 
A aprovação, no âmbito do debate do Orçamento 
do Estado, que durante o ano de 2020, o governo 
promove as medidas necessárias junto da 
empresa Metropolitano de Lisboa, E.P.E. no 
sentido de suspender o processo de construção 
da Linha Circular entre o Cais do Sodré e o 
Campo Grande, devendo ser dada prioridade à 
Expansão da rede de Metropolitano até ao 
Concelho de Loures, bem como para Alcântara e 
zona ocidental de Lisboa foi um passo importante 
para a materialização deste investimento, há tanto 
tempo prometido, como adiado. 
 
A necessidade de priorizar, no âmbito da 
concretização do plano de expansão da rede do 
Metropolitano, o seu prolongamento ao Concelho 
de Loures, com a extensão das linhas vermelha 
(Portela e Sacavém) e amarela (Santo António dos 
Cavaleiros, Hospital Beatriz Ângelo, Loures e 
Infantado) reúne hoje consenso político, social e 
técnico, ganhando especial relevância num quadro 
em que a sociedade no seu conjunto é convocada 
à tomada de medidas concretas no sentido da 
descarbonização da atividade humana, sendo 
neste particular determinante o investimento no 
transporte coletivo de grande capacidade. 
 
Os ganhos ambientais, sociais, económicos e de 
coesão territorial são evidentes e têm justificado 
as manifestações de apoio alargado não só no 
concelho de Loures, mas de vários municípios da 
área metropolitana norte e zona oeste. 
 
Registamos como muito positivo o esforço 
permanente que a Câmara Municipal de Loures 
tem desenvolvido para manter no foco público esta 
questão estruturante para o território e as 
populações do concelho de Loures, assim como o 
trabalho desenvolvido junto de todos os que 
podem concorrer para o alargamento desta 
plataforma reivindicativa, autarcas da AML e fora 
dela, instituições sociais, agentes económicos, 
técnicos e especialistas na área da mobilidade, 
que no seu conjunto têm contribuído para 
engrossar a massa crítica de apoio a este projeto. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 20 de fevereiro de 2020 delibera: 
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a. Saudar os proponentes na Assembleia da 
República da proposta de priorização da 
expansão da rede de Metropolitano ao 
concelho de Loures e a maioria de deputados 
que a aprovaram. 

 
b. Manifestar apoio às ações e diligências da 

Câmara Municipal de Loures junto do 
Governo, da Área Metropolitana de Lisboa e 
das suas autarquias para o alargamento do 
apoio a este projeto. 

 
c. Apelar ao Governo que atue em cumprimento 

da deliberação da Assembleia da República e 
em observância ao amplo e diversificado 
número de apoios à pretensão de 
prolongamento do Metropolitano às cidades de 
Loures e Sacavém. 

 
d. Apelar a todos os agentes sociais, económicos 

e políticos do concelho, que se mantenham 
disponíveis e ativos nesta justa exigência. 

 
 
Sendo aprovada, deverá ser remetida a: 
 
Assembleia da República; 
1.º Ministro; 
Ministro do Ambiente e Transição Energética; 
Área Metropolitana de Lisboa; 
Municípios integrantes da Área Metropolitana de 
Lisboa; 
Juntas de Freguesia do Município de Loures; 
Comunicação Social Local. 

 
 

Loures, 19 de fevereiro de 2020 
 

Os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

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

 
Dia Internacional da Mulher 

 
Assinala-se no próximo dia 8 de março o Dia 
Internacional da Mulher, uma data que confirma a 
cada ano o compromisso comum de homens e 
mulheres pela igualdade de direitos e de 
oportunidades, em defesa da Paz, da Igualdade e 
da Solidariedade, valores que integram o leque 
das grandes conquistas dos portugueses vertidas 
na Constituição da República Portuguesa desde 
1976. 
 
A luta das Mulheres em defesa dos seus direitos 
fundamentais e inalienáveis, desde a primeira hora 
inserida na luta mais vasta de todos, mulheres e 
homens, por uma vida melhor, mais digna e mais 
feliz, tem de traduzir-se na exigência de 
eliminação de flagrantes desigualdades sociais e 
individuais que persistem na sociedade atual, não 
obstante importantes avanços e conquistas já 
alcançados. 
 
Saudar a luta das Mulheres, que é de todos os 
dias, impõe-nos o alerta para os aspetos 
candentes ainda não resolvidos na nossa 
sociedade, alguns até, que apesar da sua 
consagração legal continuam a não ter 
materialização efetiva nas relações sociais e 
económicas: 
 
• O direito ao trabalho com direitos, sem 

precariedade nem discriminação. O direito à 
maternidade-paternidade sem penalizações. 

 
• A valorização económica do trabalho através 

do aumento geral dos salários e do Salário 
Mínimo Nacional. 

 
• A redução do horário de trabalho e pelos 

horários regulados, que assegurem o tempo 
para a família, para o lazer. 

 
• A valorização das carreiras profissionais, 

independentemente da atividade, na indústria, 
na hotelaria, restauração e comércio, na 
educação e saúde, na cultura e artes, na 
investigação e ciência, nos serviços de apoio 
social, e no mundo rural. 

 
• A valorização do trabalho doméstico dos 

homens e mulheres. 
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• A existência de serviços públicos de qualidade 
que garantam acesso em igualdade à 
educação, à saúde, à segurança social, à 
justiça e à mobilidade. 

 
• A efetivação de políticas de prevenção e 

combate à violência doméstica, com reforço 
dos meios financeiros, técnicos e humanos 
dos diferentes serviços públicos. 

 
• O reconhecimento de que a prostituição é uma 

exploração e uma grave forma de violência 
sobre as mulheres e crianças. 

 
• O estímulo à participação social, política, 

cultural e desportiva das mulheres. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 20 de fevereiro de 2020, delibera: 
 
a. Saudar a luta de homens e mulheres pela 

efetivação de direitos sociais, contra todas as 
formas de discriminação de género ainda 
existentes na sociedade portuguesa. 

 
b. Solidarizar-se com os amplos objetivos de 

progresso social que enformam hoje, como no 
passado, a luta pela emancipação das 
mulheres e o contributo que essa mesma luta 
tem dado para a humanização da nossa 
sociedade. 

 
c. Apelar à participação de todos nas ações de 

evocação do Dia Internacional da Mulher e da 
Manifestação Nacional de Mulheres que se 
realiza dia 8 de março, às 14h30, em Lisboa. 

 
 
Sendo aprovada, deverá ser remetida a: 
 
Movimento Democrático de Mulheres; 
União de Mulheres Alternativa e Resposta; 
Comunicação Social Local; 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género; 
Centrais Sindicais. 

 
 

Loures, 19 de fevereiro de 2020 
 

Os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

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

 
Por uma resposta alargada 

a VIH/SIDA e Hepatite C 
 

Enche-nos de orgulho que o Município de Loures 
seja subscritor da Declaração de Paris, que visa 
combater o vírus VIH/SIDA e a Hepatite C assim 
como o facto de ter subscrito recentemente 
também a Declaração Conjunta de “Cidades na 
Via Rápida para Eliminar o VIH” ou “Fast-Track 
Cities”. 
 
Infelizmente os dados de 2017 do Centro Europeu 
de Prevenção e Controlo das Doenças mostram 
que Portugal é o segundo país da UE em que a 
SIDA mais mata. Existindo a clara necessidade da 
deteção precoce do vírus podendo desta forma 
evitar mortes e contágios. Neste sentido, a 
calendarização de ações de deteção regulares 
com uma unidade móvel de rastreio das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), como o HIV, 
hepatites virais e sífilis, faz um importante trabalho 
na matéria. 
 
Porém vimos recomendar que a Assembleia 
Municipal inste a Câmara Municipal a organizar 
uma resposta especializada e permanente no 
Concelho de Loures que dê uma resposta mais 
alargada, pois para além do encaminhamento do 
doente para o sistema de saúde existe também 
um forte componente de estigma social ainda 
associado a esta doença para o qual é necessário 
dar resposta em forma de gabinete de Apoio 
Psicossocial. Neste momento o Gabinete de apoio 
com que a Autarquia de Loures colabora encontra-
se localizado fora do concelho (em Odivelas), o 
que impede a muitos doentes de poderem receber 
o apoio psicossocial necessário para afrontar esta 
doença com dignidade ao implicar a deslocação 
para um outro concelho. Alguns deles 
nomeadamente em situação de sem-abrigo ou 
com poucos recursos. 
 
Um eventual Gabinete Especializado teria mais 
disponibilidade, sendo dedicado em exclusiva ao 
extenso Concelho de Loures para alargar o 
serviço no sentido de fornecer sessões 
informativas e de sensibilização regulares junto da 
população mais vulnerável, os jovens, os parceiros 
sociais do concelho e inclusivamente os 
profissionais dos centros de saúde, entre outros. 
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Sendo a Rede Social uma plataforma definida com 
objetivos como “Combater a pobreza e a exclusão 
social” e sendo a SIDA uma doença causante de 
forte exclusão social de quem a sofre, é crucial 
incluir este eventual gabinete especializado dentro 
da denominada Rede Social e que integre o 
Conselho Local de Ação Social para poder 
interagir de forma mais ágil junto dos parceiros da 
Rede para benefício de todas e de todos. 

 
 

Loures, 20 de fevereiro de 2020 
 

Pessoas-Animais-Natureza 
 

(GM PAN) 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e os votos a favor 
dos demais Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

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

 
Para a valorização 

dos Comerciantes e Mercados de Rua 
de Loures 

 
Há anos que os vendedores ambulantes do 
Mercado de rua de Loures dão vida cada sábado à 
Praça de Loures, onde um grande número de 
comerciantes oferecem uma variedade de 
produtos aos muitos moradores locais que ali se 
deslocam semanalmente, tal como acontece ao 
longo do concelho e do País. Mas particular 
atenção requerem os vendedores de produtos 
hortofrutícolas, neste caso, do Mercado de rua 
junto das piscinas da GesLoures, cujo número de 
vendedores tem vindo a diminuir drasticamente 
nos últimos anos por estarem localizados fora da 
Praça principal, numa rua lateral pouco concorrida 
e sem muita visibilidade o que faz com que 
estejam pré-destinados ao esquecimento. 
 
As Praças continuam a ser o coração da animação 
da economia local, dando sustento a muitas 
famílias que nelas vendem, assim como acesso a 
produtos de primeira necessidade a preços 
acessíveis para a população local. É habitual 
também que os vendedores sejam pessoas de 
idade que levam uma vida inteira a vender os seus 
produtos na rua, sendo a única forma de vida e 

sustento que conhecem. Isto faz com que este 
grémio deva, do nosso ponto de vista, ser 
considerado vulnerável e por tanto precise de ser 
protegido por parte das Autoridades locais. Ainda 
mais sendo que para poder exercer esta atividade 
de venda pagam uma licença mensal para ocupar 
o lugar supostamente adjudicado pela Junta de 
Freguesia, neste caso concreto num 
estacionamento público, facto que faria pensar 
que o seu lugar estaria garantido. 
 
Sem querer avaliar se um estacionamento público 
é o melhor local para este tipo de atividade, é claro 
que uma rua lateral com baixa circulação de 
pessoas e visibilidade, junto do facto que os 
lugares não estão garantidos, visto não existirem 
medidas para assegurar que os carros ali 
estacionados abandonem o local, disponibilizando-
o aos comerciantes entre as 06h e as 13h aos 
sábados, é uma receita para o desaparecimento. 
Aproximar os produtores dos consumidores é um 
dos mecanismos de proteção dos agricultores e 
contra o desperdício alimentar, pois não podemos 
esquecer que em muitos casos nas praças 
vendem-se produtos de produção própria. 
 
Estes vendedores desconhecem a situação em 
que irão vender a cada sábado, pois inúmeras 
vezes, segundo eles próprios relatam, o lugar 
atribuído está ocupado por uma viatura, o que faz 
com que sejam obrigados a realizar novos furos 
no chão, sendo que não podem usufruir dos 
pontos de fixação dos toldos que se instalaram 
anteriormente. Existem exemplos de situações 
semelhantes noutras praças que têm sido 
resolvidas com custos associados muito 
reduzidos, soluções estas que envolvem simples 
cartazes ou chapas informativas, assim como a 
vedação do espaço na tarde anterior permitindo 
unicamente a saída de viaturas do 
estacionamento, entre outras medidas. Exemplos 
que têm vindo a demonstrar que com um pequeno 
investimento mas sobretudo com vontade, 
consegue-se um efeito positivo na economia local 
e o incentivo à venda e compra de produtos 
biológicos, empurrada pela valorização da praça e 
o consequente aumento da assiduidade da 
população local. 
 
Neste sentido, o PAN gostaria de propor aos 
partidos presentes na Assembleia Municipal de 
Loures a instar a Câmara Municipal a corrigir esta 
situação de omissão e encontrar uma solução o 
mais rapidamente possível para garantir o 
espaço/local a que têm direito os vendedores 
ambulantes desta rua, e pelo qual pagam uma 
licença mensal. E desta forma, valorizar e 
reconhecer os comerciantes e as Praças como os 
cruciais atores da economia local que são. 
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Acreditamos que é responsabilidade da autarquia 
defender e fomentar o comércio local, e a 
valorização destes espaços seria uma forma de se 
proteger não só a importância destes mercados, 
bem como dinamizar a comunidade e o comércio 
local. 

 
 

Loures, 20 de fevereiro de 2020 
 

Pessoas-Animais-Natureza 
 

(GM PAN) 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos a favor dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

Voto de Louvor apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista. 

 
Chefe Coordenador 

da Polícia de Segurança Pública 
 

Álvaro da Silva Marçal 
 

Álvaro da Silva Marçal nasceu em 6 de dezembro 
de 1959, sendo natural da freguesia da Cumeada, 
Concelho da Sertã, Distrito de Castelo Branco. 
Aos treze anos de idade mudou-se para a 
Freguesia de Odivelas. 
 
Licenciado em Política Social, com especialização 
em Política de Proteção à Família e Política de 
Habitação, pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Politicas, da Universidade Técnica de 
Lisboa e Mestre em Política Social, pela mesma 
instituição, foi na Polícia de Segurança Pública 
que, ao longo de trinta e seis anos, escolheu e 
soube construir uma brilhante carreira profissional, 
através da qual criou profundas raízes com a 
comunidade. 
 
Desempenhou as mais distintas funções no 
quadro da PSP, destacando-se na Coordenação 
dos Programas “Escola Segura”, “Comércio 
Seguro” e “Idosos em Segurança”, na jurisdição da 
Divisão de Loures, como Comandante da 
Esquadra 77.ª em Santo António dos Cavaleiros, 
Divisão de Loures e com passagem na Esquadra 
76.ª em São João da Talha, Divisão de Loures. 
 

No âmbito do Programa “Escola Segura”, uma 
ação pioneira em Portugal que surgiu em 1992, 
através de uma parceria entre o Ministério da 
Administração Interna e o Ministério da Educação, 
Álvaro Marçal foi, sem dúvida, um dos maiores 
impulsionadores e um dos rostos mais visíveis 
deste projeto com dimensão a nível nacional. Um 
programa estruturante que se revelou de enorme 
importância para toda a comunidade local, 
representando um verdadeiro marco na 
abordagem conceptual, respeitante à prevenção 
da criminalidade em contexto escolar, 
consubstanciado numa intervenção de 
proximidade, adjacente à aplicação de uma forte 
componente pedagógica. Este programa alcançou 
resultados extremamente positivos, através do 
estreitamento de laços, firmando-se verdadeiros 
compromissos e sinergias no mais amplo contexto 
da Comunidade Educativa, o que efetivamente se 
traduziu na melhoria de boas práticas e num 
melhor sentimento de segurança nas escolas do 
Concelho de Loures. 
 
Assumiu, também, importantes funções na esfera 
da segurança nacional e internacional, com a sua 
participação na equipa responsável pela 
segurança da Presidência da União Europeia, que 
decorreu entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2000. 
 
Organizou e dinamizou um vasto leque de 
programas, seminários e formações, no âmbito da 
promoção da segurança, inclusão e bem-estar, 
envolvendo um abrangente conjunto de entidades 
públicas e privadas. Um meritório serviço que lhe 
permitiu alcançar, no decorrer da sua carreira, as 
mais diversas distinções e condecorações, entre 
as quais figura a Medalha Municipal de 
Cooperação, em 1998. 
 
Considerando este notável percurso, o Chefe 
Coordenador Álvaro da Silva Marçal assume-se 
inevitavelmente como uma personalidade central e 
ímpar da nossa comunidade. Cumpriu as suas 
funções com exímio rigor e determinação, 
pautando-se sempre por um enorme sentido de 
responsabilidade e demonstrando, em todos os 
momentos, uma capacidade inexcedível na 
componente técnica e operacional, mas, acima de 
tudo, evidenciando uma enorme dimensão 
humana, qualidade que muito importa valorizar e 
pela qual marcou uma geração. Foi hábil na 
capacidade de agregar e mobilizar ao longo do 
tempo a sociedade civil, convocando-nos a todos 
para o tão importante desígnio, na construção de 
uma sociedade mais justa, igual, fraterna e 
segura. 
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Pelo enorme profissionalismo e pela nobreza 
demonstrada no exercício das suas funções, o 
Chefe Coordenador da Polícia de Segurança 
Pública, Álvaro da Silva Marçal, que no dia 14 de 
dezembro de 2019 cessou funções no Comando 
Metropolitano de Lisboa da PSP, passando ao 
estado de pré-aposentação, é merecedor deste 
louvor público, um sincero agradecimento e 
reconhecimento pela enorme dedicação à causa 
pública e, muito em particular, a todo o trabalho 
desenvolvido no Concelho de Loures. 
 
 
Respeitosamente, a Assembleia Municipal de 
Loures apresenta os votos de maiores felicidades 
ao Sr. Chefe Coordenador Álvaro da Silva Marçal 
nesta nova etapa da sua vida. 

 
 

Loures, 20 de fevereiro de 2020 
 

Os Eleitos do Partido Socialista 
à Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 

Em caso de aprovação, este Voto de Louvor 
deverá ser enviado: 
 
- Chefe Coordenador Álvaro da Silva Marçal; 
 
- Comando Metropolitano de Lisboa da PSP; 
 
- Ministro da Administração Interna; 
 
- Aos Órgãos de Comunicação Social. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Proposta de alteração do Artigo 52.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 1/2020 

 
Proposta de alteração do n.º 2 do artigo 52.º do 
Regimento da Assembleia Municipal de Loures. 
 
Considerando que: 
 
1. No Regimento da Assembleia Municipal, o 

artigo 52.º, n.º 2, (Declarações de Voto) 
estatui: 

 
Artigo 52.º 

(Declarações de voto) 
 

1- (…) 
 
2- A intenção de entrega da declaração de voto deve 

ser manifestada logo após a votação, podendo o 
seu teor ser expresso oralmente, por um período 
não superior a três minutos, sem prejuízo da 
entrega do correspondente documento escrito, nos 
termos do número anterior. 

 
2. Atento o interesse em que os trabalhos em 

Assembleia sejam os mais expeditos 
possíveis, ao invés, tem-se mostrado por 
diversas vezes uma delonga na apresentação 
das declarações de voto por parte dos 
membros desta Assembleia, extravasando o 
tempo previsto para esse efeito, prejudicando 
os tempos de decurso regular das reuniões. 

 
3. Por forma a harmonizar e tornar os trabalhos 

mais proficientes, contudo, sempre com o 
manifesto interesse em salvaguardar a 
liberdade do sentido de manifestação de 
vontade de cada membro da Assembleia, 
propõe-se a alteração ao n.º 2 do artigo 52.º 
do Regimento da Assembleia Municipal, 
passando o tempo previsto para a expressão 
oral da declaração de voto para o limite de 
dois (02) minutos. 

 
4. Considerando que: 
 
5. 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); 
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6. 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). 

 
7. 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 alteração do n.º 2 do artigo 52.º do Regimento 
da Assembleia Municipal de Loures, passando a 
constar nos seguintes termos: 

 
Artigo 52.º 

(Declarações de voto) 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal podem 
apresentar, individualmente ou no âmbito dos 
seus grupos municipais, o sentido e razões do 
seu voto, a entregar por escrito até ao dia 
seguinte, devidamente assinada pelos 
membros que a assumem. 

 
2. A intenção de entrega da declaração de 

voto deve ser manifestada logo após a 
votação, podendo o seu teor ser expresso 
oralmente, por um período não superior a 
dois minutos, sem prejuízo da entrega do 
correspondente documento escrito, e sem 
prejuízo da faculdade de apresentação por 
qualquer membro da Assembleia Municipal 
de uma declaração de voto escrita nos 
termos do número anterior. 

 
3. A entrega de declaração de voto escrita isenta 

ou delimita, os seus subscritores, nos seus 
precisos termos, da responsabilidade que 
eventualmente resulte da deliberação tomada. 

 
 
 
 
 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2020 
 

PeIa Mesa da Assembleia Municipal 
 

O Presidente 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Regimento da 
Assembleia Municipal de Loures, já com a 
presente alteração, encontra-se disponibilizado no 
sítio de Internet da Câmara Municipal de Loures 
em www.cm-loures.pt. 

 
 
 
 
 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Relatórios de Atividade, de 2019, das Comissões 
Especializadas da Assembleia Municipal. 
 
(Apreciação e deliberação, 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: Para comodidade de 
consulta, os Relatórios de Atividade das 
Comissões Especializadas da Assembleia 
Municipal de Loures encontram-se 
disponibilizados em Anexos, nas páginas finais da 
presente edição. 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Proposta de desafetação do domínio público 
municipal para o domínio privado municipal de 
parcela de terreno com a área de 134,45 m2, sita 
em Unhos, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação. 
 
(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 1/2020 

 
[Aprovada na 53.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 15 de janeiro de 2020] 

 
Considerando que: 
 
A. A Fábrica da Igreja Paroquial de São Silvestre 

de Unhos solicita a atribuição da titularidade 
da Casa Mortuária de Unhos; 

 
B. O Departamento de Coesão Social e 

Habitação, através do webdoc E/114984/2019, 
presta parecer favorável à regularização da 
propriedade onde atualmente se encontra a 
Casa Mortuária de Unhos, sita na rua de São 
Silvestre, n.º 1, na localidade de Unhos, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, que confina com a Igreja de São 
Silvestre de Unhos, classificada como 
Monumento de Interesse Público; 

 
C. Da análise efetuada conclui-se que a área de 

implantação da Casa Mortuária de Unhos 
corresponde ao domínio público municipal, 
com a área de 134,45 m2. 

 
 
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 publico para o domínio 
privado municipal da referida área de 134,45 m2. 

 
 
 
 
 

Loures, 9 de janeiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de autorização, ao Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, para concessão de apoio financeiro, ou 
outro, ao Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures. 
 
(Autorização, 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 38/2020 

 
[Aprovada na 54.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 29 de janeiro de 2020] 

 
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 121.414,44 
€ (cento e vinte e um mil quatrocentos e 
catorze euros e quarenta e quatro cêntimos); 

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 do Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas aprovou a 
proposta n.º 377/2019, na sua 49.ª reunião 
ordinária, realizada em 8 de novembro de 
2019, 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 121.414,44 € (cento e vinte e um mil 
quatrocentos e catorze euros e quarenta e quatro 
cêntimos). 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

GESTÃO MUNICIPAL 
 

Informação à Gestão Municipal - período de 
novembro a dezembro de 2019. 
 
(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) 
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NOTA DA REDAÇÃO: O documento Informação 
referente à Gestão Municipal - período de 
novembro a dezembro de 2019 - encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h58, durante a discussão e apreciação do 
documento Informação referente à Gestão 
Municipal - período de novembro a dezembro de 
2019, foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta e unanimemente aceite a 
prossecução dos trabalhos da Sessão até às 
01h00 do dia 21 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

A Sessão terminou às 01h01 do dia 21 de 
fevereiro de 2020. 
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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 maio a julho de 2019.   A descrição desta atividade será desenvolvida, primeiro através da informação das deliberações aprovadas pelo órgão Câmara Municipal (pág. 10 - 25) 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. 26 - 47), concluindo-se este capitulo com a apresentação detalhada de toda a atividade desenvolvida pela estrutura municipal no período em análise (pág. 48 - 165).  Ainda de acordo com o disposto legalmente, completam este documento, informação relativa à Execução Orçamental (pág. 166 - 173), Análise Patrimonial na sua componente da divida “de” e “a” Terceiros (pág. 174 - 178) e a Relação dos Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes (pág. 180 - 196).                
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 Nos meses de novembro e dezembro, foram realizadas 6 (seis) reuniões do Executivo Municipal, 4 (quatro) ordinárias e 2 (duas) extraordinárias, em que as deliberações observadas no âmbito da gestão municipal, foram as seguintes:   ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Na 49ª Reunião Ordinária realizada em 06/11/19 Aprovada a admissão de 14 (catorze), trabalhadores, da categoria de assistente operacional, para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por utilização da reserva de recrutamento interna.  Aprovada a revisão de preços no âmbito do contrato 357/2018; - a notificação da deliberação camarária à Comefrutas - Comércio de Fruta, Lda.; - a aprovação da proposta nº 360/2019 do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - no âmbito do procedimento para aquisição continuada de bens de consumo alimentar para os refeitórios do Município de Loures e SIMAR (proc. nº 47284/DCA/2018).   Na 10ª Reunião Extraordinária realizada em 13/11/19 Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) a vigorar em 2020.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal relativa à participação no município do IRS a arrecadar em 2021, com referência aos rendimentos do ano de 2020.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à Derrama de 2019, a cobrar em 2020.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente à fixação da taxa municipal de direitos de passagem (TMDO) para o ano de 2020.  Na 10ª Reunião Extraordinária realizada em 13/11/19 Aprovar a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente ao orçamento de 2020 e opções do plano 2020-2023, da Câmara Municipal de Loures.  
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Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal relativa ao mapa de pessoal para 2020, 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 2020, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente aos documentos previsionais para 2020, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR)  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal relativa ao mapa de pessoal para 2020, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Na 50ª Reunião Ordinária realizada em 20/11/19 Aprovada a 8ª Alteração ao Orçamento 2019 e opções do plano 2019-2022.  Aprovada a aceitação da doação de prédios sitos na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal.  Aprovada a homologação da proposta da comissão de avaliação e a atribuição do galardão de mérito empresarial do ano 2019.  Aprovada a adjudicação e a minuta do contrato referente à aquisição de serviços na área de seguros pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Aprovada a suspensão da empreitada de substituição de condutas, em Caneças (fase II); - a prorrogação do prazo de execução da obra por 30 dias; - dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas.  Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal, referente à celebração de contrato-programa com a Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda, para o ano económico de 2020.  
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Aprovado o preço de venda ao público, nas lojas da rede Municipal de museus de Loures, do catálogo "Sacavém, a outra loiça".  Na 51ª Reunião Ordinária realizada em 04/12/19 Aprovada a ratificação do Despacho de 26 novembro de 2019 relativa à aprovação da 9ª alteração ao orçamento 2019 e opções do plano 2019-2022.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal relativa à autorização prévia para contração de empréstimo de médio e longo prazo - Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Aprovada a alteração ao acordo de colaboração celebrado entre o Município de Loures e a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa.  Aprovado o relatório final; - a não adjudicação e extinção do procedimento através da revogação da decisão de contratar; - relativamente à empreitada do Parque Urbano do Infantado, Loures (proc.º 29/DA).  Aprovado o inicio do procedimento; - o valor base do procedimento; - a fundamentação do valor base; - a fixação de um preço anormalmente baixo; - o critério de desempate; - a decisão de não adjudicação por lotes; - a não admissibilidade de propostas variantes; - o valor da caução; - o programa de concurso, incluindo a fixação do critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa; - o caderno de encargos; - o mapa de quantidades e estimativa orçamental; - a obrigatoriedade do adjudicatário deter alvará com autorizações específicas; - constituição e composição do júri; - a delegação de competências no júri do procedimento; - a delegação de competências no Presidente da Câmara para e decisão de erros e omissões: - o modelo do anuncio e autorização da publicação eletrónica; - a designação da gestora do contrato; - relativamente à empreitada de obras públicas do Parque Urbano do Infantado, em Loures (proc.º 34/DA).  Aprovada a revogação da deliberação camarária de 31.07.2019 (proposta nº 445/2019); - a aceitação, a título de inventário e sem contrapartidas, de doação de objetos pela Plural Entertainment, S.A  
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Aprovados os trabalhos a mais; - a delegação de competências no Presidente da Câmara para aprovação da minuta adicional do contrato; - referente à empreitada de "Regularização fluvial e controlo de cheias da ribeira do Prior Velho" - (proc.º 1643-/DOM).  Aprovados os trabalhos a mais; - a delegação de competências no Presidente da Câmara para adjudicação dos trabalhos a mais e para aprovação da minuta do contrato; - referente à empreitada de "consolidação estrutural, restauro e proteção de elementos arquitetónicos do palácio Valflores - 1ª fase" (proc.º 1305-D/DOM).  Na 52ª Reunião Ordinária realizada em 18/12/19 Aprovada a 10ª alteração ao orçamento 2019 e opções do plano 2019-2022  Aprovada a delegação de competências no Presidente.  Aprovada a designação do representante do Município no Conselho Geral da companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., SA.  Aprovada a revisão de preços no âmbito do contrato 125/2017; - a aprovação da proposta nº 422/2019 do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - no âmbito do procedimento para aquisição de serviços de vigilância para instalações do Município de Loures, Município de Odivelas e SIMAR, no valor de 81.035,06€ (oitenta e um mil e trinta e cinco euros e seis cêntimos).  Aprovar a aceitação de doação de bens pela Blueotter Circular, SA.  Aprovada a minuta de acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Loures e Vasco Camilo Alves   JUNTAS DE FREGUESIA Na 51ª Reunião Ordinária realizada em 04/12/19 Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal, relativa ao contrato interadministrativo de delegação de competências da câmara municipal - investimento, na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, no valor de 186.833,84€, (cento e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e três euros e oitenta e quatro cêntimos).  
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 Aprovada a isenção do pagamento: Pela utilização do pavilhão José Gouveia à União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 83,52€ (oitenta e três euros e cinquenta e três cêntimos); Pela utilização do pavilhão José Gouveia à União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São Soão da Talha e Bobadela, no valor de 556,80€ (quinhentos e cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos); Pela utilização do pavilhão José Gouveia à União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 5.712,56€ (cinco mil setecentos e doze euros e cinquenta e seis cêntimos; Pela utilização da sala polivalente da Biblioteca Municipal José Saramago à Freguesia de Loures, no valor de 72€ (setenta e dois euros).  Na 52ª Reunião Ordinária realizada em 18/12/19 Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos à Junta de Freguesia de Loures, no valor de 567,92€ (quinhentos e sessenta e sete euros e noventa e dois cêntimos).   PROTEÇÃO CIVIL Na 49ª Reunião Ordinária realizada em 06/11/19 Aprovar o apoio financeiro para as Associações de Bombeiros, no valor de 389,50€ (trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos).   MOVIMENTO ASSOCIATIVO Na 49ª Reunião Ordinária realizada em 06/11/19 Aprovada a transferência de verba para a Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei, no valor de 2.750€ (dois mil setecentos e cinquenta euros).  Aprovada a isenção do pagamento: Pela utilização do pavilhão desportivo do Agrupamento de escolas de Catujal/Unhos ao Acromix Camarate Clube, no valor de 147,46€ (cento e quarenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos); 
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Pela utilização do pavilhão Paz e Amizade, ao Gimnofrielas - Associação Desportiva, Cultural e Social de Frielas, no valor de 189,24€ (cento e oitenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos); Pela utilização do pavilhão Paz e Amizade, ao Grupo Desportivo de Lousa, no valor de 92,82€ (noventa e dois euros e oitenta e dois cêntimos).  Na 50ª Reunião Ordinária realizada em 20/11/19 Aprovada a isenção do pagamento: Da taxa relativa à 2ª prorrogação do prazo de licença de obras (proc.º. 3.604/OCP/N - Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei), no valor de 10.932€ (dez mil novecentos e trinta e dois euros).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º. nº 63.937/CP/E/OR- Ionela Gabriela Sîrbu e Outro).  Aprovada a transferência de verba para o Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures no valor de 21.005,73€ (vinte e um mil e cinco euros e setenta e três cêntimos).  Na 51ª Reunião Ordinária realizada em 04/12/19 Aprovada a transferência de verbas: Para as entidades participantes no 35º troféu "corrida das coletividades do concelho de Loures", no valor de 8.900€ (oito mil e novecentos euros); Para as entidades com melhor participação no 24º troféu "Loures Atleta Jovem", no valor de 3.590€ (três mil quinhentos e noventa euros).  Aprovada a isenção do pagamento: Pela utilização do pavilhão do agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, no valor de 184,49€ (cento e oitenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos); Pela utilização do pavilhão desportivo da EB 2,3 de Santa Iria de Azóia ao Clube de Futebol de Santa Iria, no valor de 173,92€ (cento e setenta e três euros e noventa e dois cêntimos).      
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 Na 52ª Reunião Ordinária realizada em 18/12/19 Aprovada a extinção do direito de superfície, constituído a favor da Associação de Reformados e Idosos da Bobadela, sobre propriedade municipal sita na Quinta da Parreirinha, na Bobadela.  Aprovada a constituição do direito de superfície sobre propriedade municipal sita no Bairro Alto da Casa Branca, em São João da Talha, a favor da Associação de Moradores da Quinta do Bairro do Alto da Casa Branca.  Aprovada a atribuição de apoio financeiro às entidades que participaram na organização da festa do vinho e das vindimas, em Bucelas.  Aprovada a isenção do pagamento: Pela utilização do pavilhão desportivo do agrupamento de escolas de Catujal/Unhos ao Acromix Camarate Clube, no valor de 355,74 (trezentos e cinquenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos); De taxas referentes ao licenciamento de obras de alteração das instalações (proc.º nº 67.173/URB_L_E/2019) - Centro Social Paroquial São Saturnino de Fanhões, no valor de 180€ (cento e oitenta euros).   APOIO SOCIAL ESCOLAR / ESCOLAS Na 49ª Reunião Ordinária realizada em 06/11/19 Aprovada a transferência de verba para a Associação o Cantinho da Pequenada; no âmbito do serviço de apoio à família (transportes escolares), no valor de 9.000€ (nove mil euros).  Na 50ª Reunião Ordinária realizada em 20/11/19 Aprovada a  decisão de não adjudicação e extinção do procedimento, através da revogação da decisão de contratar, face à exclusão de todas as propostas; - o ínicio do procedimento e o preço base; - o preço anormalmente baixo; - a não contratação por lotes; - o valor da caução; - o programa de concurso; - o critério de desempate; - o caderno de encargos; - o anúncio do concurso; - a constituição e composição do júri; - a delegação de competências no júri; - a delegação de competências no presidente; -o anúncio do concurso; - a designação de representantes autorizados para assinatura de documentos na plataforma eletrónica; - a 
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designação do gestor do contrato; - relativamente à obra de beneficiação de edifício escolar e construção de dois novos edifícios, em Unhos (proc.º 1092-G/DOM e 1902-H/DOM).  Aprovada a transferência de verba no âmbito do serviço de apoio à família - prolongamento de horário, no valor de 355.356,88€ (Trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos).  Na 51ª Reunião Ordinária realizada em 04/12/19 Aprovada a transferência de verbas para as entidades parceiras, no âmbito do serviço de apoio à família - acompanhamento do serviço de refeições escolares, no valor de 75.427€ (setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete euros).  Aprovada a transferência de verbas para as entidades parceiras, no âmbito do serviço de apoio à família - fornecimento do serviço de refeições escolares, no valor de 74.881,32€ (setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e um euro e trinta e dois cêntimos).  Aprovada a transferência de verbas para as entidades parceiras, no âmbito do serviço de apoio à família - prolongamento de horário, no valor de 14.000€ (catorze mil euros).  Aprovada a transferência de verbas para a União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal no âmbito de encargos com o transporte escolar 2019/2020, no valor de 10.500€ (dez mil e quinhentos euros).  Na 52ª Reunião Ordinária realizada em 18/12/19 Aprovada a transferência de verba: Para o Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado, no valor de 300€ (trezentos euros); Para a Associação Escola Comvida, no valor de 3.004,38€ (três mil e quatro euros e trinta e oito cêntimos).        
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 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO Na 49ª Reunião Ordinária realizada em 06/11/19 Aprovada a constituição do direito de superfície sobre propriedade municipal sita na Quinta da Parreirinha, na Bobadela, a favor da Associação de Moradores da Quinta da Parreirinha.  Aprovada a aceitação da doação de prédio urbano sito na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela.  Aprovada a cessão da posição contratual da NHC - Nova Habitação Cooperativa para a Incognitcastle, Lda.; - a minuta do 2º aditamento ao acordo a celebrar entre o Município de Loures, a N.H.C.Nova Habitação Cooperativa, C.R.L. e a Incognitcastle, Lda.  Aprovada a alteração ao alvará de licença de loteamento nº 11/1990 (proc.º.66.350/URB/LA/L/N - Vitor de Jesus Moutinho Martins).  Aprovada a alteração ao alvará de licença de loteamento nº 44/1970 (proc.º.66.365_URB/L/L/2019 - Discount Season, Lda.).  Aprovada a alteração ao alvará de licença de loteamento nº 04/2001 (proc.º. 66.164/URB/LA/L - BGR - Gestão de Resíduos, Lda.).  Aprovada a alteração ao alvará de licença de loteamento nº 02/2005 (proc.º. 65.227/LA/L/OR - Fernando Augusto Lage).  Aprovada a homologação do auto de vistoria; - a receção definitiva das obras de urbanização; - a libertação da caução existente (proc.º. nº 3.364/L/OT - Comissão de Administração Conjunta do Bairro Quinta da Calçada), no valor de 3.624€ (três mil seiscentos e vinte e quatro euros).  Aprovada a homologação do auto de vistoria; - a receção definitiva das obras de urbanização; - o cancelamento da caução existente (proc.º. nº 37.507/L/OR - Almiro Jesus Silva).  Aprovada - a homologação do auto de vistoria; - a receção provisória das obras de urbanização; - a redução da caução existente; - a substituição da garantia bancária (proc. º. nº 54.821/LA/L/OR - Quinta da Cabreira - Área de serviço de combustíveis, Lda.).  
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Aprovada a homologação do auto de vistoria; - a receção provisória das obras de urbanização; - a redução da caução existente (proc.º. nº 10.618/L/N - Engitorres - Sociedade de Construções, Lda.).  Aprovada a homologação do auto de vistoria; - a receção definitiva das obras de urbanização; - a libertação da caução existente (proc. º. nº 47.001/LA/L/OR - Comissão de Administração Conjunta do Bairro Maroitas e Cachoeiras), no valor de 105.601,93€ (cento e cinco mil seiscentos e um euros e noventa e três cêntimos).  Aprovada a atribuição de topónimos para a localidade do Bairro da Fraternidade, na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha (proc.º 30.315/OM-A).  Aprovada a atribuição de topónimos para várias localidades, na freguesia de Loures (proc.º 31.700/OM-G).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º. nº 63.339/LA/E/N- Teresa Paula Nascimento Gomes Sousa).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º. nº 64.364/LA/E/OR- Maria Celeste dos Santos Ginga Luis Correia).  Aprovada proposta de decisão sobre as reclamações relativas à participação pública dos interessados; - o projeto de reconversão, na modalidade de operação de loteamento e respetivas condições de licenciamento, de modo condicionado (proc.º. 52.210/L/OR -UGT3 da Portela de Azóia).  Aprovado o projeto de reconversão na modalidade de operação de loteamento; - as condições para conclusão das obras de urbanização e alguns projetos de infraestruturas; - as condições de licenciamento condicionado de operações urbanísticas (proc.º. 65.467/LA/L/OR - Augi da Fraternidade).  Na 50ª Reunião Ordinária realizada em 20/11/19 Aprovado o projeto de execução; - o inicio e tipo do procedimento; - o preço base; - o preço anormalmente baixo; - o critério de adjudicação e o critério de desempate; - a não contratação por lotes; - o valor da caução; - o programa de concurso e o caderno de encargos; - a constituição e composição do júri; - a delegação de competências no júri; - a delegação de 
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competências no presidente; - o anúncio do concurso e a publicação eletrónica no sitio do diário da república; - a designação de representantes autorizados para assinatura de documentos na plataforma eletrónica; - a designação do gestor do contrato; - relativamente à obra de requalificação de eixo viário do Infantado e percurso ciclável - Loures (proc.º 1641-C/DOM).  Aprovados os projetos de infraestruturas; - o valor das taxas urbanísticas; - fixação do prazo para conclusão das obras; - o valor da caução; - a emissão do alvará de licença de loteamento e as respetivas condições (proc.º 53.458/LA/L/N - Bairro Courelas de Montemor).  Aprovado o projeto de reconversão na modalidade de operação de loteamento e respetivas condições; - as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas urbanísticas (proc.º. 65.340/LA/L/N- Bairro Olival dos Machios).  Aprovados os topónimos para a localidade do Catujal, União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação (proc.º. nº. 33.664/OM).  Na 52ª Reunião Ordinária realizada em 18/12/19 Aprovada a adjudicação; - a minuta de contrato; relativamente à empreitada do parque de estacionamento e área envolvente na Quinta de Santa Teresa, em Camarate (proc.º 33/DA).  Aprovada a atribuição de topónimos para a Freguesia de Bucelas (proc.º 36.598/OM-E).  Aprovada a alteração da capacidade de edificação estabelecida para o lote nº 98, referente ao alvará de licença de loteamento n.º 16/1979 (proc.º. nº. 67.059/URB/L/L- João António Ramos).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º. nº 66.018/URB_L_E/2018- Hugo Miguel Correia Mateus).  Aprovada a redelimitação da augi denominada "Bairro do Campo do Rio", na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação (proc. n.º 35.004/L/OR).       
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 ATIVIDADE ECONÓMICA Na 50ª Reunião Ordinária realizada em 20/11/19 Aprovada a concessão, a título precário, de autorização de funcionamento para estabelecimento destinado a reparação de automóveis, na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela (proc.º. nº. 65.185/D/OR - Cabeça de Casal da Herança de Francisco José Firmino de Jesus).   APOIO A OUTRAS ENTIDADES Na 49ª Reunião Ordinária realizada em 06/11/19 Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão Paz e Amizade, à AMSAC-Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, no valor de 115.80€ (cento e quinze euros e oitenta cêntimos).  Aprovada a minuta do contrato programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Loures e o Sporting Clube de Portugal.  Na 50ª Reunião Ordinária realizada em 20/11/19 Aprovada a isenção do pagamento: Da taxa de apreciação e taxa de licença de obras (proc.º. nº. 66.377/URB_L E/2019 - Moto Clube do Tojal), no valor de 3.618,67€ (três mil, seiscentos e dezoito euros e sessenta sete cêntimos); De taxas à Paróquia de Santa Maria de Loures, no valor de 10.004,85€ (dez mil e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos).  Aprovada a celebração de contrato programa entre o Município de Loures e a Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Bucelas, no valor de 5.412€ (cinco mil, quatrocentos e doze euros).  Aprovada a celebração de contrato programa entre o Município de Loures e a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Purificação de Sacavém, no valor de 10.000€ (dez mil euros).     
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 Na 51ª Reunião Ordinária realizada em 04/12/19 Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão António Feliciano Bastos à Federação Portuguesa de Corfebol, no valor de 310,14€ (trezentos e dez euros e catorze cêntimos).  Na 52ª Reunião Ordinária realizada em 18/12/19 Aprovada a transferência de verba para a Paróquia de Santa Maria de Loures, no valor de 3.000€ (três mil euros).  Aprovada a celebração de protocolo entre o Município de Loures e a "Arisco - Instituição para a promoção social e da saúde" e a transferência de verba, no valor de 3.500€ (três mil e quinhentos euros).  Aprovada a celebração de protocolo de colaboração entre o Município de Loures e várias entidades, no âmbito do Fast Track Cities.   OUTRAS DELIBERAÇÕES Na 49ª Reunião Ordinária realizada em 06/11/19 Aprovado um voto de congratulação subordinado ao tema "pelo alargamento do serviço da CARRIS a Sacavém", apresentado pelos Vereadores do Partido Socialista.  Na 51ª Reunião Ordinária realizada em 04/12/19 Aprovada a alteração ao Polígono AUGI; - o projeto de reconversão, na modalidade de operação de loteamento e respetivas condições; - as condições de apresentação dos projetos de infraestruturas urbanísticas (proc.º. nº. 66.836/URB - Augi da Quinta da Bola / Tojalinho).  Aprovada a isenção do pagamento da taxa relativa à 2ª prorrogação do prazo de licença de obras (proc.º. 64.080/LA/E/N - Novos Seniores - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL), no valor de 7.288€ (sete mil duzentos e oitenta e oito euros.  Aprova do o início do procedimento; - a fundamentação do preço base; - a fixação do preço anormalmente baixo; - a decisão de não contratação por lotes; - o valor da caução; - o programa de concurso; - o critério de desempate; - o caderno de encargos; - o anúncio do concurso; - a 
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constituição e composição do júri do procedimento; - a delegação de competências no Presidente da Câmara e no júri; - a designação de representante autorizado para assinatura de documentos na plataforma eletrónica; - a designação do gestor do contrato; - relativamente à empreitada de reparação e beneficiação dos edifícios situados na rua Gonçalo Mendes da Maia n.º 1,3,5 e 9 e rua Martim Moniz nº 2, 3 e 4, São Sebastião de Guerreiros, Loures (proc.º DH/D/6/2019).  Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão Paz e Amizade à Fectrans-Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicação.  Aprovada minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Loures e a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).  Aprovada a subscrição da carta de resposta à Call To Action Anticorrupção das Nações Unidas.       
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 Da atividade realizada e a qual se representa\desenvolve em capítulo próprio (Atividade Municipal – Relato, (pág. 48 - 165), destaca-se o seguinte:  MAIS PERTO DE SI… UNHOS - 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 nona iniciativa que decorreu nos dias 8 e 9 de novembro, a administração da Câmara Municipal de Loures instalou-se na antiga freguesia de Unhos. Aproximar a gestão municipal da realidade deste território 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 nas instalações da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Unhos e o seu Executivo percorreu a freguesia, ficando a conhecer um pouco melhor os anseios, problemas e sugestões para melhorar esta localidade. O primeiro dia desta Presidência começou com uma visita ao Bairro Municipal Parcela 6, acompanhada por representantes da associação de moradores. No mesmo bairro foi visitada a Associação Pomba da Paz. Depois foi a vez de visitar as instalações provisórias da Escola Básica nº 3 de Unhos. De seguida foi realizada uma visita ao futuro Parque Urbano do Planalto do Catujal, marcada por dois momentos: dar a conhecer o projeto do Centro de Saúde de Unhos, a construir no local e a apresentação do projeto do Parque Urbano do Planalto do Catujal. O primeiro dia registou ainda visitas à Escola Básica do Catujal, à sede da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Unhos, à Associação para a Mudança e Representação Transcultural e à Sociedade Recreativa Catujalense. O dia terminou com uma reunião com as comissões de administração conjunta dos bairros da freguesia. O segundo dia começou com um percurso pela vila do Catujal, com passagem pelo mercado. Foram visitas as instalações do Conservatório d’Artes de Loures e a Igreja Matriz de Unhos. Um dos pontos altos desta Presidência foi a assinatura do Contrato de Promessa de Cedência das instalações da antiga Escola Básica de Unhos ao Centro de Dia e da Terceira Idade de Unhos. 
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Em jeito de balanço, a sessão pública que decorreu nas instalações da Associação de Reformados encerrou a Presidência naquela Freguesias, tendo-se apresentado novos projetos e intervenções.    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 os meses de novembro e dezembro foram iniciadas 236 intervenções por administração direta, 192 pela DEC tendo terminado 161, no que concerne à DIREP iniciaram-se 44 tendo sido finalizadas 50, algumas iniciativas durante o ano.  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, incluindo também na sua atividade o apoio a iniciativas municipais e iniciativas solicitadas por diversas Entidades do Concelho. Foram concluídas 161 intervenções de natureza diversificada (nas áreas acima referidas) pelos operários das diversas áreas (carpintaria, estofador, pintores, canalizadores, eletricistas e pedreiros). Foram emitidas 68 requisições para aquisição de materiais no âmbito das intervenções programadas, intervenções não programadas, equipamentos/ferramentas e materiais consumíveis necessários à atividade da administração direta.  No presente período foram fornecidas 64 requisições, emitidas no decurso do ano. 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 50 intervenções de natureza diversa, de acordo com as áreas de intervenção. Foram emitidas 15 requisições para aquisição de materiais necessários à realização dessas intervenções programadas e não programadas, equipamentos/ferramentas e materiais consumíveis necessários à atividade da administração direta. No presente período foram fornecidas 14 requisições, emitidas no decurso do ano. 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. 
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No que concerne às empreitadas em execução ou em preparação para lançamento do concurso, são reflexo da definição inicial do plano de atividades de 2019 e, ainda, outras obras com carácter de urgência, que por força de situações não previstas se tornaram de urgente resolução. Abrangem as diversas áreas de intervenção e várias freguesias, há obras de pequena, média e grande impacto, assumindo globalmente um importante significado na transformação e qualificação da vida das populações e do território.      No período de análise, destacam-se ainda as seguintes obras pela sua importância na qualificação da vida e segurança das populações: 
“Escola Básica da Portela – Reabilitação e Ampliação do Edifício do Jardim Infância”; 

“Empreitada de regularização fluvial da Ribeira do Prior Velho”; 

“Sport Clube Sanjoanense - Substituição do relvado Sintético do Campo de Futebol”; 

“Campo de Futebol da Ponte de Frielas - Substituição do relvado Sintético”; 

“Edifício para serviços municipais na AV. de Moscavide n.º 65 - Adaptação do Edifício da PSP a 

serviços municipais e dos SIMAR (Balcão SIM)”; 

“Repavimentação de EM 1250-2 em Bucelas”; 

“Obras de Reconversão de iniciativa municipal no Bairro da Portela de Azoia - UGT 1”; 

“Edifício Paços Concelho - Caixilharia e Pinturas”; 

“Instalação de sistemas Híbrido de alimentação em Semáforos com alimentação exclusivamente 

solar no Concelho”; 

“Escola Básica do Fanqueiro criação de salas de AEC”; 

“Escola Básica de Loures - Reparação do Pavimento dos campos desportivos”; 

“Construção de Gatil no PUSIA em Santa Iria de Azoia”; 

“Escola Básica de São João da Talha - Recuperação de campo de jogos”; 

“Escola Básica n92 - Pintura exterior e reparação de junta de dilatação”; “Pavimentação de Arruamentos no Concelho”. Na lluminação Publica, das 64 obras em curso, foram concluídas 10, destas, destacam-se: “Torre da Besoeira - Rua Alto das Noras na Freguesia de Fanhões”; “Rotunda com Estatua e Placa Evocativa do 25 de Abril. Iluminação Decorativa e Monumental na Freguesia de Loures”; “Rua Cooperativa "A Sacavenense"- Passagem inferior-Acesso a UNIV. SENIOR na Freguesia de Sacavém”; “Desvio de Tráfego pelo Ex-Quartel militar em Sacavém”; “Execução de Ramal e alimentação de Quiosque em Sacavém”; “Cruzamento da AV. Santa Iria com a Rua Francisco Xavier na Freguesia de Santa Iria de Azoia”; “Bairro Pau da Bandeira - Rua Jose Dias Coelho - Parque de Lazer em S. João da Talha”; 
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“Vale de Figueira - Ecoparque - Substituição de 17 focos vandalizados em S. João da Talha “Cruzamento da E.N.8 com a Av. Marques de Marialva em St. Antonio dos Cavaleiros.    No âmbito da EDUCAÇÃO prosseguiu-se o trabalho referente aos documentos estratégicos na área da Educação: Revisão da Carta educativa e Plano Estratégico Educativo Municipal, em articulação e no âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado com a Universidade de Aveiro. Em estreita articulação com as Técnicas de Agrupamentos procedeu-se ao acompanhamento das unidades educativas no âmbito da responsabilidade municipal (JI, EB1 e EB23/EBI), nas ações de manutenção e conservação do edificado, logradouros ou equipamentos, articulando com o DOM as diversas situações, bem como elaboração de pareceres diversos.  Foram também realizadas várias reuniões entre serviços (DE e DOM) e visitas a unidades educativas, e o acompanhamento das intervenções do Município a decorrer neste período na EB Fanqueiro, EB Luís Sttau Monteiro, EB Jorge de Barros e a EB Bartolomeu Dias. Assim como nos casos dos procedimentos acompanhados diretamente pela DIPE para intervenção em unidades educativas, nomeadamente sobre telheiros, caixilharias, estores e pinturas. De destacar o acompanhamento com a DMAQIT à conclusão da instalação do software Windows em 200 computadores da rede escolar, bem como para o acompanhamento à fase inicial de implementação do sistema de acesso à internet generalizado nas salas de aula/atividades das EB1 e JI e da instalação dos novos 330 computadores. Acompanhamento e articulação com os respetivos serviços municipais para intervenção nas áreas de gestão do parque informático, controlo de pragas urbanas, manutenção de zonas verdes ou património municipal, entre outras. Acompanhamento à gestão do contrato em vigor para assistência técnica dos equipamentos multifunções e impressoras, bem como do contrato de assistência técnica aos quadros interativos, nas EB1 e JI concelhias.  Deu-se seguimento ao acompanhamento do fornecimento continuado de palamenta para as cozinhas escolares, tendo-se procedido às requisições e respetivas entregas. Ainda na área dos refeitórios escolares, prosseguiram as ações no âmbito do contrato de manutenção e assistência dos equipamentos hoteleiros, com intervenções e acompanhamento diário junto do prestador de serviço.  Análise e acompanhamento aos processos de aquisição, entrega e/ou montagem de material didático, mobiliário escolar e equipamento específico de apoio ao funcionamento das unidades 
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educativas. Neste período releva-se o acompanhamento da entrega de mobiliário escolar em 25 unidades educativas. De destacar, ainda, o acompanhamento aos procedimentos para aquisição de equipamento hoteleiro para 24 refeitórios escolares e aquisição de emissores térmicos para 16 unidades educativas, estes últimos com a entrega concluída.  Ações/iniciativas No âmbito do trabalho de acompanhamento aos agrupamentos de escolas as técnicas mantiveram as ações de acompanhamento regular ao parque escolar bem como o encaminhamento dos pedidos de obras e/ou reparação, bem como a elaboração de pareceres sobre reclamações/sugestões da comunidade educativa.  Mais perto de Si – A Presidência Mais Perto de Si, na freguesia de Catujal-Unhos Preparação e presença técnica, 8 e 9 de novembro.  Projeto “Mobilidade Segura” Projeto que visa a prevenção de comportamentos de risco, adoção de procedimentos de autoproteção, prevenção de vandalismo no interior dos transportes públicos com recurso a regras de segurança rodoviária. Projeto em parceria com a PSP, GNR, Rodoviária de Lisboa e Barraqueiro. Decorre ao longo do ano letivo e é dirigido aos alunos do 4º ano de escolaridade das escolas do 1º ciclo do ensino básico. No período em exercício foram realizadas reuniões com as empresas Rodoviária e Barraqueiro.  Grandes Obras a realizar em 2020 Participação técnica nas reuniões com a comunidade educativa e no acompanhamento às intervenções/obras.  “Brincar com a Música” Projeto da responsabilidade da Divisão de Cultura. Preparação e acompanhamento do concerto comentado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, na Escola Secundária da Portela, 22 de novembro.       
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 Acompanhamento técnico aos projetos e parcerias, no âmbito do Programa Educação com Arte: Projetos e ações na área da música em parceria com o Conservatório D’Artes de Loures (CAL) Arranque do ano letivo 2019-2020 do Projeto “Músicos de Palmo e Meio” nas salas do pré-escolar da rede pública e solidária do concelho, projeto “Bebéthoven” na creche municipal e o projeto “MusicArte” nos Centros de Apoio à Aprendizagem das escolas da rede pública; Apresentações musicais realizadas pelo CAL: - Lançamento do livro “Sacavém, a outra loiça” Museu da Cerâmica, 22 de novembro; - Projeto Erasmus +, Projeto Músicos de Palmo e Meio, EB nº 4 S. João da Talha, 25 de novembro; - Festa de Natal, Academia dos Saberes, Pólo de Loures, 19 de dezembro; - “Celebrar o Natal”, Mercado Municipal de Loures, 21 de dezembro.  Projeto da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Pólo de Loures Acompanhamento técnico no desenvolvimento diário do projeto; Acompanhamento e presença nas seguintes audições: 06 de dezembro, 17H30, Audição de Violino; 11 de dezembro, 18H00, Audição de Piano; 12 de dezembro, Audição de Natal de Coro e Expressão Dramática; 13 de dezembro, 18H30, Audição de Violino; 16 de dezembro, 17H30, Festa de Natal do Pólo de Loures; 19 de dezembro, Concerto de Natal do Atelier Musical.  Projeto Orquestras Sinfónicas Juvenis – Agrupamentos de Escola Maria Keil, Eduardo Gageiro, Nuno Álvares Pereira e Luís Sttau Monteiro: Acompanhamento técnico no desenvolvimento do projeto; Acompanhamento técnico no cumprimento do Protocolo de Colaboração estabelecido entre o Município, a Orquestra Geração e a Rodoviária de Lisboa;  Preparação e entrega da candidatura “Cultura para Todos”, PORLisboa 2014-2020; Apoio técnico no estágio de Natal, 14 e 15 de dezembro.  Projeto “Danç’Arte” As sessões encontram-se a ser implementadas nas escolas aos alunos do 3º ano do 1º ciclo do ensino básico e nas IPSS. Iniciaram a 11 de novembro e terminarão a 19 de junho de 2020. Foram realizadas durante estes dois meses, 247 sessões para crianças das IPSS e alunos do 3º ano do ensino básico.   
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 Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) - Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE) No âmbito da AICE e da RTPCE, o departamento fez-se representar na reunião do Grupo Temático “Educação ao Longo da Vida”, em Odemira no dia 28 de novembro, e ainda no Seminário “Dia Internacional da Cidade Educadora”, a 2 de dezembro em Lisboa. O Dia Internacional da Cidade Educadora foi comemorado no dia 29 de novembro e contou com a colaboração dos alunos do IPTRANS e da Academia dos Saberes de Loures.  Festival Internacional de Bandas Filarmónicas 2019, espetáculo final, 24 de novembro Este Festival Internacional é da responsabilidade do DCDJ tendo participado no espetáculo final do dia 24 de novembro, alunos do ensino básico dos agrupamentos escolares Maria Keil (EB Apelação), Luís Sttau Monteiro (EB Luís Sttau Monteiro) e 4 de Outubro (EB Bucelas).  Universidade Sénior - Academia dos Saberes  Acompanhamento no desenvolvimento dos projetos no âmbito da Universidade Sénior - Pólos de Loures, Sacavém, Bucelas e Camarate Aulas Abertas 15 de novembro – “Encontros sobre Antiguidade e Romanização – a romanização: introdução” – Pólo de Sacavém e dinamizado pelo Museu Nacional de Arqueologia; 15 e 29 de novembro – “Comer e falar à Porto” – pelo Prof. Pedro Carvalho, nos Pólos de Sacavém, Camarate e Loures; 22 de novembro – “O que levar quando se viaja” – pelo IPTRANS; 4 de dezembro – “Uma breve história da Humanidade” – pelo Prof. Amílcar Melo.  Ações de Sensibilização 6 de dezembro - “Comer Bem em qualquer altura do ano” – Pólo de Loures em articulação com a DISS.   Idas ao Teatro 15 de novembro – “ArteFado!”, Cineteatro de Loures dinamizado pela Universidade Sénior do Barreiro; 28 de novembro – “Ding Dong”, Teatro Armando Cortez, Lisboa; 12 de dezembro – “Chicago”, Teatro da Trindade, Lisboa.   Passeios/Visitas Culturais 22 de novembro – “Passeio Cultural a Alpiarça e Almeirim”.  
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 Exposições 2 de novembro a 20 de dezembro – “O Brinquedo Antigo Português”, Pólo de Loures pelo colecionador Hélder Martins e onde estão patentes cerca de 220 peças;  Comemorações de Natal 6 de dezembro – Ida ao Circo de Natal no Coliseu; 16 de dezembro – Festa de Natal do Pólo de Sacavém. Realizou-se na Academia Recreativa e Musical de Sacavém; 18 de dezembro – Ceia de Natal da Academia dos Saberes, Pavilhão Paz e Amizade; Ceia de Natal onde participaram 759 alunos/professores: 50 do Polo de Bucelas, 50 do Polo de Camarate, 434 do Polo de Loures e 225 do Polo de Sacavém. Receção aos alunos e professores, jantar e animação musical com grupo artes circenses Gato Ruim, efabuladeiras do grupo de Joaninha Duarte e grupo musical Chão da Ribeira.   Planeamento Educativo Equipas Multidisciplinares: Realizou-se uma reunião geral com os 28 Técnicos das Equipas Multidisciplinares que se encontram adstritos aos Agrupamentos de Escolas. Foi ainda realizada a integração/acolhimento em articulação com o agrupamento de escolas de uma nova técnica na área de psicologia.  Ação Sócioeducativa: Escola Inclusiva (Hidroterapia): realizou-se no dia 30 de novembro nas Piscinas Municipais de Santo António dos Cavaleiros e Santa Iria de Azóia, o II Festival Municipal de Hidroterapia com a participação de 6 Agrupamentos de Escolas num total de 100 alunos de várias escolas. Este evento integrou a programação da Semana da Inclusão. Ainda inserida nesta ação, decorreu o 1º Torneio de Boccia, realizado pela PSP, no pavilhão Paz e Amizade, no dia 3 de dezembro contando com 120 participantes de várias escolas e entidades.  Adaptação ao Meio Aquático – AMA: acompanhamento de proximidade do projeto, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, parceiro Gesloures e prestador de serviço de transportes, abrangendo neste período 2010 alunos do 4.º ano do 1.º ciclo. Preparação da logística referente ao 2.º período que envolverá a participação dos alunos do 2.º ano de escolaridade.    
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 Projetos Socioeducativos - Apoio a Projetos: neste período decorreram as inscrições conforme Regulamento Municipal, sendo que foram rececionadas 44 candidaturas de Projetos Socioeducativos de 13 Agrupamentos de Escolas, 1 Escola Secundária de Camarate, 17 APEE e 13 IPSS, encontrando-se os mesmo em análise. Visitas de Estudo: A rede escolar concelhia e IPSS usufruiu de 63 visitas de estudo concretizadas com viaturas municipais (regulamento municipal). No âmbito do Protocolo entre a Câmara Municipal de Loures, MARL e Associação 5 ao Dia, que tem como objetivo a promoção do consumo diário de fruta/hortícolas, foram assegurados autocarros para as escolas EB João Villaret (dias 6, 13, 20 e 27 de novembro) e para a EB Fetais (26 de novembro, 11 e 12 de dezembro) para realizar visitas às instalações do MARL.   Conselhos Gerais Realizaram-se 9 reuniões de Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária não agrupada com 18 representações de conselheiros municipais.  No âmbito das atividades regulares e competências, que estão expressas no Plano de Transportes Escolares e Normas do Serviço de Apoio à Família, Transportaram-se diariamente, no período indicado no ano letivo 2019/2020, 60 alunos com Necessidades de Saúde Especiais (NSE), em 7 carrinhas e autocarros adaptados municipais/14 circuitos diários. As técnicas da DASE em articulação com as técnicas de Agrupamento/DE efetuam o acompanhamento do Serviço de Apoio à Família nos equipamentos escolares, nomeadamente na aferição do número de refeições/lanches, serviço de refeições/qualidade/quantidade, e receção de mapas de controlo. Relativamente ao Serviço de Apoio à Família foram emitidas em: novembro de 2019 - 4707 dezembro de 2019 - 4696 faturas.    No âmbito da atividade CULTURAL, elencam-se de seguida as iniciativas que se considera terem merecido destaque no período abrangido pelo presente relatório: Lançamento da monografia “Sacavém, outra Loiça”  Em 22 novembro de 2019, no Museu de Cerâmica de Sacavém, resultou de uma parceria firmada entre o Município de Loures, o último administrador da Fábrica de Loiça de Sacavém e a Associação dos Amigos da Loiça de Sacavém, através da assinatura de um acordo de 
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colaboração. A promoção do legado patrimonial da Fábrica de Loiça de Sacavém, a sua importância no panorama nacional e a necessidade de conhecer melhor a história desta unidade fabril, estiveram na base desta união de interesses e esforços, resultando na edição de uma obra que consolida conhecimento, respondendo às expetativas de todos quantos apreciam, estudam e colecionam a loiça de Sacavém. A edição desta monografia proporcionou aos cidadãos a identificação com a história e com o património cultural de Loures, assim como, com a história e com o património cultural nacional.  V Encontro de Leitores Saramago     Realizar o sonho de José Saramago apresentado nas suas próprias palavras: “Seria perfeito poder reunir em um só lugar, sem diferenças de países, de raças, de credos e de línguas, todos quantos me leem, e passar o resto dos meus dias a conversar com eles.”, decorreu na Biblioteca Municipal José Saramago, entre 8 e 10 de novembro. Do programa constou uma mostra documental, uma Feira do Livro, uma exposição de trabalhos de alunos do 12.º ano de Artes Visuais da Escola Secundária José Afonso, intitulada Desenho(s) quase, numa alusão ao livro de contos Objeto Quase, de José Saramago, para além de encontros com o escritor José Luís Peixoto e com o realizador João Botelho e um espetáculo musical Requiem para um novo dia, com Ana Sofia Paiva e Marco Oliveira.  DAVID DANÇANTE | Arte, política e migração A exposição Arte, política e migração apresenta obras de David Dançante, vencedor JOV’ARTE | bienal Jovem 2017 e surge do cumprimento do expresso nas normas de participação deste concurso (ponto 3, capítulo XI - Atribuição de prémio). Aborda um dos aspetos mais prementes da atualidade – a crise migratória que assistimos na segunda década do século XXI - questionando, por intermédio da arte, as sociedades e as estruturas políticas implantadas a nível mundial. O muro, retratado de forma sistemática na exposição, surge enquanto elo de ligação entre conceitos como migração, arte e política. Sendo um elemento arquitetónico e artístico que permite a limitação e separação, surge-nos nesta exposição como uma estrutura condicionadora da liberdade dos povos e promotora de barreiras entre as diferentes sociedades. «O processo construtivo por módulos é o processo escultórico que mais preenche o autor. É por isso o meio de execução escolhido para o desenvolvimento das peças apresentadas. A repetição destes módulos tornou-se um processo chave, conferindo a cada peça ritmo e dinamismo, como se fossem ações que se repetem no tempo constantemente» conforme é referido no texto da exposição.  
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 Relativamente ao domínio DESPORTIVO, ganha especial relevo:  Festa do Atletismo Decorreu no dia 23 de novembro, no Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros a Festa do Atletismo 2019, iniciativa que teve por objetivo distinguir os melhores atletas e equipas participantes no 24º Troféu “Loures Atleta Jovem” e no 35º Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho de Loures”. Foram premiados 124 atletas e 6 equipas. Participou na animação cultural da sessão, o comediante Serafim. A iniciativa foi participada por 250 pessoas.    No âmbito da intervenção da JUVENTUDE, destaca-se no período em questão:  Conselho Municipal de Juventude 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. Decorreu no dia 16 de dezembro. Teve como principais objetivos a emissão de parecer relativamente ao plano de atividades e orçamento 2020 e apresentação de propostas por parte do movimento associativo para incluir na programação do Março Jovem 2020. Contou com a presença de 12 entidades (representantes e observadores). 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 O GAJ-i é um 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 
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Risques do Mundo, música, concursos, torneios, worhshops e outras atividades interativas – para além de assegurar a habitual divulgação das atividades desenvolvidas pelo Município e, em particular, pelo Gabinete da Juventude. Para além disto, o GAJ-i está disponível para apoiar as atividades organizadas pela escola, associação de estudantes e grupos informais de alunos.  Possibilitou uma maior proximidade à população estudantil do concelho e permitiu enriquecer o trabalho desenvolvido no âmbito do GJ com os inputs fornecidos pelos jovens. Foi adotada uma nova estratégia na deslocação às escolas, sendo esta acompanhada permanentemente com atividades específicas. Para além disso, a equipa deste serviço começou a acompanhar o movimento associativo estudantil, o que tem permitido um incremento na quantidade e na qualidade das atividades desenvolvidas pelas associações.  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 as aspirações e as necessidades desta população, possibilitando, assim, a construção de um plano de atividades que vá ao encontro dos mesmos.    No quadro de ação da GESTÃO DO PARQUE HABITACIONAL, durante os meses de novembro e 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: 33.508,13 € + IVA, faturado acumulado: 2.956.078,40 € + IVA (100%). Revisão de preços. Calculada a 1.ª tranche (coeficientes disponíveis), cabimentada e paga: 61.435,70 € + IVA. Situação em 31.12.2019 – Os trabalhos estão concluídos. Vistoria à obra com vista à receção provisória da mesma efetuada. Aguarda aprovação de Trabalhos a Mais e a Menos, Erros e Omissões.     
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 Empreitada para Reparação de Fogos do Património Habitacional Municipal Contrato: n. º210/2019, assinado em 31.07.2019. Consignação: 19.08.2019, prazo: 150 dias, data prevista para a conclusão: 16.01.2020   Valor adjudicação: 129.708,06€ + IVA, faturado no período: 48.578,77 € + IVA, faturado acumulado: 77.313,81 € + IVA. Situação em 31.12.2019 – Foi concluída a reparação de seis fogos e realojadas outras tantas famílias. Estão a decorrer os trabalhos em 4 fogos.  Empreitada de Reparação e Beneficiação de Espaço para GIS de Loures, Situado na Rua José Alfredo Dias 1, Lojas 1 e 2, Bairro das Sapateiras, Loures Contrato: n. º166/2019, assinado em 09.07.2019. Consignação: 12.08.2019, prazo: 90 dias, data prevista para a conclusão: 09.11.2019. Valor adjudicação: 81.845,28€ + IVA, faturado no período: 24.958,50€ + IVA, faturado acumulado: 81.845,29 € + IVA (100%). Situação em 31.12.2019 – A empreitada está concluída. Receção provisória efetuada em 18.12.2019.  Empreitada para Reparação de Redes no Património Habitacional Municipal Contrato: n. º211/2019, assinado em 01.08.2019. Consignação: 13.09.2019, prazo: 365 dias, data prevista para a conclusão: 11.09.2020. Valor adjudicação: 37.000,00€ + IVA, faturado no período: 18.214,05€ + IVA, faturado acumulado: 36.962,85 € + IVA. Situação em 31.12.2019 – Os trabalhos decorreram com uma celeridade muito superior à esperada inicialmente, permitindo resolver algumas situações urgentes que a equipa do NEO não tinha capacidade (em termos de disponibilidade) de resolver, estando esgotado o valor adjudicado. Empreitada concluída. Receção provisória agendada para 07.01.2020.  Empreitada de muros de suporte no bairro das Sapateiras, Loures Contrato: n.º 330/2019, assinado em 22.10.2019. Valor adjudicação: 59.829,92 € + IVA, faturado no período: 0,00 € + IVA, faturado acumulado: 0,00 € + IVA. Situação em 31.12.2019 – Desenvolvido todo o procedimento no ano; consignação agendada para 02.01.2020.  
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Empreitada de reparação de fogos nos Bairros Urbanização Municipal Terraços da Ponte, Quinta da Fonte e Quinta das Pretas Contrato: n.º 356/2019, assinado em 12.11.2019. Consignação: 26.12.2019, prazo: 90 dias, data prevista para a conclusão: 25.03.2020. Valor adjudicação: 63.863,72 € + IVA, faturado no período: 0,00 € + IVA, faturado acumulado: 0,00 € + IVA. Situação em 31.12.2019 – Desenvolvido todo o procedimento no ano; efetuada a consignação, início da obra.  Empreitada de reparação e beneficiação dos edifícios situados na Rua Gonçalo Mendes da Maia n.º 1, 3, 5 e 9 e Rua Martim Moniz n.º 2, 3 e 4, São Sebastião de Guerreiros, Loures Aprovação do procedimento: 51.ª Reunião de Câmara de 04.12.2019. Situação em 31.12.2019 – Elaborado o processo de procedimento no ano e aprovado. A publicação do anúncio terá lugar no início do ano, por forma aos feriados da época natalícia não perturbarem a elaboração de propostas.  Prestações de serviços – Contrato de conservação e manutenção Reparação de redes de gás no património habitacional municipal  Nota de Encomenda n.º 1600/2016;  Valor de adjudicação: 5.000,00 € (IVA incluído), faturado no período: 0,00 € (IVA incluído), faturado acumulado: 4.126,65 € (IVA incluído); Situação em 31.12.2019 – A firma mostra indisponibilidade para intervir.  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 = 55.391,08 €, faturado no período: 455,52 € + IVA = 560,29 €, faturado acumulado: 42.755,80€ + IVA = 52.589,64 €; Situação em 31.12.2019 – Reparados os elevadores, contrato de conservação e manutenção em vigor. Nota de Encomenda n.º 1542/2019 – Reparação de elevadores Valor de adjudicação: 1.345,82 € (IVA incluído), faturado no período: 672,91 € (IVA incluído), faturado acumulado: 1.345,82 € (IVA incluído); Situação em 31.12.2019 – Concluída a reparação e a faturação.  
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Seleção de perito para a Avaliação de Fogos Municipais Nota de Encomenda n.º 2760/2017; Valor de adjudicação: 2.306,25€ (IVA incluído), faturado no período: 307,50 € (IVA incluído), faturado acumulado: 2.152,50 € (IVA incluído); Situação em 31.12.2019 – Disponibilidade para 1 avaliação. Nota de Encomenda n.º 1132/2019; Valor de adjudicação: 2.460,00€ (IVA incluído), faturado no período: 307,50 € (IVA incluído), faturado acumulado: 307,50 € (IVA incluído); Situação em 31.10.2019 – Disponibilidade para 14 avaliações.  Prestação de serviços para a 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. Início da prestação de serviços: 18.07.2018. Valor de adjudicação: 86.518,20 €, IVA incluído, faturado no período: 11.266,80 €, IVA incluído, faturação acumulada: 86.518,20 €, IVA incluído. Situação em 31.12.2019 – Concluída a empreitada e a prestação de serviços.  Remoção de resíduos Contrato n.º 36/2019;  Valor de adjudicação: 24.390,90 € (IVA incluído), faturado no período: 10.979,08 € (IVA incluído), faturado acumulado: 10.979,08 € (IVA incluído); Situação em 31.12.2019 – Prestação de serviços concluída, aguarda conclusão da faturação.  Reparação da rede gás da Rua José Alfredo Dias, n.º 4, Sapateiras, Loures Nota de Encomenda n.º 519/2019, de 19.03.2019. Valor de adjudicação: 6.077,01 € (IVA incluído), faturado no período: 0,00 € (IVA incluído), faturado acumulado: 6.077,01 € (IVA incluído); Situação em 31.12.2019 – Procedimento concluído.  Certificação energética de edifícios Nota de Encomenda n.º 1057/2019, de 21.05.2019. Valor de adjudicação: 6125,40€ (IVA incluído), faturado no período: 510,45 € (IVA incluído), faturado acumulado: 510,45 € (IVA incluído); Situação em 31.10.2019 – Disponibilidade para 11 certificados. 
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 Reparação da rede de gás na R. Ary dos Santos, 8 Valor de adjudicação: 178,35 € (IVA incluído), faturado no período: 178,35 € (IVA incluído), faturado acumulado: 178,35 € (IVA incluído); Situação em 31.12.2019 – Reparação efetuada. Procedimento concluído  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: 25 obras, totalizando no ano 196 obras, no valor global de 30.917,83 €. Reparações/reabilitação no património habitacional indiferenciado de fogos devolutos – recuperação no período de 5 fogos, totalizando ao longo do ano 22 fogos, no valor global de 26.743,42 €.  Fiscalização O NFV realizou no período 10 despejos, totalizando no ano 40 despejos, foram demolidas 3 construções abarracadas, totalizando no ano 26 construções, no ano foram efetuadas 9 limpezas de entulhos. Foram realizadas 72 vistorias no período, totalizando 207 no ano, 38 registos de anomalias, totalizando 114 no ano e 26 levantamentos, totalizando 62 no ano. O NFV esteve presente em 2019 em 6 reuniões de lote e em 5 assembleias de condomínio, 1 das quais no período em análise.    Relativamente ao conjunto de iniciativas enquadradas na área do AMBIENTE é de destacar no Planeamento, limpeza e desassoreamento de linhas de água – Concluídas 15 operações especiais de limpeza em linhas de água. O total da área intervencionada foi de 80.499 (m²); Lançamento de procedimento para a aquisição do serviço de elaboração de peças em adenda ao Projeto de Execução da Bacia de retenção do Bonjardim, no âmbito da Obra Comparticipada II do Protocolo CMLoures vs IKEA; POSEUR: Em curso trabalhos de levantamento topográfico, concluído levantamento dos contactos com os proprietários dos terrenos confinantes. 
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Lançamento de procedimento para a aquisição de serviços de Conceção de projeto execução "Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio de Loures, Lançamento de procedimento para aquisição de serviços de limpeza, desmatação, desassoreamento e regularização da Vala Real - Frielas e Flamenga.  Limpeza urbana: Concluídas remoções de resíduos nas seguintes localidades: Santa Iria de Azóia, Santo Antão e São Julião do Tojal, Loures, Unhos e Apelação; Realizadas campanhas de controlo de pragas na via pública na freguesia de Loures na UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela e UF de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. Está ainda em curso uma campanha de prevenção de pragas urbanas na obra do Caneiro de Sacavém; Lançamento de procedimento para a aquisição serviços de Controlo de Pragas Urbanas na área territorial de Loures - 2 anos; Foram concluídas 111 notificações para limpeza de terrenos.  Gestão dos Cemitérios Municipais e do Crematório Municipal: Relativamente ao Turismo Cemiterial foram agendadas visitas para o cemitério de Bucelas e cemitério de Sacavém para o início de janeiro de 2020. Preparação do novo plano de atividades, considerando a responsabilidade criada pelo reconhecimento da necessidade de estudo do património artístico-histórico dos cemitérios de Loures, dentro da Divisão; Empreitada de Remodelação do Crematório no Cemitério de Camarate: inicio das obras; Celebrado contrato de serviço de fiscalização da Empreitada da Remodelação do Crematório no Cemitério Municipal de Camarate; Foi ainda concluído o serviço de fornecimento de pernos, reparação de tampas e coberturas dos ossários e adjudicado o serviço de fornecimento e montagem de sinalética. Adjudicação do fornecimento e montagem de câmara frigorífica para o Crematório de Camarate; Adjudicação do fornecimento e montagem de cinta transportadora de urnas para o Crematório do Cemitério Municipal de Camarate; Adjudicação do serviço de Acondicionamento, recolha, transporte e encaminhamento a destino final de resíduos provenientes dos cemitérios municipais - 3 ANOS.    
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 Acordo de Execução celebrado entre o Município e as Juntas de Freguesias: Realizada proposta relativa à descentralização da limpeza urbana na Juntas e Uniões de Freguesia; Resposta a solicitações das Freguesias, acompanhamento das ocorrências reportadas na aplicação “Mais Perto de Si”;  Execução de ações de monitorização do exercício das operações de manutenção dos espaços verdes, descentralizadas nas Freguesias ao abrigo do Acordo de Execução e reunião com elementos dos executivos; Acompanhamento relativo às operações de conservação e manutenção dos espaços verdes descentralizadas nas Freguesias, com o objetivo de aferir a execução das boas práticas e a sua correspondência com as tipologias atribuídas; Execução de informação e compilação de dados sobre a operacionalização do processo de transferência de competências da C. M. de Loures, para as Freguesias – Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril e execução de informação; Após desenvolvimento do projeto de Arquitetura Paisagista para terreno expectante proveniente de demolição de barracas, na Rua Horácio Costa Moreira, foi concluída a intervenção por administração direta – Processo de descentralização das operações de manutenção dos espaços verdes, na União de Freguesias.  Reabilitação e requalificação do espaço público municipal:  Celebrado contrato para a requalificação de equipamentos desportivos no Parque Municipal de Cabeço de Montachique - 2 campos de tenis e campo bate bolas; Celebrado contrato para serviços de manutenção do Parque Urbano da Encosta de Santo António dos Cavaleiros (PUESAC) - 24 meses; Desenvolvimento e acompanhamento do projeto “Há Vida em Montachique” com as vertentes “Alterações climáticas” e “Os cogumelos de Montachique”; Celebrado contrato para a “Elaboração de Projeto de Execução de Proposta Expositiva e de Comunicação para o Centro de Interpretação Ambiental do Parque Municipal do Cabeço de Montachique”; Prestação de serviços de arquitetura paisagista para o projeto de Execução do Parque do Planalto do Catujal – Entregue no período; Revisão do projeto de execução para o Parque Verde do Planalto do Catujal e preparação de peças de procedimento com vista ao lançamento da empreitada; Efetuado o lançamento do concurso para empreitada de execução do novo jardim e parque de estacionamento da Quinta de Santa Teresa, em Camarate; 
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Gestão do processo de ampliação do parque de estacionamento do Parque Municipal do Cabeço de Montachique – Obra a decorrer; Celebração de contrato para a Requalificação dos espaços verdes exteriores do Bairro de Santo António, em Camarate – 2.ª fase; Parque Urbano do Infantado – lançamento da empreitada; Urbanização Quinta da Areeira – Assinado contrato com a equipa para projeto de execução; Proposta de dinamização de atividades na Estação da Biodiversidade de Fontelas – Promoção de saída de campo com especial enfoque nos insetos para RIPAR – Registar, Identificar e Partilhar, na Estação de Biodiversidade (EBIO) de Fontelas; Elaboração do Programa Base para o futuro ECO Land Art Parque das Oliveiras – Camarate, entregue o estudo prévio; Elaboração de protocolo com diversas entidades para classificação do Paul das Caniceiras como área protegida de interesse municipal, execução ode saídas de campo e classificação de fauna e flora; Acompanhamento, fiscalização e términus da Empreitada de Requalificação das rotundas viárias das vias L1, T3 e N250 junto ao Centro Comercial Continente – Loures / Stº António dos Cavaleiros.  Na Prevenção e da defesa da floresta - Empreitada de Beneficiação da Rede Viária Florestal no Concelho de Loures 2019 – assinado contrato – execução dos trabalhos; Celebrado contrato de aquisição de serviços – Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível (100m) 12 meses.  Monitorização e caracterização da qualidade ambiental: Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas/AML – carta de compromisso assinada a 06/12/2019.  Sensibilização, educação e qualidade ambiental, LRS 360 – aquisição de serviços e bens e articulação apresentação da curta-metragem as entidades parceiras; Concurso Vamos Dar o Litro – Promoção e divulgação do concurso, bem como receção e tratamento das inscrições; Concurso Programa O Círculo Mágico- Promoção e divulgação do Concurso, bem como receção e tratamento das inscrições. EcoNatal - Preparação e implementação da iniciativa; Aquisição de 4.500 sacos do pão; 
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Adjudicação de prestação de serviço de decoração de jarros de água para o refeitório municipal com gravação a laser da imagem "Beba água da torneira"; Candidatura aprovada fundo ambiental - Aviso n.º 4656-B/2019 – aquisição dos equipamentos para a realização das ações de sensibilização e educação ambiental para a Comunidade Escolar.  Na Eficiência energética destaca-se: Projeto PROSPECT: DESENVOLVIMENTO Do 3º ciclo de aprendizagem na categoria de Financiamento por Energy Performance Contracts (EPC) de medidas de eficiência energética em Edifícios. Colaboração com a AMEAL - Agência Municipal de Energia e Ambiente de Loures:  Plano de Promoção à Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC 2017/2018) – implementação da medida “Soluções Combinadas de Iluminação Eficiente para Edifícios Públicos”: assinados contratos para 1ª, 2ª e 3ª candidatura para o fornecimento e instalação de novas luminárias e lâmpadas LED, através da substituição dos equipamentos convencionais existentes; Revisão do projeto de Eficiência Hídrica para o parque Adão Barata.        
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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 novembro a dezembro, foi a seguinte:  Funções Gerais / Administração Geral A atividade de APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO neste período resultou nos seguintes dados:   
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   Apoio Logístico  
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 Centro de Digitalização  
  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 novembro e dezembro de 2019, a atividade desenvolvida pode-se consubstanciar no seguinte:  Formação Interna Totalizando 997 formandos, a AFP promoveu 50 ações de formação:  - Curso “Fitossanidade Vegetal”, 1 edição, tendo participado 11 formandos; - Curso “Condução Defensiva, Económica e Ambiental”, 4 edições, tendo participado 40 formandos; - Curso “Criar uma Cultura de Departamento – Policia Municipal”, 2 edições, tendo participado 38 formandos; - Curso “Criar uma Cultura de Departamento/Outdoor – Policia Municipal, 1 edição, tendo participado 37 formandos; - Curso “Métodos de Propagação de Plantas” – 1 edição, tendo participado 16 formandos; - Formação de Tiro, 2 edições, tendo participado 11 formandos; - Curso “Escrever Bem para Comunicar Melhor”, 2 edições, tendo participado 30 formandos; - Curso “Criar uma Cultura de Departamento – Educação”, 3 edições, tendo participado 103 formandos;  
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 - Curso “Criar uma Cultura de Departamento/Outdoor”, 1 edição, tendo participado 74 formandos; - Curso “Informática para Trabalhadores em Mobilidade Intercarreiras”, 1 edição, 14 formandos; - Seminário: Liderança na Administração Pública, 1 edição, 42 formandos; - Curso de Formação para a Carreira de Polícia Municipal, 1 edição, 19 formandos; - Curso “Reservas Museológicas”, promovido pela DGPC-Rede Portuguesa de Museus, com a duração de 24 horas, tendo participado 2 técnico superiores; - Curso “Atendimento e Acolhimento de Público”, promovido pela DGPC-Rede Portuguesa de Museus, com a duração de 24 horas, tendo participado 2 assistentes técnicos e 1 assistente operacional superior; - Curso “Elaboração de um Manual de Procedimentos”, promovido pela BAD, com a duração de 12 horas, tendo participado 1 técnico superior; - Curso “A Importância dos Ecossistemas de Água Doce”, promovido pela LPN-Liga para a Proteção da Natureza, com a duração de 6 horas, tendo participado 1 técnico superior; - Workshop Luminotécnica Medição, Verificação e Auditoria, promovido pelo ISQ-Academy com a duração de 8 horas, tendo participado 1 técnico superior; - Curso “Técnico de Apoio à Vitima”, promovido pelo Instituto CRIAP, com a duração de 90 horas, tendo participado 1 técnico superior; - Conferência “Every Story Matters – Cada História Conta”, promovido pela Acesso Cultura, com a duração de 7 horas, tendo participado 4 técnicos superiores; - Workshop: O RGPD na Administração Pública e o Acesso à Informação Administrativa, promovido pelo Instituto de Ciências Jurídico-políticas (ICJP), com a duração de 9 horas, tendo participado 4 técnicos superiores; - XX Congresso Nacional de Gestão do Desporto – Impactos e Desafios do Desporto na Gestão do Território, promovido pela APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, com a duração de 18 horas, tendo participado 2 Dirigentes; - Curso “Recuperação e Difusão da Informação”, promovido pela BAD, com a duração de 10 horas, tendo participado 2 técnicos superiores; − ArcGIS 1: Iniciação aos SIG- 1 ação – 12 formandos; − ArcGIS 2: Fluxos de Trabalho Essenciais – 1 ação – 12 formandos; − Módulo Empreitadas e Contratação Pública no âmbito das Empreitadas – 2 ações – 30 formandos; − Formação Inicial para Trabalhadores recém-admitidos – 2 ações – 47 formandos; 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 59   

− Técnicas de Organização e Condução de Reuniões – 1 ação – 18 formandos; − Segurança e Saúde no Trabalho – 3 ações – 56 formandos; − Workshop: Mindset para o Sucesso – 1 ação – 49 formandos; − Folha de Cálculo: Funcionalidades Avançadas (Excel Avançado) – 1 ação – 14 formandos; − Alivia o teu Stress -Técnicas de Relaxamento – 3 ações – 12 formandos; − Técnicas de Atendimento e Receção de Clientes – 1 ação – 24 formandos; − WebDoc – 2 ações – 29 formandos; − Seminário Plataforma ArcGis – Os Novos Desafios – 1 ação – 59 formandos; − Gestão de Stress e Gestão de Conflitos – 1 ação – 23 formandos; − SNC-Sistema de Normalização Contabilística – 1 ação – 16 formandos; − SIADAP 3 – 2 ações – 19 formandos; − Ação de Sensibilização de Separação de Resíduos – 4 ações – 106 formandos; − Emergência e Primeiros Socorros no Local de Trabalho – 3 ações – 36 formandos.  Atividade novembro/dezembro 2019 AcumuladoAções de formação 50 175Formandos 997 2 786   Formação Externa Neste período participaram 108 trabalhadores participaram em formação externa.  Atividade novembro/dezembro 2019 AcumuladoNº de participantes 108 386   Neste período decorreram as seguintes ações de formação: − Curso “Reservas Museológicas”, promovido pela DGPC-Rede Portuguesa de Museus, com a duração de 24 horas, tendo participado 2 técnico superiores; − Curso “Atendimento e Acolhimento de Público”, promovido pela DGPC-Rede Portuguesa de Museus, com a duração de 24 horas, tendo participado 2 assistentes técnicos e 1 assistente operacional superior; − Curso “Elaboração de um Manual de Procedimentos”, promovido pela BAD, com a duração de 12 horas, tendo participado 1 técnico superior; − Curso “A Importância dos Ecossistemas de Água Doce”, promovido pela LPN-Liga para a Proteção da Natureza, com a duração de 6 horas, tendo participado 1 técnico superior; 
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− Workshop Luminotécnica Medição, Verificação e Auditoria, promovido pelo ISQ-Academy com a duração de 8 horas, tendo participado 1 técnico superior; − Curso “Técnico de Apoio à Vitima”, promovido pelo Instituto CRIAP, com a duração de 90 horas, tendo participado 1 técnico superior; − Conferência “Every Story Matters – Cada História Conta”, promovido pela Acesso Cultura, com a duração de 7 horas, tendo participado 4 técnicos superiores; − Workshop: O RGPD na Administração Pública e o Acesso à Informação Administrativa, promovido pelo Instituto de Ciências Jurídico-políticas (ICJP), com a duração de 9 horas, tendo participado 4 técnicos superiores; − XX Congresso Nacional de Gestão do Desporto – Impactos e Desafios do Desporto na Gestão do Território, promovido pela APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, com a duração de 18 horas, tendo participado 2 Dirigentes; − Curso “Recuperação e Difusão da Informação”, promovido pela BAD, com a duração de 10 horas, tendo participado 2 técnicos superiores; − “IX Encontro Nacional: Gestão de Resíduos”, promovido pela APEMETA, com a duração de 9 horas, tendo participado 1 Dirigente e 1 Técnicos Superiores.  Autoformação Neste período participaram 13 trabalhadores em autoformação. Atividade novembro/dezembro 2019 AcumuladoNº de participantes 13 80   Estágios Curriculares  Neste período realizaram-se 4 estágios curriculares nos serviços municipais. Atividade novembro/dezembro 2019 AcumuladoEstagiários 4 27          
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 Higiene e Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Social  Segurança Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial “Promoção da saúde mental” Foram efetuadas 58 consultas de psicologia (11 de primeira vez e 47 de continuidade) e 103 consultas de psiquiatria.  Participámos numa reunião promovida pelo serviço de psiquiatria do Hospital Beatriz Ângelo.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoPromoção da saúde mentalConsultas psicologia 58 421Consultas de psiquiatria 65 392Reuniões no serviço de psiquiatria do Hospital Beatriz Ângelo 1 7   “Prevenção de Riscos Psicossociais” Foram realizadas 27 entrevistas de avaliação de risco psicossocial no âmbito da vigilância de saúde. Foi elaborado relatório de resultados da entrevista de avaliação de risco psicossocial efetuada no âmbito da vigilância de saúde (SIMAR/DRU). Foram elaboradas fichas de devolução de resultados referentes à avaliação efetuada em 4 equipas (DZVF/Sapadores Florestais, DSPA/Equipa cemitérios municipais, USVM e DH/GIS). Realizaram-se 3 ações de formação “Alivia o teu Stresse”.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoEntrevista de avaliação de  risco psicossocial (no âmbito da medicina do trabalho) 27 131Ação de formação "Alivia o teu stress" 3 12   “Avaliações Psicológicas” No âmbito dos procedimentos concursais foram realizadas 39 avaliações psicológicas.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoAvaliações psicológicas no âmbito de procedimentos concursais 39 144       
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 “Intervenção no consumo excessivo de tabaco, álcool e outras drogas em meio laboral” Foram realizadas 10 consultas de psicologia e 39 exames ocasionais de vigilância de saúde.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoConsultas psicologia 10 38Realização de consultas de cessação tabágica por equipamultidisciplinar (Medicina Curativa, Psicologia, Enfermagem) 6 67Exames Ocasionais Vigilância de saúde 38 203N.º de sorteios realizados 2 10   “Identificar os perigos e avaliar e controlar os riscos” Foram realizadas 14 vistorias e paralelamente elaborados 10 relatórios técnicos resultante das respetivas verificações. Foram também produzidos 2 relatórios técnicos de avaliação de riscos.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoRealização de vistorias técnicas 14 58Elaboração de relatórios técnicos 10 44Elaboração de relatórios técnicos de avaliação de riscos 2 14Elaboração - Procedimento de segurança - recolha e transporte de resíduos com amianto 1 1   “Informar, formar e sensibilizar em SST”  Foram realizadas 4 ações de formação em “Primeiros socorros”, 2 ações “Alivia o teu Stresse”, 3 ações em segurança no trabalho. No âmbito da admissão de novos trabalhadores realizaram-se 3 ações em segurança no trabalho e 2 ações sobre “Bem-estar laboral” igualmente dirigidas aos trabalhadores recém-admitidos.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoRealização de ações de formação SST 3 9Realização de ação de sensibilização (recém-admitidos) 3 5   “Estudo de acidentes” Foram comunicados 2 acidentes à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), por integrarem a classificação de acidente grave. Paralelamente foram estudados e elaborados 3 relatórios resultantes dos estudos realizados, nos quais são apresentadas as medidas corretivas e/ou preventivas.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoComunicação de acidente grave - Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 2 3Estudo de acidentes de trabalho - relatórios técnicos 3 8  
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 “Equipamento de trabalho”  Atividade novembro-dezembro AcumuladoEquipamento de trabalhoMaterial - refeitório - RM - E/119557/2019 1 1   “Medicina Curativa e Interna”  Foram realizadas 804 consultas de medicina curativa e 78 consultas de ortopedia. Prescreveram-se 1332 receitas médicas. Em enfermagem foram observados 339 utentes. Foram efetuadas 8 consultas de diabetes, realizadas 152 avaliações de dados antropométricas e realizadas 22 consulta de nutrição.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoConsultas de Medicina Curativa 804 5204Consultas de Ortopedia 78 499Prescrição de receitas médicas 1332 7887Total utentes observados enfermagem 339 3185Consultas de Diabetes 8 100Consulta acompanhamento alimentar/Nutrição 22 118Avaliações antropométricas 152 1586   “Vigilância de Saúde”  Foram realizados 395 exames periódicos, 115 exames ocasionais, 55 exames de admissão/iniciais e 507 exames auxiliares de diagnóstico.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoExames periódicos 395 2598Exames Ocasionais 115 648Exames Admissão/iniciais 55 439Exames Auxiliares de Diagnóstico 507 3218   “Valorização Profissional”  Foram efetuados 8 acompanhamentos/atendimentos, diligenciadas 8 articulações, realizadas 2 visitas a escolas e efetuadas 2 avaliações de orientação vocacional.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoAtendimentos/Acompanhamentos 8 66Vistas aos locais de trabalho (escolas) 2 8Avaliação de orientação vocacional 2 2Articulação (reuniões com Chefias, Medicina do Trabalho eAST/Criação de Equipas Multidisciplinares) 4 23   
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 “Promoção Social”  Foram realizados 2 atendimentos/acompanhamentos sociais e diligenciadas 4 articulações.  Atividade novembro-dezembro AcumuladoAcompanhamento aos trabalhadores - Realização de atendimentos/acompanhamentos sociais 2 27Articulações e encaminhamentos 4 21   “Loures Somos Nós” Realizaram-se 2 sessões de acolhimento e integração a novos trabalhadores. Atividade novembro-dezembro AcumuladoLoures Somos NósSessão de acolhimento e integração a novos trabalhadores 2 9    “Outras atividades” Atividade novembro-dezembro AcumuladoDotação de Caixas de Primeiros SocorrosCaixas repostas CML 28 115Caixas para Apoio a iniciativas 3 30N.º de formandos com poket mask distribuída na formação de 1ºs soc 34 51   Atividade novembro-dezembro AcumuladoAnalises LaboratoriaisRealizadas análises Laboratoriais 3598 26330   Atividade novembro-dezembro AcumuladoExames Auxiliares de DiagnósticoExames complementares de diagnóstico realizados 40 267   Atividade novembro-dezembro AcumuladoTratamento de resíduos hospitalaresRecolhas realizadas 9 48   Atividade novembro-dezembro AcumuladoConsumíveis clínicosTratamentos enfermagem 157 1295Aquisição de consumíveis para vacinação (E/132374/2019) 1 1   Atividade novembro-dezembro AcumuladoGripevacinas da gripe administradas 261 261  
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 Atividade novembro-dezembro AcumuladoAnalises ambientais Aquisição de serviço de analise de identificação de fibras deamianto em materiais (E/139379/2019 ) 1 1   Atividade novembro-dezembro AcumuladoOferta de Natal aos TrabalhadoresAquisição e distribuição de oferta de natal aos trabalhadores (E/100004/2019) 1 1   Refeitório Municipal Atividade novembro-dezembro AcumuladoAlimentação e géneros para confecionarAlmoços 13669 83110Apoio a Iniciativas 5754 31031Confecção de sopas (L) - Bares CCD 2340 14640Confeção de sopas p/take away 1724 8877Sopa fornecida para apoio comunitário 450 2835    Atividade novembro-dezembro AcumuladoOutras atividadesRealização da revisão e manutenção dos meios de primeira intervenção - empresa grupo safety (E/85531/2019) 1 1Integração de um estágio - ISLA (Santarém) - Pós-graduação SST 1 1Integração de estágio da FMH - Nutrição 1 3    CRECHE MUNICIPAL No decorrer do mês de novembro e dezembro foram desenvolvidas as seguintes atividades: “Integração/adaptação das crianças” “Vindimas” “Magusto” “Haloween”  “Outono” - Atividades alusivas ao tema “Festa de Natal”  De novembro a dezembro contabilizou-se um total de 54 crianças inscritas conforme quadro inframencionado:   
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 Os escalões de comparticipação familiar que têm maior número de crianças são o 2º e 3º, de 49€ e 85€ respetivamente, correspondendo a 57,4% do número total de crianças do equipamento.     A creche conta com 10 crianças dos SIMAR, 1 da Gesloures e 43 da CML, correspondendo 76,62% do total.     GESTÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAIS No período referente aos meses de novembro a dezembro, foram prestados apoios às seguintes iniciativas: "Documentos com História" e " Olhar de Retrato" "Loures Mais Perto de Si" - Projeto: "Em Loures o Passado tem Futuro" - Unhos "Loures Teatro - A Teia" - Programação Descentralizada "Mistério no Arquivo" 18º aniversário da BMJS A.M.A. - Adaptação ao Meio Aquático Academia de Clarinete Marcos Romão dos Reis Júnior Adoção de animais Agenda dos Parques AM - Postal de Boas Festas Animação para famílias Assinatura da Escritura de Constituição do Direito de Superfície - São João da Talha Assinatura de Acordo de colaboração entre o Município de Loures e a Associação Animalife Assinatura de protocolo com o Sporting Clube de Portugal Aviso Para Veículos Bloqueados para a PML Avisos de estacionamento Boas Festas para envio a munícipes juntamente com faturas de rendas sociais Cadernos Temáticos 3 e 4 - Espaço A Calendários Jurídicos para 2020 
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Campanha - Pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres Campanha de Boas Festas Campanha Veículos em fim de vida (VFV) Cartões para o Parque Municipal do Cabeço de Montachique Cartões para os Atendimentos Municipais Ceia de Natal da Academia dos Saberes Celebrar o Natal Centro de Dia da Terceira Idade de Unhos Cerimónia do Dia do Armistício Cientifica-te - Mostra Documental - BMAS Comunicados Concurso “Vamos dar o Litro” Demolição coerciva e remoção de resíduos na Azinhaga das Mós - Camarate Discussão do Orçamento Municipal 2020 - Sessões públicas Divulgação do encerramento da PM EcoNatal Encontro CNOD Encontro Ibérico de Leitores de Saramago Espaço Vida Estendal dos Direitos - Edifício da CPCJL Exercício Nacional de Sensibilização para o Risco sísmico Exposição "Insetos em Ordem" Exposição de Ana Pérez-Quiroga Exposição de cerâmica e azulejo de Heitor Pais Exposição de David Dançante na GMVS Exposição de Teresa Alves Exposição Loures no caminho para interculturalidade. Desde quando? Festa de Natal da Apelação Festa de Natal dirigida aos filhos dos trabalhadores Festa do Atletismo Festival de Artes Marciais Festival de Gastronomia à Saloia Festival Internacional de Bandas Filarmónicas FICA 5º Encontro Ibérico de Leitores de Saramago 
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Florestar Loures 2019  Foto do prefeito / Picture of the mayor Gabinete de Intervenção Social de Loures (GIS LOURES) Galardão de Mérito Empresarial 2019 GAP (Galeria de Arte Pública) Grupo de Dança Folclórica Palestiniana Awda HÁ Prova em Bucelas Informática Para Todos Lançamento da monografia "SACAVÉM, A OUTRA LOIÇA" Lista de preços da loja do Museu do Vinho e da Vinha - Bucelas Loures somos nós | Natal 2019  Mais Perto de Si - A presidência no Catujal Mercado no Jardim Major Rosa Bastos Mercearia Santana Mostras Documentais semestrais no Museu de Cerâmica de Sacavém Música em Si Maior Não te Risques do Mundo Natal em Loures Núcleo Museológico Mário Roberto Peça em destaque Placas de identificação e placas de obra Polícia Municipal Postais de Natal - Creche Municipal Cresce em Loures Potenciar os "lugares de cultura" Presidência em Unhos - Apresentar os projetos para a freguesia Processo de reconversão urbanística por iniciativa municipal - Bairro Portela de Azóia Programa "O Círculo Mágico" Programa CED Programa de Estágios "Qualifica-te" Programação Regular dos Museus Municipais de Loures Projeto de literacia em saúde mental Projeto de Requalificação e Dinamização Turística Projeto Eu amo SAC E7G - Exposição METAMORFOSE Projeto Férias nos equipamentos culturais 
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Projeto REMEDIO - Inauguração de Mupi Interativo Repavimentação de arruamento no Prior Velho Sábados em Cheio Semana da Ciência e da Tecnologia Semana da Inclusão Seminário “Plataforma ArcGIS : Os novos desafios” Sessões de Assembleia Municipal descentralizadas  Sinalética autocolante incolor com letras pretas Sinalética interior da Quinta do Conventinho Tardes Mágicas  Teatro - Formação para elementos dos Grupos do Concelho Telas informativas para colocação nas linhas de água alvo de intervenção Tuna da Academia dos Saberes - Polo de Sacavém Turismo Cemiterial Um Mundo de Sabores (Jornadas Europeias do Património)  Vinho do Mês Visita destinada a Operadores Turísticos "O Vinho na Região Saloia" Workshops RU:RBAN.     PROTOCOLO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Iniciativas Municipais Dia dos Finados, 2 de novembro, Cemitério Municipal de Loures; Mais Perto de Si em Unhos – Hastear de Bandeiras, 8 de novembro, Associação Reformados, Pensionistas e idosos do Catujal;  Mais Perto de Si em Unhos – Sessão Pública, 9 de novembro, Catujal – Unhos;  Dia do Armistício 2019, 12 de novembro, Junto ao Monumento - Mortos da Grande Guerra, Loures;  Festival Internacional de Bandas, 23 de novembro, Sala de Sessões dos Paços do Concelho, Loures;   Cerimónia da Entrega do Galardão de Mérito Empresarial, 9 de dezembro, Palácio do Correio-Mor, Loures;  Festa de Natal – Circo Cardinalli, 15 de dezembro, Sacavém. 
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 Assinaturas de Protocolos/Contractos/Acordos Cerimónia de Assinatura do Contrato de Promessa de Cedência das Instalações da Antiga Escola Básica de Unhos, 9 de novembro;   Cerimónia de Assinatura do Acordo Animalife, 21 de novembro, Sala de Sessões dos Paços do Concelho, Loures;   Cerimónia de Assinatura do Contrato – Programa Centro Municipal Formação Futsal com o Sporting Clube de Portugal, 06 de dezembro, Sala de Sessões dos Paços do Concelho, Loures;   Cerimónia de Assinatura da Escritura de Direito Superfície de Prédio Municipal - CURPI São João da Talha, 13 de dezembro, CURPI São João da Talha.  Outras Iniciativas Reabertura da Biblioteca Escolar dos Lápis da Escola Básica do Alto da Eira, 4 de novembro, Santa Iria de Azóia; 5º Encontro Ibérico de Leitores de Saramago, 8 de novembro, Biblioteca Municipal José Saramago, Loures;  Cerimónia de Lançamento do Livro “Sacavém, a outra loiça”, 22 de novembro, Museu da Cerâmica de Sacavém;   11ª Convenção RSO PT, 28 de novembro, Sala de Sessões dos Paços do Concelho, Loures;  Receção ao Atleta da Gesloures, Daniel Videira, 17 dezembro, Sala de Sessões dos Paços do Concelho, Loures;  Espetáculo AWDA – Grupo de Dança Folclórica Palestiniana, 15 de dezembro.  Cooperação Externa Intercâmbio com a Galiza sobre os ODS, projeto financiado pelo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e com a participação do IMVF (Instituto Marquês de Valle Flôr);   2ª Assembleia Intermunicipal Ordinária de 2019 que decorreu em Grândola no dia 12 de dezembro.  Geminações Reunião com o representante para a área das Relações Internacionais da Câmara Distrital de Água Grande, Sr. Gilberto Umbelina sobre o ponto de situação da Geminação entre os dois Municípios.    



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 71   

 Receções Oficiais Receção ao Embaixador da República da Coreia, 07 de novembro, Palácio Marqueses da Praia e Monforte, em Loures.    Receção da Delegação da Província de Sichuan, 14 de novembro, Sala de Sessões dos Paços do Concelho, Loures Receção da comitiva chinesa da província de Fujian, com o objetivo de aprofundar e partilhar conhecimentos no domínio da administração territorial.  Conferências Presença na Conferência “União Europeia: Novas Equipas, Velhas políticas” realizada na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.  INTERVENÇÃO LOCAL Destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Intervenção Local no quadro das suas competências e durante o período em análise: Plataforma “Mais perto de Si”: - Acompanhamento e gestão da Plataforma “Mais perto de si”, tendo-se registado 1.303 novos registos de ocorrências, encontrando-se concluídas/resolvidas, no final de dezembro, 37,5 por cento; - As tipologias das ocorrências mais sinalizadas centraram-se na iluminação pública, higiene urbana, nomeadamente na recolha de viaturas abandonadas e na recolha de lixo e entulhos.  Monitorização competências delegadas: - Realizaram-se, no âmbito da monitorização do exercício das competências delegadas nas freguesias, diversas reuniões e visitas técnicas às Freguesias, em articulação com os serviços municipais; -  A monitorização das competências relativas à manutenção dos espaços verdes e à higiene urbana foram motivo da realização de 3 visitas técnicas, em articulação com o Departamento de Ambiente, às Uniões de Freguesias de Stª Iria da Azóia, S. João da Talha e Bobadela, Camarate, Unhos e Apelação, assim como, Stº António dos Cavaleiros e Frielas; - Recolha e tratamento de informação detalhada sobre o consumo de água para rega dos espaços verdes em todas as Freguesias e Uniões de Freguesias.   
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 Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências – Colaboração na Recolha de Monos - De acordo com o número 3 da cláusula 11ª do Contrato Interadministrativo realizaram-se, no período em análise, 2 reuniões do grupo de trabalho que monitoriza os resultados e o exercício desta competência; - Realizaram-se, periodicamente, visitas técnicas de acompanhamento, pelo GIL e DA/DSPA a todas as Freguesias; - No período em análise e de acordo com os relatórios produzidos pelas Freguesias, o volume de resíduos recolhidos do espaço público e depositados em destino final atingiram o valor de 837 toneladas, o que corresponde a um elevado grau de execução e cumprimento do Contrato Interadministrativo.  Contratos Interadministrativos de Investimento - Elaborada proposta de deliberação para Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para realização de investimentos na União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação para beneficiação de parques, jardins e passeios no Bairro CAR;  - Acompanhamento da execução física dos projetos de investimentos já contratualizados com as Freguesias.     PLANEAMENTO Nos meses de novembro e dezembro o GP contribuiu para a concretização do PA, com destaque para as temáticas do Ambiente, Gestão dos Espaços Verdes, Transportes e Mobilidade, Requalificação Urbana e Informação Municipal, designadamente com a seguinte atividade:  Zonamento do IMI Validação do zonamento rural definido pela AT; Trabalho realizado em parceria com a DPRU  Mobilidade e Transportes Análise e resposta a reclamações sobre a qualidade e eficiência dos transportes, propostas de colocação de novas paragens e alteração de percursos em articulação com os operadores, AML e DOM   
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 Plano de Mobilidade e Transportes Proposta e acompanhamento do processo de concurso. Reunião preparatória com a entidade adjudicada. Recolha de informação.  Grupo de Trabalho para o concurso de concessão de Transportes Públicos Rodoviários na AML Propostas finais para a AML Preparação de relatório interno com o modelo da rede Reuniões do Grupo Metropolitano Sistematização das propostas por freguesia - mapa e descritivo  Recolha e tratamento de informação estatística Recolha, Análise, Tratamento e Disponibilização de dados estatísticos ás unidades orgânicas que os solicitam; Organização dos ficheiros de informação estatística nas pastas internas do Gabinete de Planeamento; Preparação da informação estatística existente no GP (organizada pela CAOP 2012 e CAOP 2013) para divulgação aos serviços da CML.  Informação Geográfica Cartografia / Análises em SIG Projeto PIM – análise topológica e conversões do Microstation para ArcGis Parametrização da visualização das layers do projeto Estatísticas Desenvolvimento do projeto para instrução da Candidatura do Caminho de Fátima  Cartografia Temática para as UO Delimitação geográfica dos aglomerados urbanos  Acompanhamento do contrato de aquisição de ortos e cartografia 10K.  Mapas Interativos Operações topológicas em polígonos do Património Imobiliário Municipal. Ligação polígonos/tabela de atributos Desenvolvimento do site Estatísticas (englobando a criação de vários gráficos para visualização dos dados)  Customização, parametrização e normalização dos serviços de mapas, layers, tabelas e atributos (Paisagens Culturais/Naturais e atualização das Infraestruturas no mapa da Intranet) Atualização do projeto SIG da cartografia geral do Património Imobiliário Municipal (PIM). 
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 Centro Cultural de Loures O GP integra o Grupo de Trabalho interno e participou nas reuniões, bem como nos trabalhos desenvolvidos com vista à apresentação de uma nova versão da Proposta de Programa Preliminar, consolidada em dezembro de 2019.  Área da Inclusão O GP integra o Grupo de Trabalho interno constituído e participou nas reuniões deste com vista a promover e realizar as ações necessárias para o planeamento estratégico integrado.  Estratégia Local de Habitação O GP integra o Grupo de Trabalho interno constituído e participou nas reuniões deste com vista a colaborar na elaboração da Carta Municipal de Habitação  Territórios Sustentáveis Loures integra o projeto-piloto da UCP - Rede de Municípios parceiros da CESOP Local Reuniões e participação em workshops promovidas pelo CESOP – Local (Universidade Portuguesa Católica) com vista à atualização do Índice de Sustentabilidade Municipal em relação ao ano de 2019. Territórios Sustentáveis – Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM) Procedimento de contratualização da Universidade Católica – CESOP Local, com vista à atualização do Índice de Sustentabilidade Municipal em relação ao ano de 2019.  Parque da Várzea e Costeiras de Loures Reuniões globais e setoriais do Grupo de Trabalho, em concreto:  na área da comunicação; da rede de percursos pedonais e cicláveis no PVCL; dos projetos educativos; de ambiente e deposição ilegal de resíduos; Reuniões com entidades externas no âmbito dos vários projetos do PVCL Visitas ao terreno com técnicos municipais; Elaboração do Programa Preliminar da Rede de percursos Pedonais e Cicláveis do Parque da Várzea e Costeiras de Loures e respetivas Portas de Entrada do Parque, com vista à elaboração do projeto; Caminho de Fátima – acompanhamento da colocação de mobiliário urbano (pelo DA) e promoção com reuniões e articulação entre várias UO do processo de certificação do Caminho de Fátima e de Santiago (UT); Remoção de RCD sinalizados em visitas técnicas, em alguns locais do PVLC; 
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Acompanhamento do desenvolvimento de alguns projetos em curso, abrangidos pelo PVCL: Projeto Ciclável/Pedonal Loures – Sacavém; Parque Água (Infantado). Finalização do Programa Preliminar da Rede de Caminhos e Percursos Cicláveis e Pedonais do Parque da Várzea e início do procedimento de contratualização de entidade externa com vista à elaboração do projeto da Rede de Caminhos e percursos pedonais e cicláveis no Parque da Várzea, de acordo com o Programa Preliminar elaborado; No âmbito do acompanhamento da gestão das linhas de águas na área da intervenção da UOPG Parque da Várzea e Costeiras, foi desenvolvida uma proposta de protocolo que clarifique envolva e articule a intervenção das várias entidades com responsabilidades e competências nessa gestão.  Candidatura municipal ao Portugal Ciclável 2030 Elaboração e apresentação de candidaturas (GP/DPGU/DPCA), em parceria com os municípios de Lisboa e de Odivelas, ao Fundo Ambiental, no âmbito do Programa Portugal Ciclável 2030 Atualização da sistematização dos principais projetos e ações em curso e planificadas para o território, em conjunto com as várias unidades orgânicas.     AUDITORIA A atividade desenvolvida pelo Gabinete de Auditoria Interna (GAI), no período compreendido entre novembro e dezembro de 2019, decorreu da execução de ações respeitantes a auditorias internas e atividades consentâneas com a atividade de auditoria interna, transitadas de 2018 e as contempladas em Programa Anual de Auditoria Interna 2019 (PAAI/2019). 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 observação dos princípios gerais de auditoria internacionalmente aceites e de conformidade com normas, diretrizes e práticas profissionais de Auditoria Interna.   
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 MATERIAL DE TRANSPORTE FROTA  
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 OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xx xx x
Prestação de Serviços xContrato de manutenção às instalações eléctricas dos edifícios municipas xxxxx xContrato de  Residuos de construção e demolição (RCD'S)Contrato de manutenção para sistemas de Intrusão e sistemas automáticos de detenção de incêndioPrestação de serviços na área da engª Mecânica CONCELHO
Contrato para o Fornecimento de Massas Asfálticas para a avtividade da Administração Directa MoscavideRemodelação de Edifício para Serviços Municipais (Balcão SIM)- Fiscalização
Contratos de prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança (DIREP)

CONCELHOExecução do Balcão SIM - DPGU - Trabalhos de melhoramentoEdificio Paços Concelho- Caixilharia e PinturasDesignação da AcçãoEmpreitadas
Remodelação de Edifício para Serviços Municipais (Balcão SIM) UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAMoscavide
Susbtituição da cobertura do  Edficio do Departamento de HabitaçãoFREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Julião do TojalEdifício da Junta de Freguesia de São Julião do Tojal - Revisão Geral da Cobertura e Pintura de Exteriores

FREGUESIA DE PORTELA E MOSCAVIDE                        
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 Relativamente ao trabalho realizado na subfunção Segurança e Ordem Publica, destaca-se o seguinte:  APOIO A ATIVIDADE DOS BOMBEIROS Em nome dos protocolos de apoio em vigor, no decurso dos meses de novembro 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 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.  Destacamentos Durante o período em análise, foram registadas 22 incidências, tendo havido necessidade do recurso à figura de destacamento, por 10 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 DPGU por 1 vez; do DOM por 4 vezes; da PM por 7 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 técnico-operacional municipal, sobre Condições Meteorológicas Adversas, com divulgação de âmbito reservado, assim como, do correspondente aviso sobre Condições Meteorológicas Adversas, de âmbito público, decorrente da passagem pelo território nacional da depressão Elsa.  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 5014 situações de emergência e 176 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 Emergência e Proteção Civil:  
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 Incidências no território – Atividade do SMPC Das 22 incidências registadas pelo SMPC, de acordo com a classificação por tipo, foram registadas: 2 como Queda de estruturas temporárias ou móveis; 7 como Movimento de massa; 4 como Queda de elementos de construção; 1 como Acidente com veículo fora de estrada; 2 como Queda de árvore; 6 como Desabamento de estruturas edificadas. A comunicação foi efetuada em 8 ocasiões por munícipe; 1 pelo SIMAR; 2 por corpo de bombeiros; 10 por junta de freguesia; 1 por forças de segurança. A área territorial dos acontecimentos referidos está refletida no quadro seguinte:  

   Planeamento de Emergência Rede Hidrográfica Durante este período acompanhou-se as atividades referentes aos trabalhos de Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio de Loures no âmbito da candidatura ao POSEUR, bem como dos trabalhos em curso da empreitada de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho. Ainda neste domínio, acompanhou-se a atividade realizada pelo Departamento de Ambiente, no tocante a trabalhos diversos de limpeza e manutenção de linhas de água e respetivos órgãos hidráulicos. 
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 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:  
  No seu conjunto, 61 dos casos encontram-se em monitorização regular, 4 em fase de estudo e projeto, 2 para intervenção e 53 registados como histórico.  Planos de Emergência Encontram-se em curso trabalhos preparatórios para a revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Loures, nomeadamente a elaboração do documento referente à Avaliação Municipal de Risco.           
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 PREVENÇÃO, SEGURANÇA E INFORMAÇÃO PÚBLICA Escola de Prevenção e Segurança Através da Escola de Prevenção e Segurança, concretizaram-se 10 visitas totalizando 764 visitantes, repartidos da seguinte forma: 3 visitas com 174 participantes, alunos de JI; 7 visitas com 590 participantes, de alunos do 1º ciclo. A origem dos grupos está expressa no quadro seguinte:    Atividade formativa e de sensibilização pública Ações de Formação Neste período teve lugar 1 ação de formação para 8 participantes:   Sessões de Sensibilização Neste período tiveram lugar 30 sessões de sensibilização para 630 participantes, de acordo com a seguinte distribuição:   Exercícios e Simulacros Neste período decorreram 3 simulacros e 1 exercício de acordo com a seguinte tabela:    
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 Outras Ações No âmbito do projeto transnacional Hazrunoff, que tem por tema, métodos e ferramentas de alerta e acompanhamento de cheias e derrame de poluentes em ambiente estuarino e costeiro, deslocaram-se a Saint Nazaire, França, 2 técnicos deste serviço para acompanhamento dos trabalhos da 5ª reunião de coordenação do projeto, e workshop subsequente.   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xDesignação da AcçãoEmpreitadasEscola de Prevenção e Segurança - Execução de novo portão de acesso ao exterior e cobertura CONCELHO                                
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 POLíCIA MUNICIPAL  Atividade Desenvolvida  Para além da atividade normal da Polícia Municipal de Loures, no período em referência (novembro a dezembro de 2019), realçam-se as seguintes atividades: - Estudo e elaboração de proposta face à entrada em vigor, em janeiro de 2020, do DL 107/2018 de 29 de novembro, nomeadamente no que respeita às novas competências da autarquia no âmbito do estacionamento irregular (infrações leves), concretamente no que respeita à instrução e decisão dos respetivos processos de contraordenação; - Destacaram-se, ainda, 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; - Também no período em referência foi intensificada a vigilância e fiscalização de deposições ilegais de resíduos, nomeadamente de RCD’s, tendo-se procedido à apreensão de duas viaturas utilizadas na prática destas infracções;  - 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 de 2018, causando pessoas desalojados, mantem-se uma vigilância semanal àquele bairro no intuito de se verificar eventuais alterações pós incêndio, que se mantém no período de referência; - 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, 
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estacionamento em cima do passeio, em passagens para peões e em locais reservados a condutores com mobilidade reduzida;  - No serviço de remoção de viaturas, de realçar o elevado número de denúncias rececionadas. Procurou-se ainda 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. - 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; - 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; - Distribuição 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.        
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 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. - 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, e que tem vindo a aumentar desde a entrada em produção da Aplicação Mais Perto de Si. Refira-se que, só no âmbito desta aplicação, foram remetidas a este serviço mais de 1500 ocorrências desde o início de 2019. - Também na área do apoio administrativo é de realçar o volume de notificações no âmbito do Código da Estrada.).  N.º Serviços Horas N.º Serviços HorasSERVIÇOS ÁREA POLICIAL/INTERNOS 12 158 15 149 307SERVIÇOS ÁREA POLICIAL/EXTERNOS 1 10 4 20 30
NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL / Nº horas                 
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 CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA  O Contrato Local de Segurança de Loures, com contrato celebrado entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara Municipal de Loures, visando a sua Nova Geração, foca a sua intervenção com vista a intervir junto da população, estrategicamente em áreas como a Prevenção da Delinquência Juvenil, Redução de Vulnerabilidades Sociais, Intervenção no Espaço Urbano e Reintegração Social.  Pretende-se que esta intervenção, com enfoque e numa primeira fase nas Uniões de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e de Sacavém e Prior Velho, assente em quatro vertentes consideradas essenciais para o alcance dos objetivos propostos e definidos: a incidência na prevenção, na mediação, no policiamento de proximidade e nas parcerias com agentes sociais, económicos e culturais.  Com o objetivo comum de reforçar a segurança da população, é privilegiado o trabalho em estreita articulação com a sociedade civil, num esforço conjunto onde é fundamental que todas as partes envolvidas assumam responsabilidades na criação de dinâmicas e ações locais, direcionadas aos seus contextos sociais e urbanísticos por vezes tão diferenciados e com especificidades únicas e caraterísticas de cada território.  No presente relatório é descrita a atividade desenvolvida por este serviço nos meses novembro e dezembro de 2019, onde se traduz as ações desenvolvidas no período compreendido, assim como a articulação com serviços internos e entidades locais.  Área/eixo de intervenção: Redução das vulnerabilidades sociais Projetos / Ações 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 13 atendimentos durante os meses de novembro e dezembro, sendo as seguintes problemáticas dominantes: Pedidos informação diversos - 7 Encaminhamentos para serviços /Entidades várias – 2 Apoio na elaboração de documentos/Requerimentos dirigidos a entidades diversas – 4  



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 89   

 Atividade nov - dez AcumuladoNúmero de atendimentos 13 260Pedidos informação diversos 7 113Encaminhamentos para serviços/Entidades várias 2 22Apoio na elaboração de documentos e requerimentos váriosdirigidos a entidades diversas 4 48   Ações de Sensibilização sobre temáticas diversas, enquadradas nos eixos de intervenção do CLS  As ações rececionadas no período em análise são as inscritas no Guia de Respostas Educativas.  Área/Eixo de Intervenção: Prevenção da Delinquência Juvenil  Projetos / Ações 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 (CMLoures), 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 valores 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. O envolvimento do CLS ao projeto prende-se neste momento apenas pelo contributo financeiro, através da cedência de verba, sendo que a sua dinamização e acompanhamento estará na área de competência do Departamento de Educação e do Departamento Coesão Social e Habitação, do Município, conforme orientações superiores.   
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 “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 encontra-se inscrita no Guia de Respostas Educativas (GRE) no presente ano letivo, entenda-se 2019/20, durante os meses a que este relatório se reporta não foram realizadas ações. Mais se informa que tendo em conta que a mesma consta no GRE carece de uma solicitação por parte dos Estabelecimentos de Ensino.   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.  Área/ Eixo de Intervenção: Intervenção 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. Com a criação da equipa de Bairro que irá intervir no terreno mencionado, na qual estará integrado um elemento do CLS, tem o serviço acompanhado as reuniões que têm vindo a ser realizadas e tal como já mencionado dando os contributos necessários, dentro das suas competências enquanto serviço.      
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 Área /Eixo de Intervenção: Reintegração Social Projetos / Ações Atendimento e encaminhamento no âmbito dos atendimentos realizados Acompanhamento a agregados familiares Deu-se continuidade ao trabalho de proximidade a um agregado familiar tendo sido estabelecido contacto com associações locais para doação de bens alimentares e vestuário.   Atividade nov - dez AcumuladoTrabalho de terreno efetuado junto de familias com necessidade de encaminhamento para os diversos serviços com competência em várias áreas. 1 13   Trabalho Comunitário Não foram solicitados, durante os meses a que o relatório se refere, quaisquer pedidos de trabalho a favor da comunidade por parte da Direção Geral Reinserção Social.  Outras Ações Realizadas  Reuniões / visitas / articulações com várias entidades e instituições, bem como serviços da Autarquia.  O CLS, visando o planeamento do trabalho, bem como a concretização de atividades efetuou entre os meses de novembro e dezembro de 2019, as seguintes reuniões de trabalho, Atividade nov - dez AcumuladoGrupo Comunitário da Apelação 1 8Festa de Natal Apelação 3 6   Articulação com serviços internos  Foram estabelecidos contatos com o Departamento de Coesão Social e Habitação, no seguimento dos atendimentos que são realizados diariamente.  Articulação com a Equipa de Bairro no trabalho de terreno efetuado.         
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 Funções Sociais Do trabalho desenvolvido no âmbito da Educação, no decorrer dos meses de novembro a dezembro, destaca-se o seguinte:  ATIVIDADE Mais perto de Si – A Presidência Mais Perto de Si, na freguesia de Catujal-Unhos Preparação e presença técnica, 8 e 9 de novembro.  Projeto “Mobilidade Segura” Projeto que visa a prevenção de comportamentos de risco, adoção de procedimentos de autoproteção, prevenção de vandalismo no interior dos transportes públicos com recurso a regras de segurança rodoviária. Projeto em parceria com a PSP, GNR, Rodoviária de Lisboa e Barraqueiro. Decorre ao longo do ano letivo e é dirigido aos alunos do 4º ano de escolaridade das escolas do 1º ciclo do ensino básico. No período em exercício foram realizadas reuniões com as empresas Rodoviária e Barraqueiro.  Grandes Obras a realizar em 2020 Participação técnica nas reuniões com a comunidade educativa e no acompanhamento às intervenções/obras.  “Brincar com a Música” Projeto da responsabilidade da Divisão de Cultura. Preparação e acompanhamento do concerto comentado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, na Escola Secundária da Portela, 22 de novembro.  Acompanhamento técnico aos projetos e parcerias, no âmbito do Programa Educação com Arte: Projetos e ações na área da música em parceria com o Conservatório D’Artes de Loures (CAL) Arranque do ano letivo 2019-2020 do Projeto “Músicos de Palmo e Meio” nas salas do pré-escolar da rede pública e solidária do concelho, projeto “Bebéthoven” na creche municipal e o projeto “MusicArte” nos Centros de Apoio à Aprendizagem das escolas da rede pública; Apresentações musicais realizadas pelo CAL: - Lançamento do livro “Sacavém, a outra loiça” Museu da Cerâmica, 22 de novembro; 
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- Projeto Erasmus +, Projeto Músicos de Palmo e Meio, EB nº 4 S. João da Talha, 25 de novembro; - Festa de Natal, Academia dos Saberes, Pólo de Loures, 19 de dezembro; - “Celebrar o Natal”, Mercado Municipal de Loures, 21 de dezembro.  Projeto da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Pólo de Loures Acompanhamento técnico no desenvolvimento diário do projeto; Acompanhamento e presença nas seguintes audições: 06 de dezembro, 17H30, Audição de Violino; 11 de dezembro, 18H00, Audição de Piano; 12 de dezembro, Audição de Natal de Coro e Expressão Dramática; 13 de dezembro, 18H30, Audição de Violino; 16 de dezembro, 17H30, Festa de Natal do Pólo de Loures 19 de dezembro, Concerto de Natal do Atelier Musical  Projeto Orquestras Sinfónicas Juvenis – Agrupamentos de Escola Maria Keil, Eduardo Gageiro, Nuno Álvares Pereira e Luís Sttau Monteiro: Acompanhamento técnico no desenvolvimento do projeto; Acompanhamento técnico no cumprimento do Protocolo de Colaboração estabelecido entre o Município, a Orquestra Geração e a Rodoviária de Lisboa; Preparação e entrega da candidatura “Cultura para Todos”, PORLisboa 2014-2020; Apoio técnico no estágio de Natal, 14 e 15 de dezembro.  Projeto “Danç’Arte” As sessões encontram-se a ser implementadas nas escolas aos alunos do 3º ano do 1º ciclo do ensino básico e nas IPSS. Iniciaram a 11 de novembro e terminarão a 19 de junho de 2020. Foram realizadas durante estes dois meses, 247 sessões para crianças das IPSS e alunos do 3º ano do ensino básico.  Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) - Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE) No âmbito da AICE e da RTPCE, o departamento fez-se representar na reunião do Grupo Temático “Educação ao Longo da Vida”, em Odemira no dia 28 de novembro, e ainda no Seminário “Dia Internacional da Cidade Educadora”, a 2 de dezembro em Lisboa. 
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O Dia Internacional da Cidade Educadora foi comemorado no dia 29 de novembro e contou com a colaboração dos alunos do IPTRANS e da Academia dos Saberes de Loures.  Festival Internacional de Bandas Filarmónicas 2019, espetáculo final, 24 de novembro Este Festival Internacional é da responsabilidade do DCDJ tendo participado no espetáculo final do dia 24 de novembro, alunos do ensino básico dos agrupamentos escolares Maria Keil (EB Apelação), Luís Sttau Monteiro (EB Luís Sttau Monteiro) e 4 de Outubro (EB Bucelas).  Universidade Sénior - Academia dos Saberes  Acompanhamento no desenvolvimento dos projetos no âmbito da Universidade Sénior - Pólos de Loures, Sacavém, Bucelas e Camarate Aulas Abertas 15 de novembro – “Encontros sobre Antiguidade e Romanização – a romanização: introdução” – Pólo de Sacavém e dinamizado pelo Museu Nacional de Arqueologia; 15 e 29 de novembro – “Comer e falar à Porto” – pelo Prof. Pedro Carvalho, nos Pólos de Sacavém, Camarate e Loures; 22 de novembro – “O que levar quando se viaja” – pelo IPTRANS; 4 de dezembro – “Uma breve história da Humanidade” – pelo Prof. Amílcar Melo.  Ações de Sensibilização 6 de dezembro - “Comer Bem em qualquer altura do ano” – Pólo de Loures em articulação com a DISS   Idas ao Teatro 15 de novembro – “ArteFado!”, Cineteatro de Loures dinamizado pela Universidade Sénior do Barreiro; 28 de novembro – “Ding Dong”, Teatro Armando Cortez, Lisboa; 12 de dezembro – “Chicago”, Teatro da Trindade, Lisboa;  Passeios/Visitas Culturais 22 de novembro – “Passeio Cultural a Alpiarça e Almeirim”;  Exposições 2 de novembro a 20 de dezembro – “O Brinquedo Antigo Português”, Pólo de Loures pelo colecionador Hélder Martins e onde estão patentes cerca de 220 peças.  
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 Comemorações de Natal 6 de dezembro – Ida ao Circo de Natal no Coliseu; 16 de dezembro – Festa de Natal do Pólo de Sacavém. Realizou-se na Academia Recreativa e Musical de Sacavém; 18 de dezembro – Ceia de Natal da Academia dos Saberes, Pavilhão Paz e Amizade. Ceia de Natal onde participaram 759 alunos/professores: 50 do Polo de Bucelas, 50 do Polo de Camarate, 434 do Polo de Loures e 225 do Polo de Sacavém. Receção aos alunos e professores, jantar e animação musical com grupo artes circenses Gato Ruim, efabuladeiras do grupo de Joaninha Duarte e grupo musical Chão da Ribeira.   Atividade novembro e dezembro AcumuladoParticipação em reuniões em grupos de trabalho no âmbito do Departamento de Educação: Reunião Diretores e IPSS; Verificação financeira; Mobilidade Segura;  Semana da Educação; Programa Enriquecimento Curricular; Orquestra Geração; Plano Integrado Quinta  Fonte/Apelação; Serviço de Apoio à Família (Caderno de  encargos); Obras/Intervenções na Rede Escolar; Produtos Biológicos; Janeirinhas;Carnaval Infantil 10 78Participação em reuniões nos seguintes grupos de trabalho no âmbito interdepartamental: Mobilidade Segura;  25 de Abril; Semana da Educação; Residências artísticas R-A; Semana da Inclusão; RU:RBAN 7 55Reuniões com Vereador + Agrupamentos de Escolas 1 11Reuniões com Vereador + APEE'S 1 9Reuniões com Diretora + equipa das Técnicas de Agrupamento 1 5Reuniões com outras Divsiões DE e equipa Técnicas de Agrupamento 1 10Reuniões da Equipa TA's 1 3Reuniões com Diretores Agrupamentos Escolas + DRH 1 1Reuniõs TA'S e Equipa PND 2 2Reuniões com APEE'S 1 9Reuniões com DOM 3 12Reunião com Vereador + DE 2 2Reunião com DE+DPFA 1 1Pedidos à DGDA 14 98Pedidos - utilização das instalações escolares pela comunidade local 1 27Pedidos de Assistência ao DOM/DEC 25 171Pedidos de Assistência técnica aos equipamentos hoteleiros das cozinhas/refeitórios escolares - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos (articulação c/DIPE) 28 224     
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Atividade novembro e dezembro AcumuladoVisitas técnicas com Vereador (serviço de refeições) 2 48Visitas técnicas aos Agrupamentos de Escolas 70 754Visitas técnicas às IPSS 2 7Pareceres Visitas de Estudo 1 75Reuniões de Conselhos Gerais 9 62Reuniões com a empresa fornecedora de refeições e lanches escolares 3 11Reuniões c/entidades externas 1 13Danç'Arte - sessões (3º ano+IPSS) 247 697Teatro e dança - Visitas técnicas 3 37Festival Internacional Bandas Filarmónicas (DCDJ) - Espetáculo Final - 24 nov 1 1Participantes: AE Maria Keil, AE Luís Sttau Monteiro, AE 4 Outubro 30 30Educação ao Longo da Vida - Reuniões do Grupo Temático 1 1Dia Internacional da Cidade Educadora - 29 novembro 1 1Participantes: IPTRANS e Academia dos Saberes 130 130Seminário "Dia Internacional da Cidade Educadora" - Lisboa - 2 dez. 1 1Ida ao Circo de Natal - Coliseu Recreios 1 1Participantes 51 51Idas ao Teatro - "Ding Dong" e "ArteFado!" 2 2Participantes 171 171Ida ao Musical "Chicago" 1 1Participantes 106 106Passeios Culturais - Alpiarça e Almeirim 1 1Participantes 158 158Comemorações Dia da Poesia - Pólo de Loures e Sacavém 2 2Participantes 143 143Exposição "Brinquedo Antigo Português" - colecionador Hélder Martins - Pólo Loures - inauguração 1 1Participantes 13 13Aulas Abertas 5 5Participantes 94 94Ações de Sensibilização sobre Nutrição 1 1Participantes 25 25Festa de Natal da Academia dos Saberes - Pav. Paz e Amizade 1 1Participantes 760 760  
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 PLANEAMENTO DA REDE ESCOLAR Prosseguimento do trabalho referente aos documentos estratégicos na área da Educação: Revisão da Carta Educativa e Plano Estratégico Educativo Municipal, em articulação e no âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado com a Universidade de Aveiro.  Gestão do parque escolar: Em estreita articulação com as Técnicas de Agrupamentos procedeu-se ao acompanhamento das unidades educativas no âmbito da responsabilidade municipal (JI, EB1 e EB23/EBI), nas ações de manutenção e conservação do edificado, logradouros ou equipamentos, articulando com o DOM as diversas situações, bem como elaboração de pareceres diversos.  Foram também realizadas várias reuniões entre serviços (DE e DOM) e visitas a unidades educativas, e o acompanhamento das intervenções do Município a decorrer neste período na EB Fanqueiro, EB Luís Sttau Monteiro, EB Jorge de Barros e a EB Bartolomeu Dias. Assim como nos casos dos procedimentos acompanhados diretamente pela DIPE para intervenção em unidades educativas, nomeadamente sobre telheiros, caixilharias, estores e pinturas. De destacar o acompanhamento com a DMAQIT à conclusão da instalação do software Windows em 200 computadores da rede escolar, bem como para o acompanhamento à fase inicial de implementação do sistema de acesso à internet generalizado nas salas de aula/atividades das EB1 e JI e da instalação dos novos 330 computadores. Acompanhamento e articulação com os respetivos serviços municipais para intervenção nas áreas de gestão do parque informático, controlo de pragas urbanas, manutenção de zonas verdes ou património municipal, entre outras. Acompanhamento à gestão do contrato em vigor para assistência técnica dos equipamentos multifunções e impressoras, bem como do contrato de assistência técnica aos quadros interativos, nas EB1 e JI concelhias.  Deu-se seguimento ao acompanhamento do fornecimento continuado de palamenta para as cozinhas escolares, tendo-se procedido às requisições e respetivas entregas. Ainda na área dos refeitórios escolares, prosseguiram as ações no âmbito do contrato de manutenção e assistência dos equipamentos hoteleiros, com intervenções e acompanhamento diário junto do prestador de serviço.  Análise e acompanhamento aos processos de aquisição, entrega e/ou montagem de material didático, mobiliário escolar e equipamento específico de apoio ao funcionamento das unidades educativas. Neste período releva-se o acompanhamento da entrega de mobiliário escolar em 25 unidades educativas. De destacar, ainda, o acompanhamento aos procedimentos para aquisição 
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de equipamento hoteleiro para 24 refeitórios escolares e aquisição de emissores térmicos para 16 unidades educativas, estes últimos com a entrega concluída.  Recursos Humanos adstritos à Rede Escolar Gestão do pessoal não docente: Elaboração de pareceres, acompanhamento e articulação com os Agrupamentos de Escolas e DRH sobre a gestão do pessoal não docente adstrito à rede escolar, nomeadamente pedidos de férias, faltas, licenças, formação, mobilidades. Análise de pedidos de reforço e apoio supletivo das equipas de recursos humanos.  Manteve-se igualmente a articulação com o serviço de saúde ocupacional e apoio social aos trabalhadores com casos em acompanhamento. De destacar a planificação de admissão de novos assistentes operacionais com recurso à bolsa de recrutamento do procedimento concursal e, na sequência da sua aprovação, realizou-se em novembro e dezembro a articulação com o DRH e Agrupamentos de Escolas para o acolhimento e integração dos trabalhadores.   Equipas Multidisciplinares: Realizou-se uma reunião geral com os 28 Técnicos das Equipas Multidisciplinares que se encontram adstritos aos Agrupamentos de Escolas. Foi ainda realizada a integração/acolhimento em articulação com o agrupamento de escolas de uma nova técnica na área de psicologia.  Ação Sócioeducativa Escola Inclusiva (Hidroterapia): realizou-se no dia 30 de novembro nas Piscinas Municipais de Santo António dos Cavaleiros e Santa Iria de Azóia, o II Festival Municipal de Hidroterapia com a participação de 6 Agrupamentos de Escolas num total de 100 alunos de várias escolas. Este evento integrou a programação da Semana da Inclusão. Ainda inserida nesta ação, decorreu o 1º Torneio de Boccia, realizado pela PSP, no pavilhão Paz e Amizade, no dia 3 de dezembro contando com 120 participantes de várias escolas e entidades.  Adaptação ao Meio Aquático – AMA: acompanhamento de proximidade do projeto, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, parceiro Gesloures e prestador de serviço de transportes, abrangendo neste período 2010 alunos do 4.º ano do 1.º ciclo. Preparação da logística referente ao 2.º período que envolverá a participação dos alunos do 2.º ano de escolaridade.  
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 Projetos Socioeducativos - Apoio a Projetos: neste período decorreram as inscrições conforme Regulamento Municipal, sendo que foram rececionadas 44 candidaturas de Projetos Socioeducativos de 13 Agrupamentos de Escolas, 1 Escola Secundária de Camarate, 17 APEE e 13 IPSS, encontrando-se os mesmo em análise. Visitas de Estudo: A rede escolar concelhia e IPSS usufruiu de 63 visitas de estudo concretizadas com viaturas municipais (regulamento municipal). No âmbito do Protocolo entre a Câmara Municipal de Loures, MARL e Associação 5 ao Dia, que tem como objetivo a promoção do consumo diário de fruta/hortícolas, foram assegurados autocarros para as escolas EB João Villaret (dias 6, 13, 20 e 27 de novembro) e para a EB Fetais (26 de novembro, 11 e 12 de dezembro) para realizar visitas às instalações do MARL.   Conselhos Gerais Realizaram-se 9 reuniões de Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária não agrupada com 18 representações de conselheiros municipais.  Atividade Nov - Dez AcumuladoPedidos - requisição de garrafas de gás para as cozinhas/refeitórios escolares -  receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com DCA) - Nº Unidades educativas 23 120Pedidos - controlo de pragas urbanas -  receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com DSPA) - Nº Unidades educativas 15 127Pedidos - assistencia técnica equipamento multifunções - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com prestador de serviço) - Nº Unidades educativas 28 147Pedidos - assistencia técnica quadros interativos - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com prestador de serviço) - Nº Unidades educativas 8 30Pedidos - palamenta para refeitórios escolares - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com prestador de serviço) - Nº Unidades educativas 20 72Pedidos - reparação de equipamento hoteleiro dos refeitórios escolares - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com prestador de serviço) - Nº equipamentos hoteleiros 31 232Mobiliário Escolar - proposta de aquisição e acompanhamento da logistica de entrega  - N.º Unidades Educativas 20 51Equipamento Hoteleiro - proposta de aquisição e acompanhamento da logistica de entrega  - N.º Unidades Educativas 13 25Equipamento Diverso -  proposta de aquisição e acompanhamento da logistica de entrega  - N.º Unidades Educativas 16 16Material Didático - proposta de aquisição e acompanhamento da logistica de entrega  - N.º Unidades Educativas 3 144PND - Requerimentos de pessoal não docente (PND) - férias, faltas, licenças, horários específicos, formação externa 270 1403PND - Admissão de novos trabalhadores (Nº proposta recrutamento, afetação e acolhimento/integração nos AE) 2 52º Festival (participantes) 100 100Visitas de Estudo 2019/2020 (regulamento municipal) 63 63Apoio aos Projetos Socioeducativos 2019/2020 1 1Candidaturas 44 441º Torneio de Boccia (parceria com a PSP) - participantes 120 120Equipas Multidisciplinares - Reuniões mensais 1 8Reuniões de Conselhos Gerais 9 56Representações municipais 18 168  
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 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR Acompanhamento e Fiscalização dos apoios em Transportes Escolares Transportaram-se diariamente, no período indicado no ano letivo 2019/2020, 60 alunos com Necessidades de Saúde Especiais (NSE), em 7 carrinhas e autocarros adaptados municipais/14 circuitos diários.   Acompanhamento e (Fiscalização) aos Refeitórios Escolares/Serviço de prolongamento de Horário dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública com Pré-escolar e 1º ciclo  As técnicas da DASE em articulação com as técnicas de Agrupamento/DE efetuam o acompanhamento do Serviço de Apoio à Família nos equipamentos escolares, nomeadamente na aferição do número de refeições/lanches, serviço de refeições/qualidade/quantidade, e receção de mapas de controlo.  Gestão do Serviço de Faturação referente aos valores de comparticipações familiares faturados aos encarregados de educação, pelo usufruto de refeições escolares, lanches e e atividades de animação e apoio à família. Emissão de faturas Serviço de Apoio à Família: novembro de 2019 - 4707 faturas dezembro de 2019 - 4696 faturas Ministério de Educação - DGEstE - é efetuada a atualização da plataforma informática própria, com os números de crianças a abranger pelo Acordo de Cooperação para a Educação pré-Escolar (refeições e prolongamento de horário) e dos alunos a serem abrangidos pelo Programa de Generalização do funcionamento de refeições escolares a alunos do 1º ciclo do ensino básico (por escalão de abono familiar).                
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 OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS  Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xxx
Obras xxx xxx xxxxx xxx

FREGUESIA DE LOURESEscola Básica Luis Sttau Monteiro - Reformulação da Rede de Drenagem Pluvial

Escola Básica nº3 de Sacavém -  Execução de rede de  Infraestruturas e base para instalação de monoblocos
Escola Básica da Flamenga - Remodelação do Edifício - ObraUNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASSanto António Cavaleiros

UNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA
Escola Básica nº 3 de Unhos  - Remodelação e ampliação Unhos

Escola Básica da Portela - Susbtituição de Cobertura do Edifício

Designação da Acção
Empreitadas

FREGUESIA DE LOURESFREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASFrielasEscola Básica de Frielas
Escola Básica João Villaret- Construção de Pavilhão Gimnodesportivo
Escola Básica da Mealhada

Escola Básica de São João da Talha - Recuperação de campo de jogos Santa Iria de AzóiaEscola Básica do Alto da Eira- Remodelação do Logradouro 
Portela

Escola Básica do Fanqueiro criação de salas de AEC

UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavém
São João da TalhaEscola Básica de Loures - Reparação do Pavimento dos campos desportivos

Escola Básica nº3 de Sacavém - Remodelação do Edificio Escolar - ObraEscola Básica da Portela - Reabilitação e Ampliação do Edifício do JI

FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS
Ampliação da Escola Básica do Infantado

BobadelaJardim de Infânicia da Bobadela- Remodelação e Ampliação do Edifício e requalificação do logradouroEscola Básica nº2 - Pintura exterior e reparação de junta de dilatação
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 Em Preparação Em curso Concluído Observações
Prestação de ServiçosContrato de manutenção às redes de gás das escolas básicas e JI's xxxxxx xxx xx xxxx x

FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do Tojal
Contrato de  aluguer de monoblocos para Escola Básica da Portela Portela

CamarateEscola Básica nº5 de Camarate - Aquisição de monoblocos

Contrato de  aluguer de monoblocos para Escola Básica nº1 da BobadelaContrato de  aluguer de monoblocos para Escola Básica nº 3 de Sacavém
Contrato de  aluguer de monoblocos para Escola básica da Flamenga

Prestação de Serviços para Limpeza das Coberturas nas Escolas Básicas de 2º e 3º Ciclo no Concelho de Loures
Contrato de  aluguer de monoblocos para Escola Básica nº 3 de Unhos
Contrato de manutenção ao equipamento hoteleiro das escolas básicas, JI's refeitório municipal e Creche MunicipalContrato de manutenção ao equipamento de AVAC das escolas básicas, JI's e edifícios municipaisContrato de manutenção aos equipamentos de elevação das escolas básicas, Jardins de Infâncias e edifícios municipais CONCELHO

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

FREGUESIA DE LOURES
FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS

Escola Básica de Santo Antão do Tojal - Aquisição de monoblocos

Designação da Acção

FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA
Escola Básica João Villaret- Construção de Pavilhão Gimnodesportivo - Fiscalização Loures 

Santo António dos Cavaleiros

Unhos

BobadelaJardim de Infância da Bobadela-  Fiscalização
Escola Básica do Infantado - Estudo Geológico e Geotécnico FREGUESIA DE PORTELA E MOSCAVIDESacavémFREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHO
Contrato de  aluguer de monoblocos para Jardim de Infância da Bobadela               
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 No que concerne à atividade desenvolvida no âmbito da Habitação e Serviços Coletivos, destaca-se o seguinte:  Área Administrativa Atividade Nov. Dez. 19 AcumuladoAtendimentos Administrativos 206 1391Registos de EntradasProcessos 370 1480Documentos 386 1777Registos de SaidasProcessos 345 1273Documentos 246 1572   AADM/GIS - Área Administrativa dos Gabinetes de Intervenção Social Atividade Nov. Dez. 19 AcumuladoAtendimentos Administrativos nos Gabinetes de Intervenção SocialApelação 290 2246Loures 235 1240Sacavém 236 1491Registos de Anomalias nos Gabinetes de Intervenção SocialApelação 56 253Loures 12 61Sacavém 32 143   Área de Gestão Património Habitacional Atividade Nov. Dez. 19 AcumuladoProcesso de empreitadas     Em fase Procedimento (Concurso publico) 1 1     Procedimentos adjudicados (Ajuste direto + consulta previa) 1 5     Obras iniciadas/consignadas no ano corrente 1 4     Obras concluídas (receção provisória) 1 3    Em Fase de Procedimento 4 6     Procedimentos adjudicados/contratados 2 7Informações realizadas 30 203Inqueritos a moradores 13 105      
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 NFV - Núcleo de Fiscalização e Vistorias Atividade Nov. Dez. 19 AcumuladoDespejos 10 40Demolições em Construções  (barracas) 3 26Vistorias no Património Habitacional Municipal 72 207Registos de Anomalias 38 114Levantamentos 26 62Reuniões/representação assembleia condominio 1 5   NEO - Núcleo de Execução de Obras Atividade Nov. Dez. 19 AcumuladoFolhas de obra produzidas 29 230N.º de Reparações / Intervenções no Património Habitacional Indiferen 25 196N.º de Reparações / Reabilitação no Património Habitacional Indiferen 5 22   Área de Rendas e Bases de Dados Atividade Nov. Dez. 19 AcumuladoEmissões de Renda 9 46Revisões de Renda 28 181Planos de Regularização de Dívida 13 80Transferências de Fogos 4 10Apuramentos de Dívida a pedido do DCSH/SAT/AJ 2 21Ofícios Incumprimento 19 117Ofícios de Pré-Contencioso 1 19   Área de Realojamento Gestão Social Atividade Nov. Dez. 19 AcumuladoNúmero de Atendimentos Técnicos de Realojamentos e Gestão Social:Apelação 230 1664Loures 102 563Sacavém 246 1173Realojamentos 28 51Transferências de Fogo 2 13Pedidos de Habitação 101 479Visitas Domiciliárias:Apelação 402 2159Loures 168 721Sacavém 324 1988  
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 Na SAT/Área Jurídica, foram, no período em apresso, desenvolvidas as seguintes atividades: Atividade novembro e dezembro AcumuladoInformações/Pareceres 76 460Processos enviados para contencioso (G.C.J./C.M. de Loures):Analisados e propostos 10 42Enviados para contencioso 2 34Alienação de fogos municipais:Propostos para compra/venda 3 17Solicitações para compra 1 19   Atividade Nov/Dez 2019 AcumuladoContinuação de Procedimento NJA 20 48Acordos extrajudiciais pendentes 9 24Preparação de NJA 30 140      No que respeita à atividade desenvolvida no âmbito da Ordenamento do Território, destaca-se o seguinte:  PLANO DIRETOR MUNICIPAL Alteração /Adaptação do PDM (2020) Definição da metodologia na alteração/adaptação do Plano Diretor Municipal à Nova Lei de Solos Inserção, no projeto SIG, dos polígonos e dados alfanuméricos referentes às participações feitas no âmbito do "Proc. Nº GD 782/2016 - Contributos e Sugestões para a Alteração do PDM".  Ajustes ao modelo de "Ficha de Participação". Criação do Projeto SIG com os compromissos urbanísticos para espacialização das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor.  Património Cultural Construído Comissão Consultiva da Estrutura Patrimonial Avaliação de processos. 
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 PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO Plano de Pormenor Quinta dos Remédios \ Bobadela Desenvolvimento do Contrato de Planeamento do Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios.  Plano de Pormenor do Prior Velho Aprovação do plano pela Assembleia Municipal Desenvolvimento de procedimentos para a publicação e Divulgação do PP.  Plano de Pormenor Quinta do Carmo \ Sacavém Elaboração da minuta do Contrato de Planeamento do Plano de Pormenor da Quinta do Carmo. Envio aos interessados para início da concertação necessária até ao documento final.  UNIDADES DE EXECUÇÃO Unidade de Execução do Arneiro Novo desenho urbano para a área da UE1 que incluí remodelação do desenho das infraestruturas viárias Testes relativos à edificabilidade máxima que decorre por via da leitura direta do PDM, e início dos testes que decorrem do novo desenho esboçado para o local Elaboração de estimativa orçamental no seguimento da nova proposta de estruturação viária  Definição de cotas de implantação da nova estruturação viária.  Unidade de Execução 1 do Plano de Pormenor da Quinta do Correio Mor   Articulação com o proprietário para o desenvolvimento da unidade de execução.  Unidade de Execução do Verde de Recreio e Lazer Acompanhamento das propostas desenvolvidas tendo em conta os projetos para licenciamento.  Unidade de Execução 2 de Tocadelos Preparação do documento para abertura do período de discussão pública e posterior aprovação da delimitação da U.E.  U.E. 3 de Tocadelos Definição de orientações urbanísticas para a delimitação da unidade de execução.   U.E. 4 de Tocadelos Articulação com o proprietário para o desenvolvimento da unidade de execução 
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 Unidade de Execução Casal dos Reis Definição de orientações urbanísticas para a delimitação da unidade de execução.  Recolha de informação e desenvolvimento de soluções sobre infraestruturas para área da unidade de execução.  Recolha de informação e estabelecimento de metodologia de trabalho para as áreas arqueológicas.  Área de Estudo da Encosta do Conventinho Entrega do documento referente à Área de Estudo da Encosta do Conventinho. Colaboração no Levantamento dos Agregados Familiares residentes na Área de Estudo da Encosta do Conventinho.     Unidade de Execução A da Encosta do Conventinho Entrega da proposta para delimitação da Unidade de Execução A.  Unidade de Execução B da Encosta do Conventinho Entrega da proposta para delimitação da Unidade de Execução B.  Unidade de Execução C da Encosta do Conventinho Entrega da proposta para delimitação da Unidade de Execução C.  Unidade de Execução D da Encosta do Conventinho Entrega da proposta para delimitação da Unidade de Execução D.  Unidade de Execução de Frielas Articulação com os proprietários para a delimitação de unidade de execução.  Unidade de Execução da Quinta do Galeão Articulação com o proprietário para o desenvolvimento de unidade de execução.        
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 ESTUDOS URBANISTICOS / PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO Estudo Urbanístico Loures Sul - Área Envolvente à Luís Sttau Monteiro/ Loures.  Realização de reuniões com o representante do promotor e equipa técnica projetista. Apreciação preliminar dos elementos apresentados em reunião.  Via T7 - Campo do Rio - Camarate Acompanhamento das soluções para a ligação da T7 à Estrada Militar em desenvolvimento na EMAUGI.   Estudo Urbanístico de Conjunto para Loures Nascente e Estudo do Largo do Mercado, Programa Preliminar  Elaboração de programa preliminar de intervenção, para um estudo integrado de conjunto capaz de suportar as várias unidades de execução a delimitar na SUOPG8.  Apreciação da proposta técnica de honorários para elaboração do Estudo Urbanístico de Enquadramento Geral das operações a desenvolver na SUOPG 8 e Estudo Prévio do Largo do Mercado. Reuniões de trabalho, de articulação com área de Arquitetura Paisagista, tendo em vista a elaboração de Programa Preliminar para o Parque do Rio. Reuniões internas com DOM sobre Via Urbana Interior. Resposta a diversas questões colocadas pelos autores do projeto no desenvolvimento do Estudo Prévio. Reuniões para apoio jurídico relativamente à elaboração de protocolos com proprietários de prédios afetados pelo traçado da Via Urbana Interior. Colaboração na redação da minuta de protocolo a celebrar com proprietários. Contributos para elaboração da Proposta de aquisição de bens e serviços para a área da SUOPG 08. Elaboração de caderno de encargos para procedimento de contratação pública de prestação de serviços.  Prestação de esclarecimentos a proprietários na área da SUOPG8. Reunião com Gabinete de Planeamento sobre Programa para o Interface a localizar em Loures Nascente Participação em reuniões com proprietários afetados pelo traçado da VUI e preparação de dossier de apoio com elementos de cartografia e informação relevante sobre propriedades e proprietários.  
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Reuniões com internas para esclarecimentos sobre propriedades a adquirir pela CM Loures, para construção da VUI.  Prestação de esclarecimentos a proprietários na área da SUOPG 07. Reuniões com proprietários para esclarecimento dos objetivos para a área da SUOPG.   GRUPOS DE TRABALHO  Rede de Transportes Públicos para o Concelho de Loures Este grupo de trabalho, em conjunto com o Gabinete de Planeamento, foi criado em janeiro de 2019 para estudar uma proposta de Modelo de Rede de Transportes Públicos, para o Concelho de Loures.  Mobilidade e Transportes "Este grupo de trabalho, em colaboração com o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e o Gabinete de Planeamento, foi criado em julho de 2019 para elaborar 3 candidaturas ao Programa Portugal Ciclável 2030 (PCN 2030) - programa lançado pelo Ministério do Ambiente que se constitui como um instrumento de incentivo à utilização da bicicleta, nomeadamente através do apoio às infraestruturas dedicadas à circulação ciclável (segregado ou não), tendo como objetivo a difusão da utilização da bicicleta como meio de transporte na vida quotidiana (através de conexões intermunicipais, necessariamente). Considerando o Aviso n.º 10261/2019, de 19 de junho, “Construção de Ciclovias no âmbito do Portugal Ciclável” foram estabelecidas parcerias com os Municípios de Lisboa e Odivelas, para apresentação de candidaturas ao Fundo Ambiental. Na parceria com o Município de Lisboa foram elaboradas duas candidaturas para a ligação de dois pares de aglomerados, no sentido da conexão de novos troços com a rede ciclável existente nos dois municípios, incidindo: uma num troço que estabelece a ligação entre Lisboa e Moscavide, possibilitando, também, o acesso à Estação do Metro de Moscavide; e outra num troço que faz a ligação entre Lisboa e Sacavém, passando pela Estação da CP de Sacavém. Na parceria estabelecida com o Município de Odivelas a candidatura incidiu num percurso que serve os aglomerados de Loures, Mealhada, Ponte de Frielas, Santo António dos Cavaleiros e Flamenga, no sentido da conexão com a rede ciclável existente nos dois municípios, de reforço da ligação das duas sedes de concelho, em modos suaves e de ligação à Estação do Metro de Odivelas."  
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 Interface de Transportes Públicos - Loures Nascente Elaboração do Programa Funcional para o Interface de Transportes Públicos de Loures (Loures Nascente), em conjunto com o Gabinete de Planeamento.  REDE DE EQUIPAMENTOS COLETIVOS Disponibilização de dados geográficos e alfanuméricos relativos a equipamentos coletivos existentes no município de Loures. Continuação do processo de verificação dos equipamentos registados com data de atualização anterior a 2017. Recolha de dados, levantamento, inserção e georreferenciação de novos equipamentos coletivos.  OUTROS TRABALHOS Rede de Transferência URBACT RU:RBAN Participação nas reuniões de trabalho com as associações locais e o ULG - Urbact Local Group. Aplicação de questionário de avaliação sobre o projeto junto dos horticultores dos Parques Hortícolas da Bobadela e do Conventinho - Santo António dos Cavaleiros.  Mapas Interativos Gestão da plataforma de mapas interativos, as suas funcionalidades e os seus conteúdos temáticos.   Gestão de Software CAD, SIG e as plataformas de disponibilização de informação geográfica do Município Articular os Sistemas de Informação Geográfica com os outros Sistemas de Informação Municipal e potenciar a integração entre as diferentes aplicações Apoio técnico à gestão do Software CAD (Autocad e Bentley), SIG (ESRI), instalação e configuração destes produtos. Gestão de contratos de manutenção. Gestão do software SIG do Município Gestão de software Autodesk do Município, organização das novas instalações da versão Map 2019 Formação on job de Microstation na DCP.    
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 Seminário “Plataforma ArcGIS – Os novos desafios Organização do Seminário “Plataforma ArcGIS – Os novos desafios”, 21 de novembro de 2019 e que pretende dar a conhecer as potencialidades da plataforma ESRI de modo a criar aplicações inovadoras e eficientes que permitam um maior envolvimento da comunidade. Destina-se aos trabalhadores que no seu dia-dia utilizem o software de mapeamento SIG.  Assegurar a elaboração, execução, acompanhamento e revisão dos instrumentos de gestão territorial DPGU - Sistema de ETRS89/PTTM06 Consolidação das infraestruturas de dados espaciais para trabalhar a informação e disponibilizar a informação no sistema de coordenadas ETRS89/PT-TM06 no departamento.  Cedência de Cartografia de base e temática para estudos e projetos Organização da informação cartográfica e de PDM nos formatos pretendidos para a cedência de cartografia de base e temática para a realização de estudos e projetos.  Sítio do Município Atualização de conteúdos relativamente aos instrumentos de gestão territorial (unidades de execução, planos de pormenor e estudos urbanísticos)  Maximizar os canais de comunicação interna e externa à unidade orgânica Otimização dos requerimentos de balcão único face às necessidades manifestadas pelos munícipes (acessos, alteração de elementos instrutórios, requerimentos e minutas) Articulação com os restantes serviços sobre os procedimentos desmaterializados dos novos processos urbanísticos  Reforçar a qualidade e simplificação administrativa Participação na definição dos processos de desmaterialização, organização e arquivo da informação em ligação estreita com as unidades orgânicas competentes Otimização dos requerimentos de urbanismo, ofícios e informações, proposta de novos gestores de processos urbanísticos Proposta de alterações ao Webdoc para resolução de problemas de funcionamento da tramitação dos processos urbanísticos e de acesso aos processos por parte dos outros serviços.    
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 Base de dados dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, Unidades de Execução e Estudos Urbanísticos  Estruturação de dados geográficos referentes a Planos Municipais de Ordenamentos do Território, Unidades de Execução e Estudos Urbanísticos. Atualização da respetiva Base de Dados - Levantamento, inserção e georreferenciação de novas iniciativas de planeamento.  Candidatura ao Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano Elaboração de cartografia para o projeto de Revitalização do Centro Urbano de Sacavém. Pedido efetuado pelo Gabinete de Revitalização Urbana.  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. Identificação de projetos promotores de Saúde no âmbito do Plano Local de Saúde (Divisãode de Intervenção Social e Sáude- Área da promoção da Saúde)  Participação na Revisão do Zonamento do IMI, coordenado pelo Ministério das Finanças, com propostas de alteração dos limites em vigor. Elaboração de parecer relativo a acessos viários alternativos de ligação ao Colégio de Monte Maior, Montemor Prestação de esclarecimentos relativos à elaboração do estudo prévio da “VARIANTE À VILA DE BUCELAS”.  Levantamentos topográficos Entrega do levantamento do Largo da Igreja na Quinta do Mocho | 20191118 levantamento do Largo do Mercado de Loures Entrega do Levantamento da SUOPG_13 Arneiro | 20191128 Continuação das leituras no Muro das Descobertas, Infantado Continuação da verificação dos PF Cartografia 10K  
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Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica Apresentação das linhas estratégicas do PDM de Loures nas quatro escolas envolvidas no projeto.  Atividade nov/dez AcumuladoDocumentos PedidosComunicações Prévias 24 170Licenciamentos 75 520Documentos emitidosComunicações Prévias 24 113Alvarás de Construção 72 315   Atividade nov/dez AcumuladoPedidos de Emissão de Alvará de UtilizaçãoEntrados 63 328Deferidos 50 233Indeferidos 10 65  Atividade nov/dez AcumuladoIntimações advindas de vistoriasCumpridas 6 27Não Cumpridas 4 18Coerciva 2 4Tipo de vistoriasArt.º 96 2 5Art.º 89/90 15 68Áreas de Reconversão Urbana (ARU) 5 26      REVITALIZAÇÃO URBANA Durante os meses de novembro a dezembro de 2019, a atividade do Gabinete de Revitalização Urbana deu sequência ao trabalho desenvolvido no âmbito das suas competências, destacando o acompanhamento e monitorização dos centros urbanos de Camarate, Loures e articulação com as Equipas de Projeto, Juntas de Freguesia e serviços municipais.  Destacando-se, igualmente: O atendimento ao público e tratamento das reclamações e pedidos de esclarecimento, rececionados através da linha telefónica, endereço eletrónico e presencialmente; 
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Revisão das segundas fases dos projetos de revitalização dos centros urbanos de Camarate, Loures e Moscavide; Participação no processo de atribuição de benefícios fiscais no âmbito das iniciativas de revitalização urbana; Contactos com operadores dos mercados municipais de Loures e Moscavide; Acompanhamento dos projetos de remodelação dos Mercados de Moscavide e Prior Velho; Elaboração do Programa Preliminar de Construção do novo Mercado Municipal de Loures; Elaboração do Programa Preliminar de remodelação do Jardim de Moscavide; Acompanhamento do Projeto de Instalação de Serviços de Apoio ao Cidadão - Agência para a Modernização Administrativa - AMA; Acompanhamento da instalação do SIM - Atendimento Municipal em Moscavide e Sacavém;  Participação na Rede de Transferência Ru:RBAN – Programa URBACT III; Participação no Grupo de Trabalho de dinamização do Natal 2019; Participação no Grupo de Trabalho do Centro Cultural de Loures; Acompanhamento de candidatura ao Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).   Participações em Iniciativas Colóquio – “Frente de Água” - Lisboa Seminário – Plataforma ARGIS – Novos desafios - Lisboa Seminário – “Liderança na administração pública” - BMJS Worhshop – “Hortas Biológicas” – Quinta do Conventinho.   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xxxx Concurso ficou deserto. Em análise o valor base

CONCELHODesignação da AcçãoEmpreitadas
UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAMoscavideUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémLargo 1º de Maio em SacavémReabilitação dos Pombais 

Manutenção das Revitalizações UrbanasTrabalhos de Conservação e Manutenação em Espaços Públicos   
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 Ações em Processos de Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI): Ações em Processos de Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI): Na (RIP) Reconversão de Iniciativa Particular: Apreciação e elaboração de proposta de aprovação do projeto de reconversão do bairro Olival dos Machios/São Julião; Apreciação e elaboração de proposta de aprovação do projeto de reconversão do bairro Qt. da Bola/Loures; Apreciação e elaboração de proposta de redelimitação do bairro Campo do Rio/Camarate, de modo a assegurar a conclusão de importantes infraestruturas na área, tais como, a via T7 e o emissário de Camarate; Apreciação formal de 6 projetos de reconversão, onde se perspetiva o início da discussão pública da solução urbanística do loteamento. Caso dos bairros: Almarjão; Funcheiras e Novo de Palhais/Loures e, ainda, Almoínhas e Boavista à Murteira/Loures e Alto dos Pinheiros/São João, embora, nestes 3 últimos casos se aguarde por uma última entrega e, no caso da Boavista à Murteira por assegurar maior estabilização da solução urbanística; (trabalho em curso) Acompanhamento, informal, de 5 (em 10) processos onde se perspetiva uma entrega que permita a consolidação da solução urbanística e aprovação do respetivo projeto. Destacam-se os bairros: Lugar do Campo da Bola/Santo Antão; Novo Penedo/Loures; Qt. Casal das Queimadas/Frielas; Miradouro e Miratejo e Queimadas/Unhos; Acompanhamento, informal, de 7 (em 15) estudos prévios de reconversão a que corresponderão novos processos. Destacam-se os bairros: Loios; Mato do Antão e Qt. da Ribeirinha/Santo Antão; Grilo; Qt. de Palmares/Camarate; Cachoeiras de Baixo/São João e Cachoeiras de Cima/St. Iria. Nestes últimos dois casos com reuniões conjuntas de harmonização territorial; Acompanhamento, informal, de 4 (em 7) casos específicos onde não é percetível o desenvolvimento que o processo de reconversão pode vir a ter. Destacam-se os bairros: Zambujeiro/Santo Antão; Azouguete e Campo do Rio/Camarate e Casal dos Migarrinhos/Loures; Apreciação dos últimos elementos que podem levar à elaboração de proposta de emissão do alvará de licença de loteamento do bairro Serra Chã/Loures e Bogalheira/Camarate; (trabalho em curso) Acompanhamento de mais 9 processos onde se pretende propor a aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento, 1 dos quais já com tempo de apreciação excessivo; 
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Retificação ao aditamento nº1 do alvará de loteamento nº7/1997, relativo ao bairro Operário/São João, por forma a ultrapassar dificuldades de registo colocadas pelo Instituto de Registos e Notariado; Acompanhamento de procedimentos para a suspensão do fornecimento de infraestruturas urbanísticas, em 3 bairros; Acompanhamento da fase relativa às obras de urbanização em 3 bairros; Encaminhamento do diferendo relativo à área de cedência conjunta entre o bairro Maroitas e Cachoeiras e o Alto dos Pinheiros, com apresentação de soluções; Retoma do projeto da via T7 e melhoria das vias adjacentes, em Camarate, envolvendo várias entidades e também a Comissão de Administração do bairro Campo do Rio para se assegurar condições de execução da obra.  Na (RIM) Reconversão de Iniciativa Municipal: Portela da Azóia: Aprovação do projeto de reconversão da UGT-3, com decisão sobre as reclamações apresentadas e comunicação aos interessados. Verificação do estado das infraestruturas; Apreciação dos projetos de reconversão em desenvolvimentos pelas equipas técnicas contratadas, no caso da UGT-5 e da UGT-16, com definição das condições para se avançar para a fase de anteprojeto e futura discussão pública do projeto; Acompanhamento dos trabalhos da equipa técnica contratada para a elaboração do projeto de reconversão da UGT-6, fase relativa ao programa base, e realização da 1ª reunião geral de interessados; Apreciação dos últimos elementos que podem levar à elaboração de proposta de emissão do alvará de licença de loteamento das UGT:7 e 11; (trabalho em curso) Execução do projeto de reconversão da UGT-8, com início da fase relativa ao estudo prévio; Acompanhamento da celebração dos contratos de adesão das UGT:1; 4; 7 e 11, onde foram celebrados + 17 contratos. na UGT-1, estão celebrados contratos relativos a 67 lotes (11 a prestações), num universo de 68 lotes. A adesão cifra-se nos 99%; na UGT-4, estão celebrados contratos relativos a 114 lotes (13 aprestações), num universo de 134 lotes. A adesão cifra-se nos 85%; na UGT-7, estão celebrados contratos relativos a 79 lotes (9 a prestações), num universo de 88 lotes. A adesão cifra-se nos 90%; 
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na UGT-11, estão celebrados contratos relativos a 50 lotes, num universo de 104 lotes. A adesão cifra-se nos 48%, numa fase ainda intermédia do procedimento. Acompanhamento da fase relativa às obras de urbanização na UGT-1; Elaboração de novo ficheiro, de base ArcGIS, para registo das áreas de cedência no âmbito da retoma do estudo desta matéria; (trabalho em curso) Emissão de uma declaração de cedência de lote na UGT-11, para o domínio privado municipal; O Gabinete Local da Portela da Azóia realizou: 88 atendimentos; o recenseamento com mais 14 casos; o apoio à fase negocial da solução urbanística da UGT-16; o apoio necessário à celebração dos contratos de adesão na UGT-11; a caracterização da propriedade e dos interessados nas UGT: 12 e 17; (trabalho em curso) a atualização da Base de Dados do GIPA.  Fraternidade: (Projetos executados por técnicos da EMAUGI) Elaboração da fase de projeto de execução da Célula-3, após a conclusão da fase formal de discussão pública, com previsão de mais sessões extras de discussão pública. Preparação do contrato de urbanização; Aprovação do projeto de reconversão da Célula-4; Continuação da elaboração dos projetos de reconversão da Célula-5, fase de anteprojeto e preparação do início da discussão pública, e da Célula-6, fase de estudo prévio; Início do projeto de reconversão da Célula-2; (trabalho embrionário) Realização de reuniões de acompanhamento à reconversão, com a comissão de administração e a equipa jurídica, ainda, outras internas.  Reuniões com entidades externas: Com a entidade Águas do Tejo Atlântico e SIMAR, no âmbito da retoma do projeto da Via T7; Com os SIMAR sobre obras de urbanização nos bairros: Casa Branca/São João e Tocadelos/Lousa; Com a MEO/ALTICE, no âmbito do projeto da rede de telecomunicações e obras de urbanização.  Participação em Assembleias de Proprietários e Comproprietários: Realizada 1 reunião com os interessados da Portela da Azóia, para início do processo de reconversão, na UGT-6; 
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Realizadas 3 assembleias de proprietários/comproprietários nos bairros: Zambujeiro/Tojais; Mato Antão/Tojais e Lugar do Campo da Bola/Tojais.   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELADesignação da AcçãoEmpreitadas Santa Iria de AzóiaObras de Reconversão de iniciativa municipal no Bairro da Portela de Azoía - UGT 1                                       
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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 novembro a dezembro, as seguintes intervenções:   Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesxxxxxx Aguarda orçamento da EDP.xx Aguarda Actualização de Orçamento da EDPx Aguarda Actualização de Orçamento da EDPxxxxxx xxxxxxxx xxx Aguarda orçamento da EDP.xxx Aguarda orçamento da EDP.x Aguarda orçamento da EDP.xx

Bº das Areias - Rua Primavera - Proj. 1055/2019 - IP-32

Rua da Boiça- Proj.Nº 994/2019-IP -53
Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública
Mato da Cruz - Rua do Viso e envolventes - Proj. 918/2018 - IP-49
Estrada Velha do Boição - Proj. 1037/2019 - IP-57

CONCELHOFREGUESIA DE BUCELAS
EMAUGI - Bº S. José - Proj Nº 870/2017 - IP-23 (Extra-PA 2017)
Rua Maria Lamas - Proj. nº 1036/2019 - IP-56Rua do Miradouro -  Proj. nº 1042/2019 - IP-59
Religação de Focos de I.P.

Rua do Progresso no Pinheiro de Loures - Proj. Nº 864/2018- IP-91Largo das Andorinhas na Fonte Santa  - proj. Nº 859/2017 -IP-69

Designação da Acção

Bº Santiago - R. 25 de Abril
Ribas de Cima - R. José Marques Corigo + R. da Esperança

PRU - Instalação de 16 Prismalux em Galeria - Sem projectoRua São Lourenço - Parque de Estacionamento junto ao Cemitério Velho

Requalificação com Tecnologia Led da Iluminação da Zona Envolvente à Rotunda Av. Descobertas/Av. Nicolau Breyner
Rotunda com Estátua e Placa Evocativa do 25 de Abril. Iluminação Decorativa e Monumental
Rua Dário Canas na Murteira- Proj. Nº 1023/2019 -IP-92Rua do Campo Desportivo e Rua dos Rouxinóis - Proj. Nº 1032/2019 - IP-94

FREGUESIA DE LOURES
Largo da Igreja Matriz em Loures . Proj. Nº 980/2019 -IP-85Largo Manuel  Cardoso Lemos Duarte - Proj.Nº 1022/2019- IP-91

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

Rua Anselmo Braancamp Freire -Rotunda- Proj.N.979/2019-IP-84

FREGUESIA DE FANHÕESTorre da Besoeira - Rua Alto das Noras - Proj. Nº 988/2019- IP- 24Rua da Padaria em Casainhos - Proj. nº 991/2019-IP-25Travessa da Esperança- Proj. nº 962/2019 - IP-21Rua da Horta em Casainhos - Proj. Nº 992/2019-IP-26Rua Jacinto Duarte - Troço Sul - Proj. 906/2017-IP-74

Museu do Vinho - Enterramento das linhas de BT - Proj.649/2011 IP 01 + Proj.650/2011 - IP 21
FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSTravessa da Abadia - Proj. nº 994/2019-IP-54

Rua Luisa do Gusmão entrada da Escola Basica nº 5 de Camarate- Proj. Nº 968/2018-Ip-27
EN 374- entrada de Tocadelos - Proj. Nº 972/2018 - IP-22Rua  da Pedreira -Proj.Nº 987/2019 - IP-23
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  Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesx Aguarda orçamento da EDP.xxxxxx Aguarda orçamento da EDP.x Aguarda orçamento da EDP.xx Aguarda orçamento da EDP.x xxx xxx Aguarda orçamento da EDP.xxxxx xxxxxx

Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública
Rua Dr. Bossa da Veiga e Ruadas Casinhas em Montachique - Proj. Nº1001/2019 - IP-29Rua das Fontainhas- desvio de postes - Proj. Nº985/2019 - BT-02
Travesssa Mó da Saudade - Parque Infantil em Salemas - Proj.Nº 960/2018- IP-23Rua da Capela em Salemas . Proj. Nº 973/2018 -IP-26Escadaria na Rua do Moinho Capela em Carcavelos . Proj. Nº 971/2018 -IP-25EN 8 - Rua  e Travessa dos Maticos em Lousa - Proj.N.º975/2018-IP-27Tocadelos - Rua Jacinto Nunes - Desvio de Poste - Proj.nº 946/2018 - BT-01

Rua  Coop. a Sacavenense-Passagem inferior-Acesso á UNIV. SÉNIOR - Proj. 887/2017 - IP-16Rua Auta da Palma Carlos - Logradouro - Proj. 894/2017 - IP-18Bº da Fonte Perra - R Barbosa do Bocage - Proj. 848/2016 - IP-13

Execução de Ramal para Alimentação de Quiosque em SacavémAlimentação Elétrica do Quiosque Deslocado em Sacavém

Portela

Requalificação da Iluminação  Pública e Monumental do Largo da Igreja 
 Rua DR. Pereira Jardim - PROJ. Nº 966/2019 - IP-21Travessa do Chafariz - PROJ. Nº 999/2019 - IP-25 Desvio de Trafego pelo EX-Quartel- Caneiro- em Sacavém- PROJ. Nº 995/2019 - IP-24
Rua Porto Amélia - PROJ. Nº 978/2019 - IP-19Rua Eça de Queirós - PROJ. Nº 969/2019 - IP-18
 E. N. 250 - entrada junto ao Parque Estacionamento da R.L. - PROJ. Nº 981/2019 - IP-22Espaço ajardinado no Cruzamento da AV. Estado da Índia com a Rua Manuel Silva - PROJ. Nº 982/2019 - IP-23

Sacavém

Designação da Acção

MoscavideLargo da Igreja - PROJ. Nº 934/2019 - IP-06
FREGUESIA DE LOUSA

Largo da Rua Francisco Marques Beato - Relocalização do PT 699 - Proj. Nº1050/2019-IP-11

Urbanização Terraços da Ponte - Caminho pedonal envolvente  à Rua Manuel Teixeira Gomes - PROJ. Nº 1043/2019 - IP-27

FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHORua Infante Dom Henrique - PROJ. Nº1040/2019 - IP10Bº da Fonte Perra - R Barbosa do Bocage - Passagem Inferior - Proj. 922/2018 - IP-19

Ligação da ilum. exterior do mercado à rede de ilum. públ. - Proj. 917/2018 - ip-16Rua de Moçambique  2 - Proj. 884/2017 - IP-15

Rua 25 de Abril em Salemas  Proj. 961/20219- IP-24

Prior Velho

FREGUESIA DE PORTELA E MOSCAVIDE
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  Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesx xxxx Aguarda orçamento da EDP.xx Aguarda orçamento da EDP.x xx Aguarda orçamento da EDP.x Aguarda orçamento da EDP.x xxx xxxxxx Aguarda orçamento da EDP.xxx Aguarda orçamento da EDP.x Aguarda orçamento da EDP.x Aguarda orçamento da EDP.xxxx

Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública

Rua  José Afonso - PROJ. Nº 986/2019-IP-57
Travessa do Murtal na Manjoeira - PROJ. Nº 996/2019 - IP-25Rua  Major Rosa Bastos em A-das-Lebres - PROJ. Nº 998/2019 - IP-26Calçada General Norton de Matos / Rua da República na Manjoeira - PROJ. Nº 1000/2019 - IP-27

BobadelaFREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL

 Ramal de Ligação de Abrigo T.P.-Sto António dos Cavaleiros Cruzamento da E.N.8 com a Av. Marquês de Marialva - Proj. 947/2018-IP-56Rua David Mourão Ferreira - Espaço de Lazer - PROJ. Nº 967/2019-IP-56

Bº Courela da Bica- Zona Adjacente à Rua Tejo - Proj. 886/2017 - IP-35

Vale de Figueira - Ecoparque - Substituição de 17 focos vandalizados - Sem projecto

Bº Portela Azóia - AUGI - UGT4 - Proj Nº 549/2009 - IP-15AV. Infante Santo na Portela da Azóia - PROJ. Nº 984/2019 - IP-43

Requalificação da Rua  Padre Américo acesso à Igreja com tecnologia LED
Travessa da República na Manjoeira- PROJ. Nº 963/2019 - IP-23
 Rua Vale do Lide no Bº de S. Vicente - PROJ. Nº 965/2018-IP-36EMAUGI - Bº das Maroitas e Cachoeiras - Proj. Nº 957/2018-IP-36

Designação da Acção
Rua Horta de Bacelos - PROJ. Nº 970/2019-IP-41Parque de Estacionamento na Urbanização da Courela da Bica - PROJ. Nº 983/2019-IP-42 Área envolvente à nova Unidade  de Saúde - Alteração de Redes - PROJ. 990/2019 - BT-01

São João da TalhaBº Portela Azóia - Impasse à Rua da Saudade - PROJ. Nº1049/2019 - IP-49Santa Iria - Rua de Angola - PROJ. Nº1051/2019 - IP-50
Cruzamento da AV. Santa Iria com a  Rua Francisco Xavier - Proj. 912/2017-IP-39
Pirescoxe  - Rua Ilha da Madeira - PROJ. Nº 1045/2019 - IP-48

FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA

Rua Nª Senhora da Conceição - PROJ. Nº 1004/2019-IP-17Rua Professor  Egas Moniz - PROJ. Nº 976/2019-IP-16

Santa Iria de Azóia

Bº Pau da Bandeira - Rua José Dias Coelho - Parque de Lazer - Proj.932/2018 - IP-34
Bº Portela Azóia - Rua Bom Jesus - PROJ. Nº1030/2019 - IP-45Vale Figueira - Proj 481/2008 - IP-03
 Bº Municipal na Manjoeira - PROJ. Nº 989/2019 - IP-24
A-Das-Lebres - Impasse na Rua Francisco Cannas - PROJ. Nº 1044/2019 - IP-29FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASSanto António dos CavaleirosManjoeira - Travessa Ribeiro dos Santos - PROJ. Nº 1054/2019 - IP-30

Santo Antão 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 novembro a dezembro AcumuladoOperações especiais de limpeza 69 223Apoio a Iniciativas com custos 5 62   SERVIÇOS URBANOS Setor de Energia Atividade novembro a dezembro AcumuladoProjecto energia reactiva (poupança média 20 baterias -) 7 800,00 €                       39 496,80 €                  Projecto Balastros Electrónicos 6 760,00 €                       38 911,04 €                    Setor de Vigilância Ambiental Atividade novembro a dezembro AcumuladoNotificações para limpeza de terrenos 111 469   Setor de Limpeza e Salubridade Atividade novembro a dezembro AcumuladoControlo de Pragas Urbanas 89 996Remoção de Resíduos 62 143Limpeza de Habitação 1 11Limpeza de Terrenos 1 21Pragas Urbanas - Análise Técnica 1 26Outros 4 19   Setor de Controlo e Qualidade Ambiental Atividade novembro a dezembro AcumuladoRuídoN.º medições acústicas efetuadas 10 26Nº de reclamações rececionadas 5 26Nº de processos concluídos 4 25Monitorização ecológica da rede hidrográfica N.º amostragem de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos 40 217           
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 Setor de Educação e Sensibilização Ambiental Atividade novembro a dezembro AcumuladoResíduos para Operador de Gestão de Resíduos  (Tipologia/kg)Várias tipologias 27 032 2 069 875Resíduos encaminados para aterro Mistura de resíduos urbanos e equiparados (kg) 591 360 3 099 300Recolha de Óleos Usados Óleos e gorduras alimentares (kg) 3 689 23 188   Atividade novembro a dezembro AcumuladoCentro de Educação AmbientalDESCARBONIZAR A SOCIEDADEEcoAulas - Jogo 0ºGrausNº actividades 1 15Nº alunos 21 339EcoAulas - O Jardim Curiosos/Baixo CarbonoNº actividades 1 26Nº alunos 24 688ECONOMIA CIRCULAREcoAulas - Melodias de uma maré de plástico/O bosque de papelNº actividades 4 57Nº alunos 88 1 514Programa EcoValorQuantidade embalagens recolhidas (kg) 4 290 27 723Quantidade de papel-cartão recolhido (kg) 5 235 14 201O que fazes ao óleo das tuas batatas fritas?Nº de actividades 2 9Nº de alunos 53 218LivrõesNº de livros aproveitados entregues na BJS 393 1 882Nº l ivros entregues a ONG 156 1 040Totais de l ivros e dvd,s recolhidos que seguem para ecopontos 1 793 4 601VALORIZAR O TERRITÓRIOEcoAulas - Repensar os RiosNº actividades 2 18Nº alunos 48 409EcoAulas Nº actividades 35 56Nº alunos 811 1 321Programa O Círculo MágicoNº ações de sensibil ização externas 6 44Nº alunos 120 816EcoCampanhas 4 17  Atividade novembro a dezembro AcumuladoCentro de Educação AmbientalDESCARBONIZAR A SOCIEDADE; ECONOMIA CIRCULAR E VALORIZAR PATRIMONIOEco EscolasNº de reuniões realizadas 4 19Exposição Insetos em OrdemNº actividades 10 35Nº alunos 309 859Nº vistantes 51 548TOTAL CEANº actividades 65 398Nº alunos 1 525 11 622  
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 Atividade novembro a dezembro AcumuladoParques com VidaPUSIA Nº actividades 4 60Ocupação de espaço por particulares e associações 2 14Parque Municipal do Cabeço de Montachique Nº actividades 2 17Parque Adão Barata Nº actividades 15 124   CRIAR, MANTER E PRESERVAR ESPAÇOS VERDES Atividade novembro a dezembro AcumuladoReclamações sobre manutenção de parques rececionadas 4 10Reclamações sobre parques em procedimento para resolução 3 6Emprestimo de Plantas ornamentais para iniciativas  (n.º de vasos) 312 2 482Cedidos a título definitivo  árvores, arbustos e herbáceas 12 894Plantas envasadas em viveiro* 1360 2 060Avaliação do estado dos espaços verdes, tendo em vista a sua receção 1 27Preparação aditamentos Acordo Execução - novos espaços verdes 8 23N.º de ocorrências - "Mais perto de si", remetidos às JF (desde 26/7/20 46 412N.º de Boletins fitossanitários arvoredo submetidos por JF (A.E.) 17 127N.º de Boletins fitossanitários arvoredo  validados (A.E.) 19 128N.º de ocorrências sobre arvoredo rececionadas no período 14 152N.º de ocorrências sobre arvoredo avaliadas no período 36 245N.º de ocorrências sobre arvoredo concluídas no período 31 291   Atividade novembro a dezembro AcumuladoAtividade do Parque Municipal Cabeço Montachique (PMCM)Venda de senhas de equipamento desportivoTénis 42 2 084Ténis mesa 39 496Reservas  PMCMConvivios real izados (utentes) 1 595 35 205Escutismo Acampamento / Acantonamento (grupos) 3 8Indeferidos  por indisponibil idade de espaço/reserva (utentes) 225 1 995Anulados pelos utentes (utentes) 716 9 553    INTERVENÇÕES NO MEIO AMBIENTE Setor de Linhas de Água Atividade novembro a dezembro AcumuladoSetor de Linhas de ÁguaOperações especiais de limpeza em linhas de água 15 97Área intervencionada em m2** 80 499 334 092Protocolos USAEm Vigor 6 6Em preparação 2 2        



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 125   

 CONSTRUIR, AMPLIAR CEMITÉRIOS DE FORMA PLANEADA Setor de Cemitérios e Crematório  Atividade novembro a dezembro AcumuladoSetor de  Cemitérios e CrematórioInumações no Cemitério de Loures 22 133Inumações no cemitério de Camarate 28 219Cremações no Crematório Municipal 187 1 163    OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xxx
Obras xxxx x
Prestação de Serviços xxxx

FREGUESIA DE LOURESExeceução de muro de suporte de terras na rua da Caneja em Montemor

SacavémReabilitação do talude e espaços exteriores da Rua Domingos José de Morais 

Contrato de manutenção aos Parques Infantis da Quinta dos Remédios na Bobadela e no Parque Municipal de Montachique em fanhõesContrato de manutenção e conservação dos PI's do Parque Adão Barata, PUSIA e Jardim Major Rosa Bastos CONCELHO
ApelaçãoExecução de Colector pluvial no Bº Sol Avesso na Apelação FREGUESIA DE FANHÕESPosto de Vigia do Cabeço de Montachique - Intervenção geral CONCELHOInstalação de sistemas Hibrido de alimentação em Semáforos com alimentação exclusivamente solar no Concelho

Designação da Acção
Empreitadas
Estudo de reabilitação dos muros e drenagem da Quinta do Conventinho FREGUESIA DE LOURESPercursos Pedonais e Cicláveis na Varzea troço Loures / Sacavém

Empreitada de regularização fluvial da Ribeira do Prior Velho UNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavém
FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Palácio Valflores - Fiscalização 1ª FASE - Santa Iria de Azóia FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELAContrato de prestação de serviços de assistência técnica especial na Regularização fluvial da Ribeira do Prior Velho Santa Iria de AzóiaSacavémFREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHO     
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 Relativamente aos Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, e da atividade desenvolvida entre novembro a dezembro de 2019, 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 (02 de novembro) - 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. Um Presente Diferente (16 de novembro e 07 de dezembro) - Cada presente esconde debaixo do papel de embrulho uma deceção ou uma surpresa...venham descobrir! O Silêncio da Água (estreia) (23 de novembro) - “Não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio da água”.  Brincar com o Teatro (14 de dezembro) – Vida de marioneta, pelos Valdevinos - Teatro de Marionetas. Esta é uma ação de formação da arte das marionetas com duas partes: o espetáculo e a oficina. A oficina tem como objetivo a construção de uma marioneta individual e a sua manipulação a partir do conhecimento adquirido e desta forma desenvolver o gosto por esta arte. Vida de marioneta, por Valdevinos Teatro de Marionetas. Uma noite caiu uma Estrela (estreia) (21 de dezembro) - Era uma vez um rapaz chamado Óscar que tinha MEDO de quase tudo… F de formiga e C de cigarra (28 de dezembro) - Entre o rendilhado das nuvens e o algodão do dente de leão, Formiga e Cigarra descobrem um carreiro sonoro de palavras. Animação para bebés e acompanhantes. Total 7 sessões da iniciativa “Sábados em cheio”. N.º de participantes: 203      
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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:   A cabra tonta (02 de novembro) - Miguel percorre as ruas da aldeia à procura da sua cabra…Olá tia Júlia, a senhora viu a minha cabra? Mais que uma história na aldeia, é uma história intergeracional e como se vive em comunidade. Brincar com o teatro (09 de novembro) - Atelier de Expressão Dramática, por Ricardo Boléo Vamos explorar jogos dramáticos, a imitação, a mímica, jogos de exploração do corpo, voz e objetos.  A sopa queima e outras histórias (16 de novembro) - 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. F de formiga e C de cigarra (23 de novembro) - Entre o rendilhado das nuvens e o algodão do dente de leão, Formiga e Cigarra descobrem um carreiro sonoro de palavras. Animação para bebés e acompanhantes.  Estrela da Tarde (30 de novembro e 28 de dezembro) - “Foi a noite mais bela de todas as noites que me aconteceram”.  “Queres namorar comigo” (07 de dezembro) - E como é namorar? Então: é falar baixinho, dar prendas com lacinho, trocar olhares devagarinho. Um Presente Diferente (14 de dezembro) - Cada presente esconde debaixo do papel de embrulho uma deceção ou uma surpresa...venham descobrir Miséria (21 de dezembro) - Livro pequenito, esquisito no abrir, mas muito, muito divertido. Total 9 sessões da iniciativa “Tardes Mágicas”.  N.º de participantes: 163   + Informática para todos  02 de novembro – BMJS - Ação que facilita o acesso às tecnologias de informação. Módulo Ferramentas WEB 2.0 (Webnode). N.º de participantes: 14   12 a 15; 19 a 22; 26 a 29 de novembro - BMAS - Ação que facilita o acesso às tecnologias de informação. Módulos:  internet, facebook e Andrioid N.º de participantes: 41   07 de dezembro - BMJS - Ação que facilita o acesso às tecnologias de informação. Módulo Moldura digital (Photofunia). N.º de participantes: 14 
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 Reabertura da Biblioteca Escolar da EB do Alto da Eira (04 de novembro) - EB do Alto da Eira.   Comemoração do 18º aniversário da Biblioteca Municipal José Saramago (05 de novembro a 07 de dezembro) - BMJS - O programa inclui o 5º Encontro Ibérico de leitores de Saramago, exposições, encontro com escritores, estreias de animações, espetáculos e noite do pijama.  Nº de participantes: 385.   5º Encontro Ibérico de Leitores de Saramago (08 a 10 de novembro) - Os Encontros Ibéricos de Leitores de Saramago tiveram início em 2016, em Beja, com o objetivo de corresponder ao sonho de José Saramago, apresentado nas suas próprias palavras: “Seria perfeito poder reunir em um só lugar, sem diferenças de países, de raças, de credos e de línguas, todos quantos me leem, e passar o resto dos meus dias a conversar com eles”. Este 5º Encontro foi uma coorganização da Câmara Municipal de Loures – Biblioteca Municipal José Saramago, Câmara Municipal de Beja – Biblioteca Municipal de Beja José Saramago e Aula Saramago, com o apoio da Fundação José Saramago. Teve a participação de escritores e estudiosos da obra de José Saramago, leitores portugueses e espanhóis da obra de Saramago, mostra documental, momentos de animação, espetáculos sobre a obra do autor, degustação de produtos regionais, visita temática e feira o livro. Nº de participantes: 86 inscritos no Encontro, 49 na visita ao conjunto monumental de Santo Antão do Tojal.  Biblioteca no Bairro (24 de novembro) - Bairro da Quinta do Mocho - A ação visa promover o acesso local e de proximidade de bens culturais disponibilizados pela BMAS a bairros de habitação social do concelho e divulgação dos serviços prestados pelas bibliotecas. xxx sessões no mês de novembro N.º de participantes: 12  Comunidade de Leitores (12 de dezembro) - Cafetaria da Quinta do Conventinho/MML. Esta edição da comunidade de leitores tem como título “Interiores”. Pretende-se abordar vidas que não são convencionais … “Mendigos e Altivos” de Albert Cossery. N.º de participantes: 63  Férias de Natal nas Bibliotecas 18 a 21 de dezembro -  BMJS - Férias divertidas para promover a experimentação e a criatividade dos mais novos.  Oficina de teatro – Manifesto para uma geração que ainda vai nascer, realizada por Catarina Aidos (oficina com apresentação final às famílias). N.º de participantes: 80 em 4 sessões. 
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 18 a 21 de dezembro - BMAS - Oficina de escrita criativa como conclusão do projeto Lix’art. Os artistas vão ser escritores e dar asas à sua imaginação, desta oficina sairá uma narrativa que se transforma em livro. N.º de participantes: 29 em 3 sessões Palestra dinâmica por Ana Pêgo, autora do livro “Plasticus Marítumos” para o público em geral.  N.º de participantes: 20  13ª edição do Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho – Jovens Talentos/ Prosa de Ficção – Receção de trabalhos outubro a dezembro - Bibliotecas Municipais - Prémio Literário que pretende homenagear a memória da escritora e ativista Maria Amália Vaz de Carvalho que, ao longo da sua vida, contribuiu para a dinamização do concelho. Tem a finalidade de incentivar a produção literária em língua portuguesa, premiando obras inéditas de autores de nacionalidade portuguesa ou naturalizados. A 13ª edição, no biénio 2019/2020, é na modalidade Jovens Talentos/ Prosa de Ficção. Tem o valor de 1000€ e conta com a colaboração da Associação Portuguesa de Escritores e o patrocínio da empresa Blueotter Circular. Nº de trabalhos apresentados a concurso: 7  Entrelinhas: conversas, fios e contos (às quintas-feiras) - BMJS. Comunidade de partilha de artes e saberes associados a agulhas e linhas (malhas, rendas, bordados e costuras). N.º de participantes por sessão: 12.   Um Sorriso por um Livro - Bibliotecas Municipais - Recolha e troca de manuais escolares do 1º ao 12º ano – Todo ao ano.  Bibliotecas municipais aqui - Serviço de empréstimo domiciliário através das juntas de freguesia do concelho. Iniciativa que decorre durante todo o ano, nas Bibliotecas Municipais.  Bibliotecas em Sua Casa - Serviço de empréstimo domiciliário para munícipes com mobilidade reduzida, temporária ou permanente. Iniciativa que decorre durante todo o ano, nas Bibliotecas Municipais.  Contadores de estórias - Com o objetivo de celebrarmos o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, a equipa de Animação das Bibliotecas Municipais de Loures, iniciou no dia 07 de outubro a deslocação a todas as escolas do 1ºCiclo e Jardins de Infância da rede pública com ou sem Biblioteca Escolar. Ação que irá decorrer durante o ano letivo. As estórias contribuem para que as crianças entrem em contato com diversos modos de ver e sentir o mundo. Ao ouvirem estórias, as crianças têm oportunidade de enriquecer e alimentar a 
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sua imaginação, ampliar o seu vocabulário, além de desenvolverem o pensamento lógico que favorece a memória e o espírito crítico através da manifestação de humor e de satisfação da sua curiosidade natural.   Voluntários de Leitura - Acordo de cooperação científica e técnica entre a FCSH-UNL e o Município de Loures - 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. Decorre durante todo do ano. Com uma participação ativa de 10 Voluntários da Leitura. Conta com a colaboração do Banco Local de Voluntariado. Escolas aderentes ano letivo 2019/2020: Escola Básica de Stº Antão do Tojal; Escola Básica do Infantado; Escola Básica de Fanhões; Escola Básica de Lousa; Escola Básica do Prior Velho; Escola Básica Nº4 de S. João da Talha; Escola Básica de Vale de Figueira; Escola Básica de Stº António dos Cavaleiros; Escola Básica da Quinta do Conventinho.  Mostras Documentais Em torno da música (17 de setembro a 09 de novembro) - BMJS (sala juvenil adultos) - A música é uma referência em Portugal e no mundo. Promove a diversidade cultural e de forma sustentada atrai públicos diversificados.  Fechado para obras!  (24 de setembro a 02 de novembro) - BMJS (sala infantil) - Explorar livros, construir histórias e objetos é o desafio que a Biblioteca Municipal José Saramago propõe com o intuito de proporcionar o desenvolvimento das habilidades motoras e criativas, a concentração e a organização, promovendo também a interação social num espaço fechado para obras.  “Contos ao vento” (24 de setembro a 16 de novembro) - BMAS - (sala infantil) - O Outono está a chegar! O vento sopra as folhas das árvores que caem nas folhas dos livros. Que sorrateiramente nos trazem a leitura de contos.  “Sons de Inverno” (24 de setembro a 28 de dezembro) – BMAS - (sala juvenil/adultos) - Sons de inverno sugerem leituras mágicas, suaves e inspiradoras acompanhadas de música clássica.  Psiu, vem ouvir um segredo!  (05 de novembro a 04 de janeiro de 2020) – BMJS (sala infantil) - Desfolhar páginas, pousar os olhos em histórias, imaginar os passos das personagens que 
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passam de folha em folha e ouvir os seus segredos são as sugestões da Biblioteca Municipal José Saramago para o público infantil.  Natal em família (19 de novembro a 28 de dezembro) - BMJS (sala juvenil/adultos) - Celebrar o natal em família, com a partilha de livros e afetos. A Biblioteca como casa da hospitalidade e cooperação. Com a colaboração das participantes do projeto Entrelinhas e iniciativa solidária associada.  Cientifica-te (19 de novembro a 11 de janeiro de 2020) BMAS (sala infantil) - No âmbito do Ano Internacional para a Tabela Periódica e do mês de novembro como o mês da ciência, sugerem-se livros de ciências para as crianças. Aprende a brincar!  Exposições  Exposição. Chamo-me… Saramago (05 de novembro a 04 de janeiro de 2020) - BMJS - Exposição para o público infantil sobre José Saramago, integrada nas comemorações do 18º aniversário da BMJS.  Desenho(s) quase – exposição de desenhos (05 de novembro a 07 de dezembro) - BMJS - Exposição de trabalhos de alunos do 12º ano de Artes Visuais da Escola Secundária José Afonso, inspirada em títulos da obra de Saramago.  Exposição Metamorfoses (05 a 30 de novembro) – BMAS - Realizada no âmbito do projeto EU AMO SAC E6G, integrado no Programa Escolhas e cujo consórcio a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Loures.  novembro e dezembro AcumuladoSábados em Cheio (Sessões) 7 33Tardes Mágicas (Sessões) 9 35Mostras documentais 7 31Exposições 3 9Entrelinhas (Ações) 8 47Férias de Natal nas Bibl iotecas (sessões) 7 7Reabertura da Biblioteca Escolar da EB do Alto da Eira 1 1Comemoração do 18º aniversário da Biblioteca Municipal José Saramago 1 15º  Encontro Ibérico de Leitores de Saramago  1 1Comunidade de Leitores -  ( 2 Sessões especiais, integradas nas comemorações 3º Aniversário BMAS e Rota do Memorial do Convento) 1 10Biblioteca no Bairro  (sessões) 1 2+ informática para todos (ações de formação) 14 27     
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 ARTES E OFÍCIOS Exposição Coleção Municipal de Artes Visuais (22 de junho a 16 de novembro) – GMVS - O Município de Loures apresenta, uma vez mais, um conjunto significativo de obras que constituem o acervo municipal de arte visuais. Nº de visitantes: 43 (novembro); total da exposição:263  Exposição JOV´ARTE | BIENAL JOVEM 2019 (28 de setembro a 11 de janeiro de 2020) - GMVS - A Jov’Arte | Bienal Jovem é um concurso destinado a cidadãos de nacionalidade portuguesa ou estrangeiros, residentes em Portugal, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. Revelar e distinguir o trabalho de jovens artistas no campo das Artes Visuais e estimular a criação artística de inovação; fomentar a integração de jovens artistas no mercado artístico e fomentar o contato dos munícipes com a Arte. N.º de visitantes: 78 (novembro); 37 (dezembro).  Exposição David Dançante Arte, política e migração (07 de dezembro a 01 de fevereiro de 2020) – GMVS - A exposição Arte, política e migração apresenta obras de David Dançante, vencedor JOV’ARTE | bienal Jovem 2017 e surge do cumprimento do expresso nas normas de participação deste concurso (ponto 3, capítulo XI - Atribuição de prémio). Aborda um dos aspetos mais prementes da atualidade – a crise migratória que assistimos na segunda década do século XXI - questionando, por intermédio da arte, as sociedades e as estruturas políticas implantadas a nível mundial. O muro, retratado de forma sistemática na exposição, surge enquanto elo de ligação entre conceitos como migração, arte e política. Sendo um elemento arquitetónico e artístico que permite a limitação e separação, surge-nos nesta exposição como uma estrutura condicionadora da liberdade dos povos e promotora de barreiras entre as diferentes sociedades. N.º de visitantes: 50 (dezembro).  novembro e dezembro AcumuladoExposições/Mostras de trabalhos 3 14            
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 MÚSICA 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. A programação, repartida ao longo do ano, é inteiramente dedicada a novas ofertas que podem surpreender o público mais exigente, numa estratégia de descentralização, por forma a que seja acessível à população do vasto território concelhio.  Orquestra Metropolitana de Lisboa com Coro Voces Caelestes (21 de dezembro) -Centro Cultural e Social de Stº António dos Cavaleiros. Público: 400  Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr.   01 de novembro - AHBV Zambujal - Banda da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões com os solistas Martim Barbosa e António Lopes. Público: 95 02 de novembro – Coreto de Fanhões - Classe de improvisação com Professor José Ricardo Freitas. Público: 30 02 de novembro - Igreja Paroquial de São Pedro de Lousa - Quinteto de Sopros Reencontro (Solistas da Gulbenkian). Público: 80 03 de novembro - Igreja Matriz de Loures - Gabriele Mirabassi com Roda de Choro. Público:110  Festival Internacional de Bandas Filarmónicas 22 de novembro - Pavilhão Paz e Amizade - Concerto da Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública. Público: 250 23 de novembro - Salão nobre Paços do Concelho - Receção oficial às Bandas participantes, com os maestros e dirigentes.  23 de novembro - Pavilhão Paz e Amizade - Banda dos Bombeiros Voluntários de Loures; Banda Recreativa de Bucelas; Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus; Unión Artística Musical de Montroy – Valência. Atuação conjunta das bandas participantes nesta série de concertos, dirigidas pelo Maestro da Banda convidada. Público:400  
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 23 de novembro - Pavilhão Paz e Amizade - Banda Filarmónica Academia Recreativa Musical de Sacavém; Banda Filarmónica da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões; Banda Filarmónica da Academia Sons & Harmonia; Banda de la Unión Musical Santa Cecilia de Canals – Valência.  Atuação conjunta das bandas participantes nesta série de concertos, dirigidas pelo Maestro da Banda convidada. Público: 450 24 de novembro - Pavilhão Paz e Amizade - Concerto “Os 50 Anos da Chegada do Homem à Lua”, com a participação de alunos das escolas de música das orquestras e bandas do concelho de Loures. Público:150  24 de novembro - Pavilhão Paz e Amizade – Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa de Casainhos; Banda Filarmónica da Freguesia de Lousa; Banda Filarmónica da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Zambujal; Banda da Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo. Atuação conjunta das bandas participantes nesta série de concertos, dirigidas pelo Maestro da Banda convidada. Público: 450   Brincar com a Música (22 de novembro) - Escola Secundária da Portela - Pela Orquestra Académica Metropolitana. Público: 550.  novembro e dezembro AcumuladoMúsica em Si Maior (Concertos e Ciclo de música barroca integrado na Rota do Memo 1 10Brincar com a música (Sessões) 1 5Meeting Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. (concertos) 4 5Festival Internacional de Bandas Filarmónicas (sessões) 5 5    TEATRO Loures Teatro - A Teia - Programação Descentralizada – Iniciativa mensal, em coletividades do Concelho, equipamentos municipais ou espaços públicos, com produções e colaboração dos grupos locais, mas também de grupos de fora deste ou de Companhias Profissionais. História Breve da Lua - pelo TIL - Teatro Independente de Loures (10 de novembro) -  SFUP, Pinheiro de Loures. Público: 40 Quando vai Carmen fazer Lady Macbeth?, por Teatro dos Aloés (15 de dezembro) - Cineteatro de Loures. Público: 35  Formação teatro (29 e 30 de novembro) – Cineteatro de Loures - Práticas do teatro: da preparação de atores à construção de personagens, por Fernando Casaca. Participantes: 13. 
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 novembro e dezembro AcumuladoA Teia  - Teatro em Loures ( Sessões) 2 7Formação teatro (sessões) 2 2    MUSEOLOGIA Programação Regular  São Martinho, Lume, Castanhas e Vinho (10 de novembro) – MVVB - Conhecer o método tradicional de fazer água-pé e celebrar o tradicional S. Martinho, é o convite do Museu do Vinho. N.º de Participantes: 100  Lançamento do livro “Sacavém, a outra loiça” (22 de novembro) – MCS. N.º de Participantes: 68  Semana da Ciência e da Tecnologia   24 de novembro - MCS - Oficina de Cerâmica - Introdução à técnica de modelação à lastra. Atividade prática de construção de objetos cerâmicos, a partir de uma das principais técnicas de modelação de barro, a lastra. N.º de Participantes:9   24 de novembro - MVVB - Tecnologias de lagar e processos de vinificação.  Visita ao Museu do Vinho e da Vinha-Bucelas, para conhecer mais acerca da Tecnologia de Lagar ao longo dos tempos e dos processos de vinificação da região demarcada do Arinto. N.º de Participantes: 1   24 de novembro - MVVB - Escavações arqueológicas de Bucelas: da investigação ao Museu. O ponto de partida será a escavação arqueológica que decorre em Bucelas, seguida de visita a exposição patente no Museu N.º de Participantes: 2  “Um mundo multicultural: podemos viver juntos?”  (30 de novembro) – MML - “Um mundo multicultural: podemos viver juntos?” Com a participação de Maria Vlachou (Acesso Cultura). N.º de Participantes: 18  Solstício de Inverno (21 de dezembro) - MML - Visita guiada por Filomena Barata, alusiva aos Deuses solares. N.º de Participantes:24  Congresso Internacional José Saramago e o Memorial do Convento (14 a 16 de novembro) -Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra - O lirismo épico de Memorial do Convento, de José Saramago, uniu Loures, Lisboa e Mafra na criação de um itinerário literário original, criando a 
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Rota Memorial do Convento. Integrado na Rota, este Congresso contará com a participação de especialistas em estreita colaboração com a Fundação José Saramago e com o apoio da Direção Geral do Património Cultural. Integra o Projeto Rota Memorial do Convento. Participaram 218 pessoas.  Espetáculo Awda (15 de novembro) - MCS - Pelo Grupo de Dança Folclórica Palestiniana. N.º de Participantes:73  Mercearia Santana 09 de novembro - Mercearia Santana – A História do Pão-de-Ló de Loures. N.º de Participantes: 10 14 de dezembro - Mercearia Santana - Costura Mania - “Natal na Mercearia.” N.º de Participantes: 6  Percursos pelo Património  09 de novembro - Palácio dos Arcebispos - Santo Antão do Tojal entre o Sagrado e o Profano. N.º de Participantes: 25 14 de dezembro - MVVB - Bucelas: Terra, Vinho e Culto. N.º de Participantes: 28  Exposições Loures. Narrativas de um território (até novembro) - MML - (piso 1) 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. N.º de visitantes: 196 (novembro).  Exposição “Vivências quotidianas do Convento de Cristo após a extinção da ordem, através da cultura material e documental” (até dezembro) – MCS (piso 1). A presente exposição, realizada em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, propõe a (re) descoberta da Fábrica de Loiça de Sacavém e da sua produção, através do Convento de Cristo, localizado em Tomar, numa primeira abordagem em termos museológicos e museográficos da loiça de Sacavém, enquanto objeto de estudo arqueológico. N.º de visitantes:1093 (novembro/dezembro).  Inauguração da exposição - “Loures no caminho da Interculturalidade. Desde quando?” (14 de dezembro) – MML (piso 1) –O grande objetivo desta exposição é demonstrar que, desde 
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sempre, o concelho de Loures é um território marcado pela convivência entre gentes de origens diversas e de diferentes matrizes culturais. N.º de Participantes: 31.  Exposição “Quando nós somos os outros. Loures no caminho da Interculturalidade.” – MML (piso 0) – Esta exposição vai estar patente até final de 2020 - Coloca em destaque a multiplicidade de comunidades existentes no concelho de Loures e a forma como interagem e se influenciam no quotidiano deste território que é Loures. N.º de visitantes: 302 (novembro/dezembro).  Fábrica da Loiça de Sacavém. Para uma história da Faiança em Portugal (até início de 2020) - Patente no MCS (Piso 0) – 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. N.º de visitantes:1903 (novembro/dezembro).  Exposição “Do Castelo às Fábricas em Loures, um percurso industrial feito de memórias vividas” (até 21 de março de 2020) - GMCP - SE1 - 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. N.º de visitantes: 111 (novembro/dezembro).  Exposição “A Arquitetura na obra de José Pedro” (até junho de 2020) - CMJP - Pequena mostra que pretende dar a conhecer o fascínio que o artista tem pela arquitetura e a influência na sua obra, desde o tempo em que cumpriu o serviço militar em Lisboa.  Exposição “Linhas de Torres – Contributo da população civil no esforço de guerra” (até outubro de 2020) - CILT (MVVB)- Exposição que aborda o período das Invasões Francesas e o esforço da população na edificação das fortificações que protegeram a capital do Reino dos exércitos napoleónicos, em 1810. N.º de visitantes: 541 (novembro /dezembro).  Bucelas. Terra do Arinto (Permanente) – MVVB - Exposição que coloca em destaque a produção vitivinícola de Bucelas. N.º de visitantes:  541 (novembro /dezembro).  Exposição “O largo do Espírito Santo. O antigo cemitério” (até setembro de 2021) – MVVB- mezanino - Exposição que aborda os resultados da intervenção arqueológica que decorre em Bucelas. N.º de visitantes: 541 (novembro/dezembro). 
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 Mostras Documentais  100 anos da produção de loiça sanitária na Fábrica de Loiça de Sacavém  (julho a dezembro) - Centro Documental Manuel Joaquim Afonso (MCS) - Apresenta-se um percurso documental, entre 1894 e 1993 pela loiça sanitária, produzida na Fábrica de Loiça de Sacavém, a partir do acervo do Museu de Cerâmica de Sacavém - Arquivo Empresarial Fábrica de Loiça de Sacavém, neste com grande destaque para, os copiadores de correspondência expedida, atas de reuniões, fotografias, publicações, e acima de tudo, as tabelas de preços e catálogos desta produção de loiça sanitária.  “A Resistência antifascista no Concelho de Loures – memórias em testemunho” (setembro a dezembro de 2019) - Centro Doc. Anselmo B. Freire (MML – sacristia) - Mostra documental inserida no projeto “As memórias são testemunho da História”, desenvolvido em parceria com a URAP e o Grupo Direito à Memória (GDM).  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).  Peças em destaque – Bimensalmente, destacam-se 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 na página de facebook dos museus de Loures.  Intervenção arqueológica em Bucelas - (Rua Marquês de Pombal), concluída em dezembro 2019 (desde maio 2018) - Na sequência da obra de execução do muro de suporte na Rua Marquês de 
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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, decorreu a intervenção arqueológica de emergência para interpretação e contextualização dos achados, com vista à sua caraterização e preservação. Encontra-se em fase de elaboração o relatório da intervenção arqueológica.  novembro e dezembro AcumuladoPeças em destaque 12 72Exposições 2 14Percursos pelo Património 2 11Programação Regular (Visita guiada, workshop, atelier e conferência) 7 33Mercearia Santana (Eventos) 2 10      No que se refere ao Desporto, Recreio e Lazer  Plano de desenvolvimento do Atletismo  Festa do Atletismo 2019 (23 de novembro) - Sto. António dos Cavaleiros (Centro Cultural e Social) - Sessão de entrega de prémios do 24º Troféu “Loures Atleta Jovem” e 35º Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho de Loures”, antecedido de momento cultural. N.º de participantes: 250   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) e S. João da Talha (Eco Parque). N.º de participantes: 50.  novembro e dezembro AcumuladoFesta do Atletismo 1 1   Plano de Desenvolvimento do Xadrez  Plano de Intervenção Municipal do- Xadrez  Ao Longo do Ano letivo - Escolas básicas com 2º ciclo de Bucelas; Catujal; São João da Talha - Ações de sensibilização, cursos de iniciação e torneios nas escolas básicas. 
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Nestas escolas (novembro e dezembro) realizaram-se ações de sensibilização com 300 alunos; cursos de iniciação com 210 alunos e torneios com 70 alunos. Ao Longo do Ano Letivo - Academia dos Saberes - Pólo de Sacavém (Universidade Sénior) - Cursos e ações de sensibilização. N.º de participantes: 10 alunos. novembro e dezembro AcumuladoCursos de Iniciação|formação 3 15Torneio Escolar de Xadrez 3 6   Plano de Desenvolvimento Artes Marciais e Desportos de Combate Plano de Intervenção Municipal de Artes Marciais – Vários locais do concelho de Loures - Realização de diversas iniciativas como Torneios, Estágios de Artes Marciais, Gala, atividades que decorreram durante o ano.  14º Festival de Artes Marciais (02 a 24 de novembro) A edição deste ano contou com as seguintes atividades: -12º Open Internacional de Taekwondo de Unhos  -Warriors League Championship (Gala de Kickboxing)           -4º Open Taekwondo Poomses -Ação de formação “Karaté Sénior: Como treinar e implementar” -Encontro dos Centros de Formação de Artes Marciais e Desportos de Combate -Zona Norte (Demonstrações dos clubes inseridos no Programa Mais formação) -7ª Gala de Artes Marciais  -Encontro dos Centros de Formação de Artes Marciais e Desportos de Combate Zona Oriental (Demonstrações dos clubes inseridos no Programa Mais formação) -Estágio de Karaté Totalizando: N.º de atividades - 8; N.º de identidades envolvidas - 116; N.º de participantes -1197; Assistência – 1780. novembro e dezembro Acumulado14º Festival de Artes Marciais 1 1        
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 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:   Percursos Pedestres – Caminhando com a História  16 de novembro - Ponto de encontro PUSIA - Por Trilhos do Tejo e do Trancão com duração 5 h (aprox.), uma distância de 14 km de dificuldade média. N.º de caminheiros: 40. 21 de dezembro -  Parque Adão Barata - Por Trilhos da Várzea e Costeiras de Loures - Percurso rural e urbano com duração 4 h (aprox.), uma distância de 13 km de dificuldade fácil. N.º de caminheiros: 14.  novembro e dezembro AcumuladoDesporto Natureza e Cultura (Ações) 2 13    Plano de Desenvolvimento da Ginástica Programa “Desporto Sénior” 2019/2020 (16 de setembro de 2019 a 19 de junho de 2020) - 11 Coletividades do Concelho - O programa tem um carácter anual e é composto por um conjunto de atividades (ginástica e hidroginástica) 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). N.º de participantes: Ginástica 350 /Hidroginástica 210.  Festa de Natal Sénior (11 de dezembro) - CURPI de São João da Talha - Festa/Convívio e Lanche de Natal, entre as Coletividades participantes no Programa Desporto Sénior. N.º de participantes: 120.  novembro e dezembro AcumuladoFesta de Natal Sénior 1 1   Plano de desenvolvimento do futebol e outras ações  Centro Municipal de Formação de Futsal (2,9,16,23 e 30 de novembro; 07 e 14 de dezembro) - Diversos Pavilhões Municipais. Treino de futsal para jovens. Dos 5 aos 15 anos. N.º de atletas: 97. 
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 Ação de formação para treinadores de futsal (29 de novembro e 06 de dezembro) - Auditório do Museu da Cerâmica. Ação de formação realizada em duas sessões, subordinada ao tema “Dos princípios e fatores ao modelo de jogo e gestão do treino no futsal”. N.º de participantes: 89. novembro e dezembro AcumuladoAção formação treinadores futebol  (participantes) 89 194Centro  Municipal de Formação de Futsal - Loures - em parceria com o Sporting Clube de Portugal- (Atletas) 97 457    Outros Bike Kids (23 de novembro) – Jardim Almeida Garrett – Portela - Workshop “Aprender a andar de bicicleta”, circuito fechado para crianças e circuito na ciclovia para todos. N.º Participantes:  8 crianças.  1º Torneio de Boccia – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (03 de dezembro) –Pavilhão Paz e Amizade – Torneio de Boccia que assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Participação de 60 jogadores em representação de 12 equipas. Cerca de 300 pessoas como público, ao longo de todo o torneio. novembro e dezembro Acumulado1º Torneio de Boccia - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 1 1Vias cicláveis - Bike Kids 1 5     ESPAÇO A Relativamente ao Espaço A - Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, o que de mais relevante se desenvolveu no período em análise foi: Atendimentos técnicos na área de apoio jurídica, 2; Realização de 1 Conselho Municipal do Associativismo (16 de dezembro); Elaboração e envio da folha informativa mensal do Espaço A para o movimento associativo do Concelho; Em conformidade com o Plano de Formação 2019 para o movimento associativo do Concelho, foram realizadas 2 ações de formação: SPA/Pass Música e ASAE (16 de novembro): 8 formandos; Contabilidade e Fiscalidade Associativa (30 de novembro): 15 formandos; 
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Informação e apoio no Registo Central do Beneficiário Efetivo, registo obrigatório para todas as entidades constituídas (criado pela lei 89/2017, de 21 de agosto e regulamentado pela portaria nº233/2018), que decorreu até 30 de novembro: Foram efetuados 200 contactos de associações referentes a pedidos de informação/apoio, dos quais 93 associações (78 de âmbito cultural, desportivo e juvenil, 11 de âmbito social e 4 associações de pais) efetivaram o registo com recurso ao computador portátil disponibilizado para o efeito, no Espaço A..    OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos x
Obras xx xxx
Prestação de Serviços x
Pavilhão Desportivo José Gouveia - Reparação do piso de madeiraUNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASFrielas

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

EmpreitadasPalácio Valflores - 2ª e 3ª FasesPalácio Valflores - 1ª Fase Santa Iria de AzóiaSão João da Talha
Campo de Futebol da Ponte de Frielas

São João da TalhaPavilhão José Gouveia - Projecto de especialidades(Térmica, Ventilação, AQS, Rede de esgotos e Gás, Segurança contra Incêndios e Acessibilidades)
Sport Clube Sanjoanense - Substituição do relvado sintético

São João da TalhaPavilhão Desportivo José Gouveia - Reparação do Piso de MadeiraFREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA                 
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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 nov e dez AcumuladoGabinetes de Informação e Apoio ao AlunoN.º de escolas 1 3N.º de atendimentos 24 45Bullying, Gestão de conflitos, Sexualidade/Prevenção da gravidez naadolescência, Substâncias Psicoativas, Emoções, Adolescência, e InteligênciaEmocional:N.º de turmas 66 289N.º de sessões 64 285N.º de alunos abrangidos 1480 6205Promoção da Qualidade de Vida da Pessoa com DeficiênciaBalcão da Inclusão N.º de atendimentos 9 61Projeto “Cuidar de Nós”N.º de atendimentos 67 314   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos x Estudo prévio em apreciaçãox Aguarda programa preliminar da ARSLVTx Estudo prévio em apreciação
Obras xUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELAUnidade de Saúde familiar em Stº Antão Tojal

Designação da Acção

Empreitadas FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do Tojal
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSUnhosUnidade de Saúde familiar no Catujal em Unhos

Santa Iria de Azóia
CamarateUnidade de Saúde familiar em Camarate

Unidade de Saúde       
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 Relativamente à atividade desenvolvida no âmbito da área das Atividades Cívicas e Religiosas, releva-se o seguinte:  VIVER A JUVENTUDE Não te Risques do Mundo - Ações de informação e sensibilização sobre os seguintes temas: Direitos no Trabalho, Violência no Namoro, Movimento Associativo Estudantil, Ética no Desporto e Diversidade Cultural. As sessões dinamizadas serão sobre Violência no Namoro. 07, 11 e 15 de novembro – Escola Básica 2/3 de Santa Iria de Azóia – Violência no namoro. N.º de alunos: 72 25 de novembro – Escola Básica 2/3 João Villaret – Direitos no trabalho. N.º de alunos: 11 02 de dezembro - Escola Básica 2/3 de Santa Iria de Azóia – Violência no namoro. N.º de alunos: 20 10 e 12 de dezembro – Escola Básica 2/3 do Catujal – Ética no desporto. N.º de alunos: 72  Torneio de FIFA - O torneio terá uma primeira fase de eliminatórias em cada uma das 5 escolas, onde são apurados participantes para a fase final. Esta fase terá lugar nos últimos dias do 1º período letivo, após as avaliações, com o envolvimento das Associações de Estudantes. A fase final, em que será apurado o vencedor ao nível do concelho, será enquadrada no Março Jovem 2020. 13 de dezembro - Escola Secundária José Cardoso Pires. N.º de alunos: 26 17 de dezembro - Escola Secundária António Carvalho Figueiredo. N.º de alunos: 26  Diálogos Rumo ao Sucesso - Esta iniciativa é composta por visitas de estudo ou workshops/conversas sobre temáticas relacionadas com a experiência em contexto laboral e formação. São convidadas empresas/entidades, em articulação com a DEI, a deslocarem-se às escolas, ou vice-versa, para sensibilizarem os jovens para o seu futuro ao nível do percurso profissional. 06 de dezembro – Palestra com a Adecco na Escola Secundária de Camarate. N.º de alunos: 17 12 de dezembro - Visita ao Lar Encosta da Saúde pela Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo. N.º de alunos: 44 13 de dezembro - Visita à Ceramed pela Escola Secundária São João da Talha. N.º de alunos: 19 novembro e dezembro AcumuladoNão te risques do mundo (sessões) 7 17Torneio da FIFA  (Participantes) 52 52Diálogos Rumo ao Sucesso (Participantes) 80 804  
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 AÇÃO SOCIAL Os dados desta subfunção durante o período em análise são os seguintes:  Atividade nov e dez AcumuladoAtendimento IntegradoN.º de atendimentos 746 4960Banco de Ajudas TécnicasN.º de solicitações 11 41N.º de pedidos atendidos 6 18Loja Social de Sacavém - Loures SOLidárioN.º de agregados familiares atendidos / N.º de cabazes entregues 173 907Serviço de Apoio PsicológicoN.º de sessões realizadas 45 287Participação no NLI (Núcleo Local de Inserção – reunião de parceiros paraapresentação e aprovação dos Acordos de Inserção dos beneficiários da medida N.º de acordos de inserção assinados referentes a agregados residentes emhabitações municipais 39 250Espaço Vida - Centro de Atendimento à Vítima do Concelho de LouresN.º de atendimentos/acompanhamento de situações de violência doméstica 127 561N.º de sessões de apoio psicológico 69 296     APOIO À INFÂNCIA E AOS SENIORES Apoio às Instituições de Solidariedade Social Atividade nov e dez AcumuladoOutras Atividades Cívicas e Religiosas Apoio às Instituições de Solidariedade SocialN.º de respostas a solicitações de transporte 11 68N.º instituições 8 43N.º de crianças 55 396N.º idosos 250 2811Projeto “Qualidade + Social”: Plano de Formação dirigido às instituiçõesN.º Ações de formação – (Escola Inclusiva; Suporte Básico de Vida - Infantil, 2º turno; Técnicas de Animação Infantil) 3 19N.º formadores 4 27N.º formandos 33 252N.º instituições 12 68      
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 Viver a 3ª Idade  Projetos de Intervenção Social Atividade nov e dez AcumuladoProjeto “Amimar”: Animação nas instituições sociais de apoio aos idosos             N.º de sessões 23 137N.º de instituições envolvidas 8 50N.º de participantes 723 3908Viva Outubro - Comemorações do Mês do IdosoN.º de participantes "Arte Sénior" 26 26N.º de participantes "Encontro Poesia" 23 23N.º de participantes "Grande Baile d'Outono" (aprox.) 400 400Celebrar O Natal - Encontro Grupos CoraisN.º de instituições de apoio aos seniores + Conservatório d'Artes de Loures 10 10N.º de participantes coralistas 350 350     INTERVIR NAS CONDIÇÕES SOCIAIS Conselho Municipal de Juventude - Decorreu no dia 16 de dezembro no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte – Reunião do Conselho Municipal de Juventude, com a seguinte ordem de trabalhos: 1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Parecer relativamente ao plano de atividades e orçamento 2020; 3. Apresentação de propostas por parte do movimento associativo para incluir na programação do Março Jovem 2020; 4. Outros assuntos. N.º de entidades presentes: 12.  Estudo ao Movimento Associativo de Loures (todo o ano) Estudo sociológico de caraterização do universo atual das estruturas associativas do Concelho de Loures, de âmbito Desportivo, Cultural, Recreativo e Juvenil, realizado pela CMLoures/DCDJ/AGEP, em colaboração com o Espaço A e parceria com a Associação das Coletividades de Loures e o ISCTE-IUL. Pretende-se a concretização de um diagnóstico cientificamente sustentado, que permita um conhecimento efetivo desta realidade no Concelho, necessidade há muito manifestada e que, por constrangimentos vários, teve a sua última atualização em 1990, com vista a uma melhor avaliação, orientação e redefinição das estratégias de intervenção, numa perspetiva de promoção da valorização, revitalização e sustentabilidade destes agentes. Para o efeito, além de todo o trabalho de enquadramento teórico-metodológico, foram criados dois inquéritos por questionário (ao Presidente da Direção e de caraterização da Associação), cuja aplicação teve início em maio e decorrerá até meados de setembro, através de 
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entrevistadores devidamente credenciados, recrutados para este fim, que se deslocam às respetivas instalações. De um universo estimado de cerca de 160 associações ativas, foram entrevistadas 141, até ao final de setembro.  As dimensões de análise consideradas são: caraterização dos dirigentes, colaboradores, técnicos e praticantes/associados, atividade, funcionamento, recursos, necessidades e expetativas, envolvimento na/com a comunidade e interpares, relacionamento institucional, transparência orgânica, funcional e estatutária e sustentabilidade.  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: 6 - 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; Sport Lisboa e Fanhões). novembro e dezembro AcumuladoConselho Municipal  da Juventude (Sessões) 1 4     ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS E COMBATE A DISCRIMINAÇÃO CLAIM - Centro Local de Atendimentos e Integração do Migrante  Atividade NOVEMBRO/DEZEMBROLoures (n.º de atendimentos) 12 273Sacavém (n.º de atendimentos) 768 5745Itinerante (n.º de atendimentos)  1 28Acumulado            
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 GAM – Gabinete de Apoio ao Migrante  Atividade NOVEMBRO/DEZEMBROGAM - GABINETE DE APOIO AO MIGRANTE - Processos AbertosProcessos de Continuidade 13 13Processos NovosEncaminhamentos Externos: Inst. Públicas: Direção Gera l dos AssuntosConsulares e das Comuni dades Portuguesas ; IRN; IRN/Porto; SEF/DRL;SEF/CNAI; SEF/Odivel as; SEF/Portas de Benfica ; SEF/Setúbal , SEF/Viana doCastelo; SEF/Barcarena; SEF/Flamenga; SEF/Horta; SEF/Ponta Delgada;SEF/Alverca; OIM - Orga nização Internaci onal para as Migrações; CNAI-SOSImigrante; CNAI/GAJ - Gabinete de Apoi o Jurídico; CNAIM/GASI; CNAIM/Gab.Saúde e Educação; Seg. Socia l de Sacavém; Segurança Soci a l de Loures ;IEFP/Sacavém; União de Fregues ias de Santo Antão e São Jul iã o do Toja l ;Corpo Diplomático: Embaixada e Consulado de Ca bo Verde; Consulado daGuiné-Bissa u em Li sboa; Consulado Português em Bissau; Embai xada deAngola; Consulado de Angola; Consulado de S. T. e Príncipe; Saúde: Serviço Socia l do Centro de Saúde de Sa cavém; CHPL - Centro Hospi ta lar Ps iquiátri code Li sboa; Educação: GAAF-Agrupamento Eduardo Gageiro; Centro Pa roquia l d.Nuno Alvarez Pereira ; Associações/ONG's/IPSS: Capacitare; AMRT – Associa çãopara  a  Mudança da  Representatividade Transcultura l ; AUC_Associação Unida  e Cultura l ; Irmãzinhas de Jesus; Start Socia l ; Pas tora l dos Ciganos ; Ajuda deMãe; Betão & Ta ipa; Centro Padre Alves  Correia ; JRS - Serviço Jesuíta  aos  96 894Encaminhamentos Internos: (AI/Camarate; AI/Sacavém; AI/Apelação; AI/Moscavide; CPCJ; DH;) 14 74Reuniões de Articulação: Capacitare; 3 7Deslocações/Acompanhamentos de Migrantes 1 14

Acumulado

  Espaço Integrar (Cento Comunitário de Apelação) Atividade NOVEMBRO/DEZEMBROEspaço Integrar (Centro Comunitário de Apelação):Atendimentos Ajuda de Mãe 57 30906/05/2019 – Grupo de Parti lha, subordinado ao tema “Amamentação eCuidados no Puerpério”, das 14.30h às 17.00h 1 213/05/2019 e 27/05/2019- Acções de formação no âmbito da educaçãopara a sexualidade, dirigida a 2 turmas do 4º ano da Escola do Catujal das10h00 às 12h30 3 522/05/2019 - Acção de formação no âmbito da educação para asexualidade, dirigida a 2 turmas do 7º ano da Escola da Apelação das10h40 às 13h30 1 4
Acumulado             
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 Programa Escolhas no Concelho de Loures Atividade NOVEMBRO/DEZEMBROPrograma Escolhas no Concelho de Loures:Eu Amo SAC    Acompanhamento do Processo de Candidatura Participação em atividades da CML 2 2Apoio Reprodução documentos 1 1Projeto Esperança           Acompanhamento do processo de Candidatura Apoio técnico 3 12Reuniões Consórcio 1 1Participação do projeto em atividades da CML 2 2Participação de atividades do projeto 1 1Apoio Reprudução documentos 1 1
Acumulado    Arte Urbana Atividade NOVEMBRO/DEZEMBROPedidos de Informação 2 2Acumulado   Religiões Atividade NOVEMBRO/DEZEMBROReligiões:Cedência de Transporte a Grupo da Paróquia Passeio à Comunidade Igreja Paroquial de S. José da Nazaré - Catujal 1 2Paróquias S. Antão do Tojal; Bucelas; Fanhões 1 2Cedência de dois 2 autocarros pela Paróquia da Bobadela - Atividade da Catequese 1 1Acumulado    Outras Atividades Atividade NOVEMBRO/DEZEMBROProjeto LAPDesenvolvimento e preparação da 5ª Edição do LAP (Reuniões e trabalho tecnic 3 3Atividade de divulgação operadores turisticos em artucilação com a UT 1 1InclusãoPedidos de Informação 1 1Acompanhamento Tecnico entidades externas 1 1Semana da InclusãoReuniões 1 1Dinamização de Atividades 16 16Participação em Atividades 2 2Dinamização ComunitáriaApoio Logistico inicitivas de entidades externas 5 5Acompanhamento Tecnico entidades externas 1 1Atividades na área dos RefugiadosReuniões 1 1Apoio Logistico inicitivas de entidades externas 1 1Participação em Atividades 3 3
Acumulado
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 OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras x
Prestação de Serviços xSanto António CavaleirosAcessos ao Centro Comunitário e Piscinas Designação da AcçãoEmpreitadas
Acessos ao Centro Comunitário e Piscinas - Fiscalização Santo António dos Cavaleiros     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: Desenvolvimento de projetos Receção da obra/empreitada da sala de cirurgia no CRO; Foi assinado o protocolo com a associação Animalife (associação sem fins lucrativos para a sensibilização e apoio social e ambiental, a qual tem por objetivos fundamentais a promoção da cidadania, a proteção do meio ambiente e da saúde pública, proteção de pessoas desfavorecidas e o apoio a associações de proteção animal).  No âmbito da implementação do programa CED  Encontram-se identificadas 214 colónias de gatos no Concelho, que representam um universo de 1772 gatos, desses animais 477 encontram-se esterilizados; Foi iniciada a obra no Parque das Tinalhas para a colocação do abrigo para alojamento dos gatos da colónia da travessa;  Foi realizada reunião com a associação Anonimais (com sede em Mafra) com o intuito de virmos a celebrar um acordo de colaboração no que respeita a captura, transporte e devolução de gatos no âmbito do Programa CED; Foi produzida a placa de sinalização das colónias com abrigos devidamente autorizadas; Foi iniciada a prestação de serviços especializados (esterilizações) com a clinica VetLoures para a esterilizações de animais identificados pela USVM.   
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 Campanhas de adoção efetuadas Jardim do Largo em Santo António dos Cavaleiros Inserida na iniciativa “Entenda o seu cão – Formação para tutores de cães adotados”, “Campanha de Adoção” e “Campanha de sensibilização para a recolha de dejetos caninos” (16-11-2019); Pavilhão Paz e Amizade (Loures)  Inserida na iniciativa “Festival de Gastronomia à Saloia” (22-11-2019). Castelo de Pirescoxe (S.I.A.) Inserida na iniciativa “Entenda o seu cão – Formação para tutores de cães adotados” “Campanha de Adoção” e “Campanha de sensibilização para a recolha de dejetos caninos” (14-12-2019).  Outras iniciativas Foi efetuado o segundo e o terceiro pedido de pagamento do apoio financeiro à Direção Geral de Alimentação e Veterinária, referente ao Despacho n.º 2301/2019, de 22 de fevereiro (campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia); Foi efetuada vistoria para licenciamento de Centros de Atendimento Médico-Veterinário, no concelho de Vila Franca de Xira; Foi realizada reunião com a DISS e a Associação “Animalife” para desenvolvimento do protocolo entre as duas entidades; Foi realizada uma intervenção para recolha de um pónei na via pública e o seu devido encaminhamento para adoção.    SAÚDE PÚBLICA Segurança da Cadeia Alimentar Atividade Nov. a Dez. AcumuladoInspeções sanitárias no âmbito do PACE 17 74           
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 HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA/PROFILAXIA DAS ZOONOSES Profilaxia de zoonoses Atividade Nov. a Dez. AcumuladoNúmero de canídeos desparasitados (prevenção da hidatidose) 48 230Número de canídeos vacinados contra a raiva 116 943Número de microchips aplicados aos canídeos 76 535Número de boletins sanitários emitidos (canídeos) 54 367Canídeos para despiste da raiva: Internos (alojamento no CRO) 1 10Externos (alojamento domicil iário) 5 16Canídeos Perigosos ou Potencialmente Perigosos para despiste da raiva: Externos (alojamento domicil iário) 1 6Número de gatos vacinados contra a raiva 6 9Número de microchips aplicados aos felinos 15 25Número de boletins sanitários emitidos (gatos) 6 6    Movimento de animais de companhia no Centro de Recolha Oficial (C.R.O.) Atividade Nov. a Dez. AcumuladoCanídeos capturados 18 149Canídeos recolhidos ao domicíl io 1 3Canídeos entregues no CRO 11 47Canídeos entregues pela PSP/GNR/PC 10 53Canídeos entregues por Municipes/abandonados 5 28Número de canídeos saídas:Cedidos a particulares/outros 27 116Restituídos aos donos 3 28Morte natural 7 26Eutanasiados por agressividade (recolhidos) 5 15Eutanasiados por doença/qualidade de vida compremetida (recolhidos) 3 26Eutanasiados por doença/qualidade de vida compremetida (entregues) 6 40Número de cadáveres de canídeos Entregues no CRO 40 224Recolhidos na via pública 10 52Recolhidos ao domicíl io 19 105            
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 Atividade Nov. a Dez. AcumuladoNúmero de felinos entradas:Capturados na rua 3 24Entregues no CRO 1 6Número de felinos saídas:Cedidos a particulares/outros 3 19Eutanasiados por agressividade (recolhidos) 1 3Eutanasiados por doença (recolhidos) 1 11Número de cadáveres de felinosEntregues no CRO 12 90Recolhidos na via pública 14 82Recolhidos ao domicíl io 1 9    Atividade Nov. a Dez. AcumuladoMovimento de animais de outras espécies entradas: Entregues pela PSP/GNR/PC 1 2Movimento de animais de outras espécies saídas:Morte natural 1 2     Movimento de Animais Perigosos e Potencialmente Perigosos no CRO  Atividade Nov. a Dez. AcumuladoNúmero de canídeos saídas:Restituídos aos donos 1 10Eutanasiados por agressividade (recolhidos) 1 4Número de cadáveres canídeos Recolhidos ao domicíl io 1 4    Esterilizações efetuadas (cirurgia) Atividade Nov. a Dez. AcumuladoCanídeos:Machos esteri lizados 26 78Fêmeas esteri lizadas 13 59Felideos: Machos esteri lizados 21 83Fêmeas esteri lizadas 43 137       
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  Diagnóstico de doenças efetuado pela Médica Veterinária Municipal Atividade Nov. a Dez. AcumuladoSarna 2 3Testes de leishmaniose efetuados 27 85Animais encaminhados para a Lusófona 4 38     SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL Atividade Nov. a Dez. AcumuladoReclamações/Verificação Problemas de incomodidade e/ou insalubridade causados por animais 15 99Campanhas de adoções n.º dias; 3 23    OFÍCIOS/RESPOSTA Atividade Nov. a Dez. AcumuladoInternas 119 1 017Externas 43 431    OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELADesignação da AcçãoEmpreitadas Santa Iria de AzóiaConstrução de Gatil                
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 Funções Económicas O trabalho desenvolvido no âmbito das Atividades Económicas foi, nos meses de novembro e dezembro, o seguinte:  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO Criação de Empresas e Emprego Neste período apoiámos empreendedores/potenciais promotores, com intenção de criar o seu próprio negócio e com necessidade de encontrar financiamento para os seus projetos. Foram apoiados presencialmente 40 promotores e realizámos 288 esclarecimentos/ atendimentos, dos quais resultaram:  Elaboração de candidaturas ao programa de empreendedorismo/IEFP - 10 projetos Consultoria a candidaturas no âmbito do programa empreendedorismo/IEFP - 1 projeto Investimento global das candidaturas - 93.850,00€ Investimento médio por projeto - 9.385,00€ Postos de trabalho a criar - 10 As áreas de negócio predominantes nas 10 candidaturas foram na área de prestação de serviços como a Consultoria Imobiliária, Designer Gráfico, Mecatrónica e TVDE - Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica. Quanto à forma jurídica para empresa, 5 promotores optaram pela figura de pessoa coletiva  “sociedade comercial por quotas e unipessoal” Os restantes 5 promotores, optaram pela figura de pessoa singular, como “trabalhador independente/ TI e empresário em nome individual/ENI. Desenvolvemos 2 sessões “Criação de Emprego e Alternativas de Financiamento” em parceria com o Centro de Emprego de Loures, com a presença de 29 participantes em situação de desemprego.  Mercado de Trabalho e Emprego  Neste âmbito mantivemos o apoio ao candidato na definição de objetivos de carreira, através da construção de uma identidade profissional como trabalhador independente e/ou por conta de outrem, utilizando metodologias e ferramentas aplicadas individualmente, nomeadamente a elaboração de CV, desenho de plano de marketing pessoal, abordagem ao mercado de trabalho, pesquisa de emprego, resposta a anúncios, utilização de redes sociais profissionais, o relacionamento com as empresas de recrutamento e como criar uma rede de contactos/networking. 
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No percurso para integrar o mercado de trabalho, como trabalhador independente, apoiámos 5 candidatos, na relação com os serviços da administração pública, no reinício de atividade como trabalhador independente com a Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social e Instituto de Emprego e Formação Profissional/IEFP. Divulgámos ofertas de emprego a 7 candidatos em acompanhamento, considerando o ajustamento entre a oferta e o perfil profissional. Analisámos com 41 candidatos, a oferta formativa que lhes permitia potenciar a sua empregabilidade, responder a necessidades de qualificação em processos de mudança organizacional.  Sempre que solicitado pelas empresas/ outros empregadores, a necessidade de contratar determinado perfil profissional, tentámos corresponder a esta necessidade pela consulta aos nossos candidatos “em carteira” cujo perfil se ajustava à necessidade do empregador.  Dos 20 pedidos, nenhum perfil se encaixava na necessidade, pela particularidade de serem profissões/funções em falta no mercado em áreas como: mecânica fina (montagem de rolamentos/manutenção de bombas); instalações elétricas alta tensão; eletricidade/eletrónica automóvel; serralharia de moldes, cunhos, cortantes. No total prestámos apoio a 67 indivíduos, dos quais mantivemos em acompanhamento, 15 candidatos em transição de carreira e 9 à procura do primeiro emprego.  Apoio a Empresários e a Novos Investidores Neste período apoiamos 6 novos potenciais investidores, 2 empresários com pretensões de expansão no território e 1 com intenção de legalizar as instalações do ponto de vista urbanístico e da atividade.  Acompanhámos 8 empresas que já instruíram processos junto dos serviços técnicos da DPGU. O sector de atividade com mais procura é dos serviços, indústria, agricultura e ambiente e alojamento. Calculamos que tenham sido investidos cerca de 26.000.000,00€ e poderão vir a ser criados cerca de 780 novos postos de trabalho.  Distinção Empresarial  O Galardão de Mérito Empresarial visa o reconhecimento da atividade empresarial desenvolvida no Município. Esta distinção reconhece as empresas que contribuem para o desenvolvimento do Município, através da criação de riqueza, valor e criação de emprego e que se destaquem pela sua ação empresarial nas áreas de inovação, capacidade empreendedora e internacionalização.  
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Nesta edição, o Galardão foi entregue às empresas Elpor Comércio e Indústrias Eléctricas, S.A., Equinix - Portugal, Data Center, S.A. e Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A. Foi atribuída Menção Honrosa à empresa João Carlos Viegas Frizado da Silva.  Dinamização do Comércio Local Neste período realizaram-se 60 visitas a estabelecimentos comerciais com o objetivo de envolver os mesmos em várias iniciativas municipais, bem como informar sobre a realização de eventos municipais. Destaque para o evento “História do Pão de Ló de Loures” com a participação da pastelaria “O Rebuçado”, que comercializa o bolo “Pão de Ló tradicional de Loures -receita original”. A iniciativa faz parte do programa municipal de dinamização da Mercearia Santana.  Representámos o Município, como elemento de júri, no Concurso de Montras de Natal da União de Freguesias de Moscavide e Portela.  Desenvolvimento Rural – Agricultura, Apicultura e Vitivinicultura Agricultura Enquanto participantes do grupo de trabalho do Projeto Ru:rban/rede Urbact phase III, coordenado pela DPGU, destacamos: a realização da 5ª reunião transnacional, Salónica/Grécia da qual realçamos: debate de diferentes modelos de regulamentos de hortas comunitárias,  formação de “horticultores”. Esteve também presente Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros - Urbact Local Group/ULG que apresentou a “Dinâmica das hortas comunitárias do Conventinho”.  Ainda neste período realizou-se a 7ª reunião do Urbact Local Group/ULG. No âmbito da promoção e acompanhamento dos Circuitos Curtos de Comercialização, mantivemos o acompanhamento dos núcleos PROVE. Referimos que a participação de 2 dos núcleos no período natalício no Mercado Municipal de Loures e de Moscavide. Mantivemos também o acompanhamento do Mercado Agrobio de Loures.  Apicultura No âmbito da assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Cooperativa Agrícola de Loures/CAL e a Câmara Municipal de Loures, destacamos: Realização do Festival do Mel que teve lugar de 31 de agosto a 2 de setembro. Co-organizado pela Cooperativa Agrícola de Loures com o apoio do município. Apoiaram o evento as seguintes entidades: A2S, LouresInova, Junta de Freguesia de Loures, Confraria do Arinto, Confraria do Mel. Participaram 13 expositores de mel e 14 expositores de produtos regionais e restauração, 
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sendo 6 de Loures (Queijos TéTé, Montiqueijo, Arrobe, Cesart, Casal da Junqueira, Cesarte). O formato do evento, com grande diversidade de atividades, e o número de visitantes, estimado em cerca de 2000 visitantes, consolida este evento como uma referência nacional. A sessão que teve lugar a 14 de outubro, às 15h00, na Mercearia Santana, e contou com a participação e dinamização da Apresentação do livro “O Milagre das Abelhas” e degustação do mel de Loures.  Apoio na divulgação das ações de formação em apicultura sustentável.  Pecuária Iniciámos o projeto de identificação de raças autóctones de ovelha, em parceria com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária/DGAV, atores chave das diversas entidade e produtores locais/região saloia, realizámos uma reunião exploratória sobre “Raças autóctones em Loures -  A Ovelha Saloia” Estiveram presentes os dois pastores, dos que ainda existem no concelho de Loures, que criam ovelha saloia e os únicos que têm o efetivo registado no Livro Genealógico da Ovelha Saloia.  Vitivinicultura Bucelas à Prova A prova de novembro contou com 80 participantes (Prova de vinhos de Adega Chão do Prado com animação do Teatro Independente de Loures) e em dezembro com cerca de 70 participantes (prova espumante, degustação de produtos de mel e concerto no museu cerâmica de Sacavém).  Durante este período marcamos presença no Mercado da Rua Augusta entre os dias 4 e 8 de dezembro.  Gabinete de Apoio ao Consumidor Atendemos 17 consumidores, que receberem esclarecimentos e informação técnica; destes atendimentos, 11 consumidores apresentaram reclamações, as quais foram resolvidas a seu favor. Mantém-se em análise por parte das empresas reclamadas, 4 processos. Com a DECO{IN}FORMA, realizou-se em parceria na esquadra de PSP de Loures dirigido à população sénior o workshop “De Olho no Rótulo pela sua Saúde” que contou com 26 participantes.   
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 Responsabilidade Social Das Organizações  Acolhemos em Loures a 11.ª Convenção da Rede de Responsabilidade Social das Organizações. A Rede RSO PT assume como missão prioritária a dinamização de atividades de promoção e implementação da Responsabilidade Social em Portugal, incentivando atitudes em prol do desenvolvimento sustentável. Decorrente desta reunião, a Câmara Municipal de Loures assume coordenação da Rede e o Instituto de Informática do MTSSS a cocoordenação.  Responsabilidade Social Corporativa  Programa ODS@Loures em articulação com a Hovione: Participámos como elemento do júri na avaliação dos projetos para o ano letivo 2019/2020;   Apoiámos o Seminário ODS@Loures na EB23 João Villaret.  Colaboração com outras unidades orgânicas Obra do Caneiro de Sacavém – controlo de cheias/DOM – prestação de esclarecimentos ao comércio local; Plano de Ação integrado do Bairro da Quinta da Fonte – participação na visita a alguns dos estabelecimentos comerciais, de modo a elaborar um levantamento das várias atividades económicas e respetivos requisitos para as mesmas.  Gestão de plataformas digitais Como interlocutor do município com a AMA, 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).  Divulgámos informação enviada pela AMA; Enviámos ficheiros respeitantes à transferência de valores de pagamentos da AMA para a autarquia das meras comunicações prévias e autorizações; Realizámos pontos de situação e esclarecimentos por mail: deteção de anomalias, pedidos de esclarecimentos vários (falta de envio de informação respeitante a transferência de verbas), alteração de informação de serviços disponíveis no BdE, entre outros; Esclarecimentos sobre o funcionamento da PMC e BdE, a nível interno e a nível externo (promotores); Gestão e criação de utilizadores na plataforma multicanal.    
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 TURISMO  TURISMO RESPONSÁVEL Realizou-se um encontro para Operadores Turísticos, sob o chapéu do Turismo Responsável, no qual se apresentou o projeto da Galeria de Arte Pública, as expetativas de crescimento da atividade turística e debate de ideias. Esta apresentação decorreu na Casa da Cultura de Sacavém, no dia 8 de novembro, e contou com a presença de 19 participantes. No final da apresentação realizou-se uma visita à GAP.  COMEMORAÇÕES DO DIA EUROPEU DO ENOTURISMO (DEE)  No âmbito das Comemorações do Dia Europeu do Enoturismo, realizou-se uma visita enoturística, com operadores turísticos, à região demarcada de Bucelas, onde foi possível conciliar o vinho com a Rota Histórica das Linhas de Torres. O almoço composto por produtos regionais, o prato típico Arroz de Costela com Grelos e vinho da Quinta do Avelar decorreu na Casa de Nossa Senhora da Paciência. O programa contou com 16 participantes e realizou-se no dia 10 de novembro.  FESTIVAL DE GASTRONOMIA À SALOIA A 2ª edição do Festival da Gastronomia Saloia, realizada entre 22 e 24 de novembro de 2019, é uma iniciativa que pretende dar continuidade à anterior edição, com o lema “Ao Sabor da Música”, pelo que também decorreu em simultâneo com o Festival Internacional de Bandas Filarmónicas, para que fossem aproveitadas as sinergias e complementaridade dos 2 eventos. Foi também uma forma de se otimizarem os recursos municipais e permitir a confluência de público que visitou em simultâneo os certames a decorrer. 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 de Arinto desta região, assim como a promoção e divulgação de produtos locais. O Festival da Gastronomia à Saloia (FGS) dividiu-se em 3 áreas: restauração, doçaria/produtos regionais, vinho e cerveja artesanal: Área da restauração - Participaram 4 restaurantes (Churrasqueira Ideal de Loures, Ludecénio, Retiro do Minhoto e Taberna Impar); Vinhos e Cerveja Artesanal – Em representação dos Vinhos “Bucelas” esteve presente a Confraria do Arinto de Bucelas, a qual também foi responsável pela venda dos copos de vinho e o produtor dos vinhos Monte Roseiral, assim como estiveram presentes os produtores de cerveja artesanal do Concelho de Loures: Uwaga, 5 e meio, Legends e Saudade. A venda dos copos de cerveja e do café ficou a cargo do Grupo Motard Montanelas; Produtos Regionais - Estiveram presentes: a 
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Pastelaria Rebuçado a Made4you, a Pastelaria Espaço R, a Montiqueijo, a Tété e Avó Padeira de Montachique e a URS Salemas.      Estima-se um total de 2.500 visitantes.  NATAL EM LOURES 2019 O Natal em Loures decorreu de 7 a 22 de dezembro em Loures, no Largo 4 de outubro, com o Mercado de Natal e nos Mercados Municipais de Loures e de Moscavide, 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, através de oferta complementar de animação no centro da cidade, promovendo a gastronomia local, assim como, promover e divulgar o artesanato e dar a conhecer a oferta musical local, através de atuações de coros/grupos musicais originários do Concelho de Loures.  No Mercado Municipal de Loures realizaram-se dois showcooking, com os restaurantes Apolo 78 e BBQ, e duas apresentações, uma do Grupo Musical da Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures e outra do Conservatório de Artes de Loures.  No Mercado Municipal de Moscavide realizaram-se apresentações das turmas de poesia, de folclore, de cavaquinhos avançados e a Tuna da Academia dos Saberes e do grupo “Outono da Vida” da CURPI de São João da Talha.  O Mercado de Natal foi composto por 4 stands: 2 stands em sistema rotativo para o Artesanato, onde participaram 14 artesãos; 1 stand para os Produtos Regionais dedicado aos produtos locais, nos quais estiveram presentes 7 produtores e 1 stand para as Instituições Sociais com quatro instituições participantes.  Esta iniciativa contou com, aproximadamente, 35 participantes.   Atividade nov-dez 2019Dia do Turismo Responsável 19 participantesComemorações do Dia Europeu do Enoturismo 16 participantesFestival de Gastronomia à Saloia 18 participantesFestival de Gastronomia à Saloia 2500 visitantesNatal em Loures 2019 35 participantes         
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 AGRICULTURA PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA Florestação Promoção da Florestação Atividade novembro a dezembro AcumuladoAbates/Cortes de árvores (nº) 7 31Silvicultura (hectares) 2,170 5,919Serviço Público pelos Sapadores Florestais (hectares) 8,836 26,472Faixas de Gestão de Combustível 30m/depósitos de água (hectares) 0,040 2,030Faixas de Gestão de Combustível 10m/RVF (hectares) 1,753 11,939                                         
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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 xxxxxxx Aguarda pareceres da APA e da DRAPLVTx
Obras xxxxxx x Obra suspensa - Achados arqueológicosxx xxx

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

SacavémBeneficiação das Ruas Salvador Allende e Auta da Palma CarlosReparação e Implantação de Monoblocos em Varios Locais no Concelho-Serviço de Transporte e Reabilitação de Monoblocos

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

Requalificação da Rua Avelar Brotero e envolvente

Repavimentação de Pavimentos (Rua Vila Nova, Largo Raul O. Salgado)
FREGUESIA DE BUCELAS

CONCELHO
Execução de Muro de suporte na Rua Marquês de Pombal (EN 115) em Bucelas
Execução de trabalhos de colocação e/ou substituição de guardas de protecção metálicas no concelho (RAIL'S)Nova empreitada de Fresagem de pavimentos em vias municipais

Unhos
Execução de Calçada na Área do MunicípioNova  empreitada Sinalização Horizontal no Concelho
Rotunda de A-das-Lebres

Designação da Acção

Empreitadas

FREGUESIA DE LOURES
FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do Tojal

Nova ligação rodoviária entre a Rua Padre António Vieira e a Rotunda do FunchalRequalificação da EM 629 em Á-dos-Calvos em Loures
FREGUESIA DE BUCELASVariante à Vila de Bucelas (estudo prévio) CONCELHOProjecto do troço 16, 17A e 17B da Via Cintura

Santa Iria de AzóiaRepavimentação da Rua São Sebastião em Guerreiros  (EM 1306) e outros arruamentos na Lagariça
FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS

Pavimentação de Arruamentos no ConcelhoRepavimentação de EM 1250-2 em Bucelas

Variante a Loures - Via Urbana  interior UNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Repavimentação da Avenida Infante Santo e  da Rua D.Pedro V      
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 Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xxx xx xxxx x
Prestação de Serviços xx

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOPrior VelhoRepavimentação das Ruas, Quelimane, Porto Amélia e Pangim 

 Execução de desvios de rede de média e baixa tensão no subsolo da área da freguesia de sacavém

CamarateRepavimentação da Rua Chocolateira em FetaisRepavimentação das Oliveiras no Bairro Angola UnhosRepavimentação de arruamentos no Catujal em Unhos

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASAdministração Direta CONCELHOSanto António Cavaleiros
Repavimentação de Troços da Rua da Liberdade no Catujal
Conservação e Manutenção de SLAT (Sinalização Luminosa Automática de Trânsito) CONCELHO

Designação da AcçãoEmpreitadas UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAMoscavideUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémRepavimentação das Pracetas junto à Avenida de Moscavide
Execução de Reservas de Estacionamento Execução de sinalização vertical no município FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS
Repavimentação da Avenida Salgado Zenha em Santo António dos Cavaleiros

Contrato de manutenção de semáforos        
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A execução orçamental da Receita (recebimentos) e Despesa (pagamentos) até ao mês de janeiro de 2020 foi a seguinte: Dotação Dotaçãoatual atualCorrente 122 186 348,50 6 574 978,27 Corrente 97 689 490,00 4 920 517,44Capital 21 494 234,50 151 961,19 Capital 45 991 093,00 1 104 263,79Total 143 680 583,00 6 726 939,46 Total 143 680 583,00 6 024 781,23                                                       Receita                                                       DespesaRecebido Paga   Receita Apresentam-se quadros - resumo com execução orçamental até ao período em análise.  Quadro de Execução Orçamental da Receita 
Orçamento 

atual
31/01/2020 % Orç.

RECEITAS CORRENTES

Imposto Directos 59 518 286,00 2 348 481,95 3,95%

   Imposto Municipal s/ Imóveis 29 237 504,00 316 385,62 1,08%

   Imposto Único de Circulação 6 166 679,00 454 672,86 7,37%

   Imposto Municipal s/ Transmissões 17 738 021,00 1 543 826,36 8,70%

   Derrama s/IRC 6 352 616,00 33 597,11 0,53%

   Impostos Abolidos+Outros 23 466,00 0,00 0,00%

Impostos Indirectos 3 044 262,00 123 201,78 4,05%

Tx. Multas e Outras Penalidades 2 337 353,00 143 013,07 6,12%

Rend. Propriedade 2 320 000,00 27 644,66 1,19%

Transferências Correntes 32 176 892,50 2 808 069,30 8,73%

   Fundo de Equilibrio Financeiro 7 952 741,00 662 728,00 8,33%

   Fundo Social Municipal 2 492 483,00 207 706,00 8,33%

   Participação Fixa no IRS 11 242 983,00 936 915,00 8,33%

   Outras 10 488 685,50 1 000 720,30 9,54%

Venda de Bens e Serviços Correntes 10 276 120,00 306 830,11 2,99%

Outras Receitas Correntes 12 513 435,00 817 737,40 6,53%

SUBTOTAL (a) 122 186 348,50 6 574 978,27 5,38%

RECEITAS CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 163 529,00 19 260,67 11,78%

Transferências de Capital 16 514 106,50 122 965,00 0,74%

   Fundo Equilibrio Financeiro 883 638,00 73 636,00 8,33%

   Cooperação Técnica 1 311 236,00 0,00 0,00%

   Outras 14 319 232,50 49 329,00 0,34%

Passivos Financeiros 4 650 199,00 0,00 0,00%

Outras Receitas de Capital 128 900,00 8 335,20 6,47%

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 37 500,00 1 400,32 3,73%

SUBTOTAL (b) 21 494 234,50 151 961,19 0,71%

TOTAL DAS RECEITAS (c)=(a+b) 143 680 583,00 6 726 939,46 4,68%  
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 Variação da Receita 
jan/20 jan/19 %

Corrente 6 574 978,27 6 946 317,20 -371 338,93 -5,35%

Capital 151 961,19 81 971,26 69 989,93 85,38%

Total 6 726 939,46 7 028 288,46 -301 349,00 -4,29%

Receitas
Valor (€) Variação   As Receitas, apresentam à data, uma arrecadação inferior à realizada em período homólogo de cerca de 300 mil€, este resultado deve-se essencialmente ao efeito dos Impostos Diretos e Indiretos.  

31-01-2020 31-01-2019

RECEITAS CORRENTES

Imposto Directos 2.348.481,95 2.769.250,58 -420.768,63 -15,19%

   Imposto Municipal s/ Imóveis 316.385,62 366.770,13 -50.384,51 -13,74%

   Imposto Único de Circulação 454.672,86 405.448,38 49.224,48 12,14%

   Imposto Municipal s/ Transmissões 1.543.826,36 1.846.671,72 -302.845,36 -16,40%

   Derrama s/IRC 33.597,11 150.360,35 -116.763,24 -77,66%

Impostos Indirectos 123.201,78 578.415,55 -455.213,77 -78,70%

Tx. Multas e Outras Penalidades 143.013,07 167.805,03 -24.791,96 -14,77%

Rend. Propriedade 27.644,66 49.446,58 -21.801,92 -44,09%

Transferências Correntes 2.808.069,30 2.343.288,02 464.781,28 19,83%

   Fundo de Equilibrio Financeiro 662.728,00 662.728,00 0,00 0,00%

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

   Participação Fixa no IRS 936.915,00 936.915,00 0,00 0,00%

   Outras 1.000.720,30 535.939,02 464.781,28 86,72%

Venda de Bens e Serviços Correntes 306.830,11 268.454,09 38.376,02 14,30%

Outras Receitas Correntes 817.737,40 769.657,35 48.080,05 6,25%

SUBTOTAL (a) 6.574.978,27 6.946.317,20 -371.338,93 -5,35%

RECEITAS CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 19.260,67 0,00 19.260,67

Transferências de Capital 122.965,00 73.636,00 49.329,00 66,99%

   Fundo Equilibrio Financeiro 73.636,00 73.636,00 0,00 0,00%

   Outras 49.329,00 0,00 49.329,00

Outras Receitas de Capital 8.335,20 8.335,26 -0,06 0,00%

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 1.400,32 0,00 1.400,32

SUBTOTAL (b) 151.961,19 81.971,26 69.989,93 85,38%

TOTAL DAS RECEITAS (c)=(a+b) 6.726.939,46 7.028.288,46 -301.349,00 -4,29%

Variação
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Despesa Apresentam-se quadros - resumo com execução orçamental à data de 31 de janeiro de 2020.  Execução Orçamental da Despesa 
Orçamento 

atual
31/01/2020 % Orç.

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 50 617 736,00 2 466 304,40 4,87%

Aquisição de Bens e Serviços 31 749 879,00 1 146 588,10 3,61%

Encargos Correntes da Dívida 403 338,00 129,58 0,03%

Transferências Correntes 12 797 787,00 1 297 515,10 10,14%

   Freguesias 6 345 851,00 860 294,20 13,56%

   Outras 6 451 936,00 437 220,90 6,78%

Subsidios 1 050 000,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 1 070 750,00 9 980,26 0,93%

SUBTOTAL (a) 97 689 490,00 4 920 517,44 5,04%

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 41 981 093,00 899 256,04 2,14%

Investimentos 41 540 501,00 894 916,63 2,15%

   Habitação 1 293 000,00 21 463,27 1,66%

   Edifícios 14 561 634,00 312 834,38 2,15%

   Construções Diversas 21 836 561,00 411 144,42 1,88%

   Material de Transporte 147 000,00 0,00 0,00%

   Outros 3 702 306,00 149 474,56 4,04%

Locação Financeira 440 592,00 4 339,41 0,98%

Transferências de Capital 2 950 000,00 205 007,75 6,95%

   Freguesias 2 400 000,00 205 007,75 8,54%

   Outras 550 000,00 0,00 0,00%

Passivos Financeiros 1 060 000,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL (b) 45 991 093,00 1 104 263,79 0,02

TOTAL DAS DESPESAS (c)=(a+b) 143 680 583,00 6 024 781,23 4,19%           
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 Variação da Despesa  
jan/20 jan/19 %

Corrente 4 920 517,44 4 103 528,08 816 989,36 19,91%

Capital 1 104 263,79 622 057,26 482 206,53 77,52%

Total 6 024 781,23 4 725 585,34 1 299 195,89 27,49%

Despesas
Valor (€) Variação    As Despesas Totais apresentam um aumento 27%, em relação ao período homólogo, ou seja +1,3 M€, resultado, fundamentalmente, das Aquisições de Serviços e da Aquisição de Bens de Capital\Investimentos   

31-01-2020 31-01-2019

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 2.466.304,40 2.616.494,56 -150.190,16 -5,74%

Aquisição de Bens e Serviços 1.146.588,10 278.354,24 868.233,86 311,92%

Encargos Correntes da Dívida 129,58 107,00 22,58 21,10%

Transferências Correntes 1.297.515,10 1.158.755,76 138.759,34 11,97%

   Freguesias 860.294,20 810.593,29 49.700,91 6,13%

   Outras 437.220,90 348.162,47 89.058,43 25,58%

Outras Despesas Correntes 9.980,26 49.816,52 -39.836,26 -79,97%

SUBTOTAL (a) 4.920.517,44 4.103.528,08 816.989,36 19,91%

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 899.256,04 419.408,95 479.847,09 114,41%

Investimentos 894.916,63 419.408,95 475.507,68 113,38%

   Terrenos 15.661,72 -15.661,72 -100,00%

   Habitação 21.463,27 377.078,45 -355.615,18 -94,31%

   Edifícios 312.834,38 312.834,38

   Construções Diversas 411.144,42 4.261,73 406.882,69 9547,36%

   Outros 149.474,56 22.407,05 127.067,51 567,09%

Locação Financeira 4.339,41 4.339,41

Transferências de Capital 205.007,75 202.648,31 2.359,44 1,16%

   Freguesias 205.007,75 202.648,31 2.359,44 1,16%

SUBTOTAL (b) 1.104.263,79 622.057,26 482.206,53 77,52%

TOTAL DAS DESPESAS (c)=(a+b) 6.024.781,23 4.725.585,34 1.299.195,89 27,49%

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 18 165 174,00 €       10 199 964,99 €       6 522 265,08 €         996 631,27 €         1.1. Servi ços  gerais  de a dmini s tração públ ica 15 576 974,00 €       9 704 560,83 €         6 027 236,97 €         838 152,54 €         1.1.1. Admini s tração geral 15 576 974,00 €       9 704 560,83 €         6 027 236,97 €         838 152,54 €         1.1.1.1. Edi ficios  e Imóveis 2 804 000,00 €         1 699 819,62 €         1 252 175,96 €         284 048,33 €         1.1.1.2. Ma teri a l  de  Transporte 849 216,00 €            75 331,97 €              62 109,46 €              318,00 €                1.1.1.3. Ma quinaria  e Equipamento 2 173 608,00 €         975 494,73 €            337 665,27 €            44 239,05 €           1.1.1.4. Gestão dos  Recursos Huma nos 959 100,00 €            550 595,32 €            437 430,56 €            13 306,33 €           1.1.1.5. Gestão das  activida des  rel aci onai s 1 052 100,00 €         407 607,35 €            155 222,03 €            66 735,74 €           1.1.1.6. Acordos  de geminação e outros a poios 1 200,00 €                -  €                        -  €                        -  €                      1.1.1.7. Reforço da  capaci dade de orga niz.planeam. e gestã o 244 750,00 €            58 151,27 €              16 087,36 €              2 327,16 €             1.1.1.8. Outras  acções 7 493 000,00 €         5 937 560,57 €         3 766 546,33 €         427 177,93 €         1.2. Segurança e ordem públ icas 2 588 200,00 €         495 404,16 €            495 028,11 €            158 478,73 €         1.2.1. Protecçã o ci vi l  e luta  contra  i ncêndios 2 367 100,00 €         451 598,13 €            451 222,08 €            151 522,56 €         1.2.1.1. Apoio a  activi dade dos  bombeiros 2 352 600,00 €         450 705,48 €            450 705,48 €            151 522,56 €         1.2.1.3. Outras  acções 14 500,00 €              892,65 €                   516,60 €                   -  €                      1.2.2. Pol ícia  muni cipal 221 100,00 €            43 806,03 €              43 806,03 €              6 956,17 €             2 Funções sociais 51 181 845,00 €       29 972 745,65 €       16 120 884,46 €       1 317 141,42 €      2.1. Educação 18 604 450,00 €       10 734 803,01 €       4 298 328,15 €         606 498,68 €         2.1.1. Ens i no não superi or 13 506 434,00 €       6 554 735,52 €         2 282 325,69 €         122 053,40 €         2.1.1.1. Dota r a  rede escolar concel hia  de  equip.adequado 9 956 284,00 €         5 658 118,74 €         1 811 861,75 €         27 765,81 €           2.1.1.2. Fomentar a  l ig.da  escola  ao meio e do ens .à  vida 3 550 150,00 €         896 616,78 €            470 463,94 €            94 287,59 €           2.1.2. Servi ços  auxi l iares  de ens i no 5 098 016,00 €         4 180 067,49 €         2 016 002,46 €         484 445,28 €         2.1.2.1. Acção Socia l  Escola r 5 098 016,00 €         4 180 067,49 €         2 016 002,46 €         484 445,28 €         2.2. Saúde 2 567 500,00 €         2 165 973,90 €         14 614,85 €              30,40 €                  2.2.2. Campanha s  de educação e  sens ibi l izaçã o p/a saúde 2 567 500,00 €         2 165 973,90 €         14 614,85 €              30,40 €                  2.2.2.3. Campanha s  de promoção da saúde no concel ho 27 500,00 €              162,35 €                   162,35 €                   30,40 €                  2.2.2.4. Const. Rep. e benefici açã o de edifícios 2 540 000,00 €         2 165 811,55 €         14 452,50 €              -  €                      2.3. Segurança e acção socia l 628 000,00 €            12 029,20 €              4 509,10 €                3 475,60 €             2.3.2. Acção socia l 628 000,00 €            12 029,20 €              4 509,10 €                3 475,60 €             2.3.2.1. Const. Rep.e  benefici ação de edifícios 70 000,00 €              -  €                        -  €                        -  €                      2.3.2.2. Intervir nas  condições  socia i s 137 000,00 €            7 805,10 €                285,00 €                   285,00 €                2.3.2.3. Desenvolvimento de Recursos  Socia i s 421 000,00 €            4 224,10 €                4 224,10 €                3 190,60 €             2.3.2.3. Desenvolvimento Recursos  Socia is 421 000,00 €            4 224,10 €                4 224,10 €                3 190,60 €             2.3.2.3. Atividades  Soci o Recreativas 22 000,00 €              1 378,00 €                1 378,00 €                1 378,00 €             2.3.2.3. Atividades  Soci o Recreativas 2 000,00 €                -  €                        -  €                        -  €                      2.3.2.3. Atividades  Soci o Recreativas 20 000,00 €              1 378,00 €                1 378,00 €                1 378,00 €             2.3.2.3. Apoio Entidades  Caratér Socia l 387 000,00 €            2 846,10 €                2 846,10 €                1 812,60 €             2.3.2.3. Apoio Entidades  Caratér Socia l 2 000,00 €                -  €                        -  €                        -  €                      2.3.2.3. Apoio Entidades  Caratér Socia l 35 000,00 €              2 846,10 €                2 846,10 €                1 812,60 €             2.3.2.3. Apoio Entidades  Caratér Socia l 150 000,00 €            -  €                        -  €                        -  €                      2.3.2.3. Apoio Entidades  Caratér Socia l 200 000,00 €            -  €                        -  €                        -  €                      2.3.2.3. Banco Local  Voluntari ado Loures 1 000,00 €                -  €                        -  €                        -  €                      2.3.2.3. Projetos  Socia i s 11 000,00 €              -  €                        -  €                        -  €                      2.3.2.3. Projetos  Socia i s 1 000,00 €                -  €                        -  €                        -  €                      2.3.2.3. Projetos  Socia i s 10 000,00 €              -  €                        -  €                        -  €                      2.4. Habi tação e servicos  colectivos 23 544 481,00 €       16 096 322,73 €       11 346 503,25 €       644 204,99 €         2.4.1. Habi tação 1 718 500,00 €         393 871,57 €            306 283,83 €            38 025,18 €           2.4.1.1. Incent.e prom.a melhoria  do parque habi taciona l 138 000,00 €            44 230,58 €              18 964,08 €              1 299,27 €             2.4.1.6. Apoio a  es tratos  sóci oeconómicos  carenciados 1 403 000,00 €         294 840,72 €            267 511,64 €            21 463,27 €           2.4.1.7. Intervenção comunitá ria 25 000,00 €              3 525,00 €                -  €                        -  €                      2.4.1.9. Apoio a  intervençã o 152 500,00 €            51 275,27 €              19 808,11 €              15 262,64 €           2.4.2. Ordenamento do terri tóri o 3 412 834,00 €         1 698 184,71 €         357 043,26 €            173 568,16 €         2.4.2.2. Es tudos  de ordena mentos 332 000,00 €            133 874,20 €            77 914,35 €              -  €                      2.4.2.3. Reabi l i tação e  revita l izaçã o urba na 1 980 834,00 €         638 818,45 €            106 946,39 €            2 163,01 €             2.4.2.4. Mobi l i dade / Acess ibi l ida de / Transportes 700 000,00 €            700 000,00 €            171 396,00 €            171 396,00 €         2.4.2.5. Outras  acções 225 000,00 €            133 762,41 €            786,52 €                   9,15 €                    2.4.2.6. Dota r o concelho de adeq.rede de i lum.públ ica 175 000,00 €            91 729,65 €              -  €                        -  €                      2.4.3. Saneamento 2 142 000,00 €         1 542 000,00 €         1 542 000,00 €         -  €                      2.4.6. Protecçã o do mei o ambiente e conservação da natureza 16 271 147,00 €       12 462 266,45 €       9 141 176,16 €         432 611,65 €         2.4.6.1. Limpeza  urbana 301 149,00 €            8 470,28 €                2 957,42 €                435,91 €                2.4.6.2. Servi ços  urbanos 379 975,00 €            62 257,17 €              27 134,67 €              330,88 €                2.4.6.3. Cri ar, manter e  preservar espaços  verdes 3 556 319,00 €         2 303 888,94 €         901 886,25 €            86 387,26 €           2.4.6.4. Intervenções no meio ambi ente 11 487 244,00 €       10 024 437,68 €       8 157 110,37 €         345 391,47 €         2.4.6.5. Construi r ampl iar cemi téri os  de forma pl anea da 546 460,00 €            63 212,38 €              52 087,45 €              66,13 €                  2.5. Servi cos  culturais , recreati vos  e rel igi osos 5 837 414,00 €         963 616,81 €            456 929,11 €            62 931,75 €           2.5.1. Cul tura 3 705 150,00 €         597 351,90 €            404 884,39 €            57 525,47 €           2.5.1.1. Const.Rep.e  beneficiação de edifícios 1 830 000,00 €         143 118,56 €            143 118,56 €            15 795,40 €           2.5.1.2. Leitura públ ica 151 300,00 €            27 187,95 €              18 109,39 €              661,93 €                2.5.1.3. Artes  e Ofícios 32 700,00 €              863,96 €                   184,44 €                   -  €                      2.5.1.4. Mús ica 472 750,00 €            55 607,27 €              30 105,10 €              13 431,00 €           2.5.1.5. Tea tro 133 250,00 €            53 983,22 €              51 398,72 €              7 085,72 €             2.5.1.6. Museologi a 216 050,00 €            114 548,64 €            35 826,98 €              9 835,36 €             2.5.1.7. Tra dições  Regi onai s 131 400,00 €            22 747,75 €              2 747,75 €                2 747,75 €             2.5.1.8. Comemora ções 122 000,00 €            477,90 €                   477,90 €                   -  €                      2.5.1.9. Gestão de Equi pamentos  e outras  acções 615 700,00 €            178 816,65 €            122 915,55 €            7 968,31 €             2.5.2. Desporto, recre io e la zer 1 055 764,00 €         296 089,87 €            40 687,77 €              723,22 €                2.5.2.1. Const. rep.e  benef. de edi ficios  e colecti vi dades 275 000,00 €            181 133,05 €            35 626,58 €              -  €                      2.5.2.2. Desporto na  escol a 1 500,00 €                -  €                        -  €                        -  €                      2.5.2.3. Pla no de desenv. do atleti smo 66 400,00 €              17 925,82 €              405,90 €                   -  €                      2.5.2.4. Pla no de desenv. do judo 11 500,00 €              -  €                        -  €                        -  €                      2.5.2.5. Pla no de desenv. de giná stica 2 500,00 €                0,01 €                       -  €                        -  €                      2.5.2.6. Pla no de desenv. de xadrez 10 000,00 €              2 900,00 €                -  €                        -  €                      2.5.2.8. Pla no de desenv. desporto sénior 45 560,00 €              24 504,66 €              635,26 €                   -  €                      2.5.2.9. Pla no de desenv. do futebol  e outras  acções 643 304,00 €            69 626,33 €              4 020,03 €                723,22 €                2.5.3. Outras  actividades  cívicas  e rel igiosas 1 076 500,00 €         70 175,04 €              11 356,95 €              4 683,06 €             2.5.3.2. Viver a  juventude 197 000,00 €            12 433,70 €              3 452,49 €                -  €                      2.5.3.3. Viver a  3ª i dade 170 000,00 €            8 184,05 €                300,00 €                   300,00 €                2.5.3.4. Intervir nas  condições  socia i s 547 000,00 €            49 557,29 €              7 604,46 €                4 383,06 €             2.5.3.5. Outras  Ativida des  Cívi cas 162 500,00 €            -  €                        -  €                        -  €                      3 Funções económicas 8 759 089,00 €         4 698 751,47 €         756 897,23 €            62 786,88 €           3.1. Agricultura, pecuária , s i lvicultura, caça e pesca 443 730,00 €            280 800,34 €            21 091,01 €              10 362,98 €           3.1.1. Floresta ção 443 730,00 €            280 800,34 €            21 091,01 €              10 362,98 €           3.1.1.1. Brigada  de sapadores  floresta is 47 010,00 €              26 457,94 €              8 812,61 €                5 451,61 €             3.1.1.2. Promoção da florestação 396 720,00 €            254 342,40 €            12 278,40 €              4 911,37 €             3.3. Tra nsportes  e comuni cações 7 593 200,00 €         4 308 807,85 €         634 829,99 €            43 823,45 €           3.3.1. Tra nsportes  rodovi ários 7 593 200,00 €         4 308 807,85 €         634 829,99 €            43 823,45 €           3.3.1.1. Melhorar a  rede viári a 6 700 000,00 €         3 983 510,71 €         615 346,79 €            43 823,45 €           3.3.1.2. Promover a  s inal ização adequada 893 200,00 €            325 297,14 €            19 483,20 €              -  €                      3.4. Comércio e turismo 359 660,00 €            96 772,46 €              91 918,24 €              5 611,52 €             3.4.1. Mercados  e fe iras 25 000,00 €              24 672,04 €              20 017,82 €              -  €                      3.4.1.1. Const.Rep.e  beneficiação de mercados  e feira s 25 000,00 €              24 672,04 €              20 017,82 €              -  €                      3.4.2. Turismo 334 660,00 €            72 100,42 €              71 900,42 €              5 611,52 €             3.4.2.1. Divulgação i niciati vas  turis ti ca s 334 660,00 €            72 100,42 €              71 900,42 €              5 611,52 €             3.5. Outras  funções  económicas 362 499,00 €            12 370,82 €              9 057,99 €                2 988,93 €             3.5.1. Desenvolvimento economico e abast. públ ico 362 499,00 €            12 370,82 €              9 057,99 €                2 988,93 €             3.5.1.1. Potenciar o desenvolvimento economico 362 499,00 €            12 370,82 €              9 057,99 €                2 988,93 €             4 Outras funções 10 992 239,00 €       3 755 584,12 €         3 625 106,97 €         1 069 770,94 €      4.1. Operações  da dívida a utárquica 1 550 288,00 €         1 273 992,90 €         1 240 498,91 €         4 468,99 €             4.1.1. Ins ti tuições  Financei ras 1 550 288,00 €         1 273 992,90 €         1 240 498,91 €         4 468,99 €             4.2. Tra ns ferências  entre adminis trações 9 441 951,00 €         2 481 591,22 €         2 384 608,06 €         1 065 301,95 €      4.2.2. Admini s tração Local 8 391 951,00 €         1 431 591,22 €         1 334 608,06 €         1 065 301,95 €      4.2.3. Empresas  Munici pais  e  Intermuni cipais 1 050 000,00 €         1 050 000,00 €         1 050 000,00 €         -  €                      89 098 347,00 €       48 627 046,23 €       27 025 153,74 €       3 446 330,51 €      

Pagamento

TOTAL 

Objetivo Descrição Dotação Atual Cabimento Compromisso

   As Grandes Opções do Plano representam 57,2% do total das despesas pagas até 31 de janeiro de 2020. 
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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.   
(1)(2)(3)(4)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTALRECEITA CORRENTE BRUTA  >= [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS ]31-01-2020RECEITA CORRENTE BRUTA 122.186.348,50DESPESA CORRENTE 97.689.490,00
MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS CORRENTES A CONSIDERAR 118.852.855,22RÁCIO [ (1) / (4) ] 1,21
MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES 3.333.493,28DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES 101.022.983,28EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (1) - (4) ] 21.163.365,22   * De acordo com o estipulado no nº 5 do art.º 40º da Lei 51/2018, 16 agosto de 2018. ** O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.333.493,28 €.            
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A Elaboração dos mapas incluídos neste capítulo estão de acordo com o novo regime 

contabilístico para as Administrações Publicas (SNC-AP). 

Os mesmos foram elaborados de acordo com as orientações expressas no manual de 

implementação, que se transcreve: 

“As primeiras demonstrações financeiras de uma entidade preparadas de acordo com o SNC-AP 

devem incluir o ano anterior como informação comparativa sem necessidade de reexpressar a 

mesma de acordo com as NCP relevantes. 

As primeiras demonstrações financeiras preparadas de acordo com o SNC-AP, a informação 

relativa ao ano anterior poder-se-á basear-se no POCP ou planos setoriais, através de uma mera 

conversão dos saldos para as contas e rubricas das demonstrações financeiras de acordo com o 

SNC-AP” 

 

Divida de Terceiros 

A divida de Terceiros, à data de 31 de janeiro de 2020, totaliza cerca de 27,5 M€. 

21.1 Clientes c/c 394.752,83 483.886,98 -89.134,15

21.3 Contribuintes c/c 127.447,57 268.216,08 -140.768,51

21.3.2 Impostos Indiretos 127.447,57 121.546,93 5.900,64

21.4 Utentes c/c 2.142.539,27 2.815.241,81 -672.702,54

21.4.1 Taxas 107.504,48 146.669,15 -39.164,67

21.4.9 Outros 2.035.034,79 0,00 2.035.034,79

21.5 Clientes, Contribuintes e Utentes Cobrança Duvidosa 23.568.096,70 21.536.280,05 2.031.816,65

21.5.1.1/21.5.2.1/

21.5.3.1
Cobranças  em Atraso 19.006.760,38 16.974.578,63 2.032.181,75

21.5.2.2 Cobranças  em Li tígio 4.561.336,32 4.561.701,42 -365,10

20.1
Devedores Transferências Subsídios

 não reembolsáveis obtidos Estado
88.839,53 157.667,17 -68.827,64

27.8.9.1.9.1 Outros Devedores 1.076.857,03 1.169.724,55 -92.867,52

27.398.532,93 26.431.016,64 967.516,29

21.3.9/21.4.9.2 Clientes, Contribuíntes e Utentes MLP 132.914,49 0,00 132.914,49

27.8.9.1.9.2 Outros Devedores MLP 0,00 8.335,20 -8.335,20

132.914,49 8.335,20 124.579,29

27.531.447,42 26.439.351,84 1.092.095,58

31-01-2020 (*) var.31-01-2019

TOTAL DÍVIDA DE TERCEIROS

Descrição

TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZO

TOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZO

 
(*) Dados Provisórios 
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Divida a Terceiros 

 

A Divida a Terceiros, excluindo empréstimos, registada no período em análise é de cerca 4 M€, 

cujo grau de exigibilidade é todo de curto prazo. 

 

22.1 Fornecedores c/c 1.806.803,34 2.200.621,60 -393.818,26

22.5 Fornecedores Faturas em Recepção e Conferência 745.114,91 708.619,57 36.495,34

22.6 Fornecedores Sociedades de Factoring 87,11 91.247,73 -91.160,62

25.1.3 Locações Financeiras 342.646,46 422.998,61 -80.352,15

27.1 Fornecedores de Investimento 26.577,84 346.862,21 -320.284,37

27.1.2 Fornecedores de Investimento em Recepção e Conferência 199.094,67 639.997,47 -440.902,80

20.2
Credores por Transferências e subsídios 

não reembolsáveis não concedidos
226.475,34 4.262,00 222.213,34

27.5.1.1 FAM - Fundo de Apoio Municipal 156.317,50 312.635,00 -156.317,50

27.8.9.2 Outros Credores 141.635,25 77.929,80 63.705,45

24.5.1.2
Contribuições para Sistemas de Proteção Social e 

Subsistemas de Saúde - Parte Patronal
340.132,94 528.197,49 -188.064,55

3.984.885,36 5.333.371,48 -1.348.486,12

27.5.1.2 FAM - Fundo de Apoio Municipal 0,00 156.317,50 -156.317,50

0,00 156.317,50 -156.317,50

3.984.885,36 5.489.688,98 -1.504.803,62

25.1.1.2 Empréstimos Bancários 22.065.294,69 23.751.511,34 -1.686.216,65

         Médio e Longo Prazo 22.065.294,69 23.751.511,34 -1.686.216,65

22.065.294,69 23.751.511,34 -1.686.216,65

Descrição

TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZO

TOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZO

TOTAL DÍVIDA A TERCEIROS

TOTAL DÍVIDA EMPRÉSTIMOS

var.31-01-2020 (*) 31-01-2019

 
(*) Dados Provisórios 
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   A divida a terceiros da autarquia, inclui um valor de cerca de 156 mil€, resultante da participação do Município no FAM1. Excluindo o valor resultante da referida obrigação, o total da divida a terceiros no período em analise apresentaria um valor de 3,8 M€.     

                                                           1 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 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 2020 o Município de Loures irá proceder há participação no valor de 156.317,50 €.  
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Relação de Processos Judiciais – Dr. Fernando Fontinha  
Alice Cortes Gil

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO Situação anterior listagem
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 RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTERECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE PEDIDONATUREZA
Trib. 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 administrativoN.º PROCESSO ESTADO DO PROCESSO

TAF Lisboa/1º Juizo Liq./3ª Secção 296/01 Fapadi-Comércio e Ind. De Papeis, LdaTJC Montijo - 1.º Juizo 177/05.1TBMTJ
C M Loures Declaração direito de propriedade Aguarda impulso do AutorAnulação de acto administrativo Aguarda notificação para alegaçõesRecurso

Recurso 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 Aguarda notificação para alegaçõesAguarda decisão sobre aclaração e reforma do AcórdãoDesentranhamento da Petição Inicial  favorável à CâmaraTACL/ 3ª Secção 391/03 Aguarda sentença Situação actualAguarda notificação para alegaçõesAguarda sentençaAguarda impulso do AutorC M Loures AcçãoExpropriação Anulação de acto administrativo Alegações sucessivasVereador Dantas Ferreira Recurso Alegações sucessivas    RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTETRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO
Articulados

NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemESTADO DO PROCESSO
Tribunal Tributário Lisboa / 2ª U.O

Actualização de pensão Pensão atualizada anualmenteTACLisboa / 4ª U.O 1478/08.0BELSB José Manuel de Jesus Figueira
TAC Lisboa / 3ª U.O 2244/09.0BELSB

Ac. Adm. Esp Decl. nulidade de acto adm./proc. contraordenacional Findo o período de s uspens ão da  ins tância , encontra-s e para  marcaçã o de julga mento Sentença homologa tória da des i stência da a cçã o pelo Autor - Agua rda  trâns ito em julga doExpropriação 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
RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE

Anulação do acto de liquidação e cobrança de taxas Recurso da Gabimóvel para o STAAnular deliberação 08/07/2009 Aguarda marcação de julgamentoEstil - Estudos, Investimentos e Urbanização, SA C M Loures Ac. Adm. Especial508/09.2BELRS Gabimóvel, SA Município de Loures P.º Impugnação Aguarda marcação de julgamentoRecurso por oposição de julgados para o STATACL / 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 Sul
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 ordinária

Trib. Trabalho Loures/1º Juízo 107/1998.4 Sabino Manuel Ferreira Ramalhete C M Loures Ac. Trabalho Requerimento probatórioO valor pedido já foi  depositado em proc de expropriação - Aguarda confirmação do Tribunal   
Tribunal Tributário Lisboa / 1ª UO 254/09.7BELRS DCGI - Serviço de Finanças Município de Loures P.º Impugnação Processo de contra ordenação Aguarda sentençaTriunfo Internacional, Lda Câmara Municipal de Loures AC. Adm. Especial Pedido de Indeminização Reclamação das custas de parte pedidas pela contraparteProv. Cautelar Impugnação dos cortes previsto na Lei Orçtº 2011 Notificação do despacho de indeferimentoResponsabil idade civi l extra contratual por actos i licitos Requerimento em Agosto/16

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemCâmara Municipal de Loures
Presidente da Câmara Municipal de LouresTACL / 5ª UO 278/05.3BELRS Reclamação das custas de parte pedidas pela contraparte

Alegações escritas - Aguarda sentença Aguarda sentençaNotificação do despacho de indeferimentoTACL / 1ª UO 1349/08.BELSB Stal - Isabel Filipa Roque
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, EP P.º Impugnação Anulação do acto de liquidação de taxas ESTADO DO PROCESSOContra-alegações de recurso - TCASul (Oposição de julgados)N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTETribunal Tributário de Lisboa / 3ª UO Anulação de acto administrativo Aguarda subida do recurso ao TCASul

Ac. Adm. Especial Anulação acto administrativo Reformulação do acto por parte de Município Reformulação do acto por parte de MunicípioTACL / 1ª UO 34/11.0BELSB Stal
Situação actualAlegações escritas - Aguarda sentençaRequerimento em Agosto/16Município de Loures

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UOTribunal Tributário Lisboa  / 1ª UO 1456/10.9BELSB Gabimóvel, SA Município de Loures Oposição à Ex. Fiscal
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Aguarda Acórdão do TCASul Aguarda Acórdão2259/11.9BELRS Stal Município de LouresTACL / 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 indeminização1000/11.0BELSB
TACL / 1ª UO 3344/07.7BELSB Rosa do Sameiro Antunes Lopes Dias Abono para despesas de refeição Aguarda Acórdão

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 Articulados findos - Concluso ao JuízAguarda Acórdão do TCASulRenuncia - Aguarda notificação do TribunalTACL / 5ª UO 336-A/00 Petróleos de Portugal Câmara Municipal de Loures Ex. Sentença Anulação acto administrativo Renuncia - Aguarda notificação do Tribunal Situação actualTACL / 1ª UO 437/11.0BELSB Sintap Município de LouresTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO ESTADO DO PROCESSO

Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Comum Resolução tácita de negócio e indemnização 

N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagem
Aguarda Acórdão do TCASulAguarda sentença

Aguarda sentençaStal
Aguarda sentençaAc. Adm. EspecialMunicípio de LouresTACL / 1ª UO    

2056/12.4BELRS
Recurso e Alegações para o TCASul da CMLTribunal Tributário Lisboa / 1ª UO 874/04-99/03.2.1

TRIBUNAL/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 listagem
Câmara Municipal de Loures P.º ImpugnaçãoTAC Lisboa / ex.6ª UO-2ª Secção-1ª UO - 3ª UO 932/97/A

Recurso e Alegações para o TCASul da CMLCâmara Municipal de Loures
1969/12.8BELRS Cemusa portugal - Comp. Mobiliário Urbano e Publicidade, SA Alegações escritasTribunal Tributário Lisboa / 1ª UO

Tribunal Tributário Lisboa / 4ª UO 1001/04-104/03.3.1 Credifilis Alegações de recurso da CMLAlegações de recurso da CMLCâmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação do acto tributárioTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO
Tribunal Tributário Lisboa / 4ª UO 1104/04-484/03.5.2 P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação do acto tributárioCredifilis

Situação actual
Aguarda julgamento/SentençaCâmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação de taxas Recurso para o TCASul

ESTADO DO PROCESSOP.º Impugnação Impugnação judicial liquidação do acto tributário Recurso e Alegações para o TCASul da CMLCredifilis Câmara Municipal de Loures
Impugnação judicial liquidação de taxas Foi interpos to recurs o do des pacho que indeferiu a produçã o de prova tes temunha l Novo recurso para o TCASul

Recurso e Alegações para o TCASul da CMLSindicato 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/SentençaTAC Lisboa / 2ª UO 2467/11.2BELSB Cemusa portugal - Comp. Mobiliário Urbano e Publicidade, SAAntónio Lopes e Maria de Lurdes Lopes Município de Loures Incidente Liquidação de sentença Indemnização Sentença desfavorável à CML - Recurso para o TCA Sul Recurso e Reclamação para o TCASul    P.º Impugnação Liquidação de taxas Concluso/Aguarda sentença
Câmara Municipal de Loures
Câmara Municipal de Loures57/10.6BELSB Paulo Jorge da Cunha Rocha

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTEN.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDOTribunal Tributário Lisboa / 3ª UO 995/11.9BELRS PT Comunicações, SA Situação anterior listagem Concluso/Aguarda sentençaAc. Adm. Especial Aguarda julgamentoReconhecimento de ilegalidade omissão pagamento subsidioAc. Adm. Comum OrdináriaCâmara Municipal de LouresSindicato dos Professores da Grande Lisboa Expropriação IndemnizaçãoTACL / 3ª UO
Aguarda sentença no TACLTACL / 5ª UO

Câmara Municipal de LouresTACL / 1ª UO 2877/12.8BELSB Espacimark - Publicidade e Marketing, Lda
Acção administrativa Anulação de acto administrativo

Anulação de acto administrativo Aguarda julgamento/SentençaTACL / 3ª UO Município de Loures Ac. Adm.  Anulação de acto administrativo Aguarda julgamento/Sentença3151/12.5BELSB
ESTADO DO PROCESSOSituação actual

Articulados Aguarda julgamento/SentençaAguarda sentença no TACL
652/13.BELSB

Sentença de extinçã o da ins tância  fa vorá vel  ao Município, por des is tência  da  a utora .Câmara 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

TACL / 2ª UO 3129/12.9BELSB João Guilherme Rodrigues Borges Neves
Alegações de recurso/Suspensão da instância Alegações de recurso/Suspensão da instânciaArticulados Concluso para saneadorCisterpor Município de Loures   
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Constituição de novo Mandatário da CM LouresCâmara Municipal de Loures
1832/09.BELSB Gabimóvel, SA Município de Loures Acção Administrativa Anulação de acto administrativoPEDIDO

Indemnização por danos patrimoniaisTACL / 3ª UO
TACL / 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 

Reconhecimento de validade de alvará 8/76, nulidade dos actos administrativos e indemnização Articulados
Alegações escritas sucessivasSituação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA Constituição de novo Mandatário da CM LouresRequerimento probatórioTACL / 2ª UO 2100/12.5BELSB Vanessa Alexandra Luz Porto Município de Loures Acção Administrativa Impugnação acto administrativo

Fase de articuladosTACL / 4ª UO 2849/10.7BELSB Para audiência prévia ou saneadorAguarda marcaçã o da peri tagem Agua rda  ma rca ção da  peri ta gemMassa Insolvente de Ferromax - Urb. E Construções, Lda
Joaquim Francisco dos Santos Município de Loures Acção Administrativa Impugnação

Aguarda julgamento Aguarda julgamento
Para julgamento em sentençaSituação anterior listagemTACL / 3ª UO 1785/13.0BELSB Sade Município de Loures Acção Administrativa

ESTADO DO PROCESSO

Câmara Municipal de Loures Acção AdministrativaTACL / 2ª UO 3226/13.3BELSB Sentença transitada em julgadoAcção declarativa Comum Trabalhos não contratualizados (Palácio, Pav. Macau e Crematório)    N.º PROCESSO Audição de testemunhasPedido de IndemnizaçãoInventário partilhaInventárioArlindo dos Santos Oliveira e Câmara Municipal de Loures8093-E/1990Tribunal de Famíl ia e Menores e de Comarca de Loures
RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA

1087/15.7BELSB Graça Maria Oliveira Graça
PEDIDO Situação anterior listagemESTADO DO PROCESSOSituação actual

TJC Loures - 1º Juízo
RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE Aguarda sentençaAudição de testemunhasTACL/3ª UOTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO

TACL/5ª UOTAF Loures (Lisboa 2) 601/05.0BELRS João Manuel da Fonseca Ramos Vereador C.M. Loures DPGU Acção Administrativa especialInfarmed / CMLoures (Contra-interessada)
Aguarda sentençaEstá concluso desde 11/02/2015 – Aguarda sentençaTribunal Tributário de Lisboa 809/09.0BELRS PT - Comunicações, SA. Câmara Municipal de Loures

TJCLoures - 2ª Vara Mista 7894/05.1TCLRS Lucinda da Silva Monteiro A. Reis Adragasol-Soc. Construções, lda./C.M.Loures Acção Proc.º Ordinário Pagamento indeminização Citação prévia p/ prestação despacho Citação prévia p/ prestação despacho
Liquidação da massa insolvente  Está concluso desde 11/02/2015 – Aguarda sentençaArticuladosImpugnação1935/14.9TCLRS 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 Reclamação de créditos Liquidação da massa insolvente  ArticuladosIneficácia do acto administrativo Recurso da contra-parte Recurso da contra-parteAcção Adm. Especial Anulação de deliberação    

TACL / 3ª UO 304/15.8BELSB Cisterpor-Cisternas Reunidas Portuguesas, SA Município de Loures Acção administrativa especial Sanções pecuniárias compulsórias e pedido de indemnização Articulados ArticuladosComarca de Leiria– Alcobaça- Inst. Central- 2ª sec. Comércio- J2 2593/15.9T8ACB CMLoures Mª Júlia Santos Rodrigues Sá Insolvência Reclamação / Ação de crédito Sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria Sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria

Situação actualESTADO DO PROCESSO
Sus pensã o da eficá cia  da del iberaçã o de 19/02/2014 decla ra ção de nul idade Aguarda  Acórdã o do TCASul , pois  devido a erro do tribuna l  foi  a ntes  julga do des erto o recurs o Agua rda  Acórdão do TCASul, pois  devido a  erro do tribunal  foi  a ntes julga do des erto o recurs oProvidência Cautelar

Aguarda sentença Aguarda sentençaAnulação de acto409/08.1BELSBTACL / 2ª UO 2706/14.8BELSB António Jorge Damas Neves C M Loures Acção Adm. Especial de Anulação Pedido de indemnização Aguarda Despacho Saneador Aguarda Despacho Saneador
RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDOTACL / 1ª UOTAF Loures (Lisboa 2) Acção administrativa especial118/06.6BELRS Nulidade de acto administrativo Situação anterior listagem

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
ORSRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTEN.º PROCESSO Maria de Fátima Silva Roldão Cabral Vereador da Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa especial Aguarda Despacho Saneador Aguarda Despacho SaneadorMunicípio de Loures

2445/14.0BELSB Mª Fernanda Loureiro da Silva Pinto Bigode Município de Loures     
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Comarca Lisboa Norte - Loures - Inst. Local - Sec. Cível - J1 3834/15.8T8LRS Jorge Agostinho Oliveira Município 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 Fase de julgamento desde 22/1/2019, com continuação agendada para 12/11/2018 Recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa

Situação actualRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE ESTADO DO PROCESSONATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemImpugna 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/sentençaTACL / 5ª UO 2496/15.7BELSB António Dionísio de Almeida Ribeiro C M Loures Ac. Adm. Comum Indeminização por expropriação de terreno e IMITRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO Para marcação de audiência prévia Para marcação de audiência préviaTribunal 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 Alegações Sentença favorável à Câmara
Tribunal Tributário Lisboa - 3ª UO 196/15.7BELRS Red Portuguesa – Publicidade Exterior, SA Junta de Freguesia de Loures Impugnação
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    

Aguarda marcação de julgamento Aguarda marcação de julgamentoComarca Lisboa Norte - Loures - Inst. Local - Sec. Cível - J1 120/17.2T8LRS Clarinda Maria Pedro Gomes Município de Loures Expropriação Pedido de indeminização pelo expropriação Decisão de habilitação de herdeiros - conclusão ao juiz Decisão de habilitação de herdeiros - conclusão ao juiz

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO Apresentada contestaçãoLiti s pendência e  suspens ão da ins tâ ncia  após  presta çã o de ga rantia Articulados
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 

TELURICA - Investimentos, Lda. Concluso ao juiz findos articulados
ESTADO DO PROCESSONATUREZA PEDIDO Situação actualTACL / 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 listagemN.º PROCESSOTACL / 2ª UO 76/16.9BELSB Concluso ao juiz após os articulados das partes Concluso ao juiz após os articulados das partesMunicípio de Loures Acção Administrativa Reparação do arruamento, conservação e colocação de tela impermiável em 2 mesesRed Portuguesa - Publicidade Exterior, SA Câmara Municipal de Loures OposiçãoTribunal 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 contestaçãoBalcão Nacional de Injunções 404475/08.6YIPRT MEO Câmara Municipal de Loures Injunção Pagamento de faturasTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO 2373/16.4BELRS Articulados    
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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 Foi suspensa a audência prévia para continuar em 11/12/2018 Realizada audiência prévia, encontra-se para marcação de julgamentoCâmara Municipal de Loures Execução
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 Instância Suspensa por 90 dias para eventual acordo Aguarda 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

Situação anterior listagemRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE PEDIDOMunicípio 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
Embargo à execução e oposição à penhora 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 contestaçãoTJCLisboa 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. Aguarda marcação de audiência prévia Aguarda marcação de audiência prévia
Situação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE ESTADO DO PROCESSONATUREZA 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

Execução de sentença para pagamento de quantia certa - € 146.090,57 e entrega de terreno / Liquidação de sentença
TACL / 3ª UO 761/17.8BELSB João Mendes Borrega

   
TACL / 3ª UO 1122/18.7BELSB ABB - Alexandre Barbosa Borges, SA Município de Loures P.º Contencioso pré-contratual Anulação de concurso Sentença  fa vorá vel  à  CML - Des i stência da Autora Findo com trânsito em julgadoIncidente leva nta mento da  s us pensã o Considerado procedente o nosso recurso e deferido o levantamentoTJCLisboa Norte - Juizo Comércio VFX - J3 930/18.3T8LRS Tânia Alexandra de Matos Campos Lopes Município de Loures Insolvência Aguarda julgamento/Sentença

Declaração de nulidade/anulação do acto de adjudicação Interposição de recurso pela CMLoures
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO

Aguarda julgamento/Sentença
Contra-Alegações Findo, com trânsito em julgado favorável à CâmaraTACL / 4ª UO 418/18.2BELSB AMBIENTE D'INTERNI UNIPESSOAL, LDA Município de Loures P.º Contencioso pré-contratual Oposição à execução no montante de € 1.360,01 Apresentada contestação Apresentada contestação

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSOSituação anterior listagem Situação actualTACL / 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
Reclamação de créditos

Findo, com trânsito em julgado favorável à CâmaraTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO 2378/16.5BELRS CGD Município de Loures Oposição
TJCLisboa Norte - Juízo Comércio VFXira - Juíz 2 1769/17.9T8VFX Câmara Municipal de Loures H. Seabra, SA Insolvência Verificação ulterior de créditos Articulados Articulados

                 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 187   

ArticuladosTACL/1ª UO 2091/18.9BELSB Carina Tristão da Silva Pinto Município de Loures/SIMAR Ação Administrativa Pedido de indemnização: valor da acção € 30.000,00 Fase dos articulados Fase dos articuladosApresentada contestaçãoTACL/1ª UO 1316/17.2BELSB Parque Expo 98, SA Município de Loures Pedido de indemnizaçã o: va lor da a cçã o € 34.827.791,81, ma is juros  de moraAção Administrativa Prazo para contestar
1944/18.9BELSBTACL/3ª UOBalcão Nacional de Injunções - TACL/UO 1 31227/19.0YIPRT - 871/19.7BELSB Plurirent, SA Município de Loures Injunção / Acção Administrativa Pedido de indemnização: valor da acção € 39.318,74, mais juros Articulados - Resposta à réplica

Declaração de Nulidade/Anulação acto adm. De 14/12/2016 Apresentada contestação Fase dos articuladosFase dos articuladosPedido de decla ra ção de nul ida de/anula ção da  del ibera ção ca ma rá ria de 18/7/2017Ação AdministrativaMunicípio de LouresGabimóvelTACL/4ª UO 1292/18.4BELSB Gabimóvel Município de Loures Ação Administrativa Apresentada contestação
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSOTJCLisboa Norte - Juízo  Comércio VFX - J2 1823/18.0T8VFX Para reconhecimento do créditoLuís Manuel G. Freire e Ana Paula Almeida Caceres Freire Município de Loures Insolvência Para reconhecimento do créditoReclamação de créditosRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSOSituação anterior listagem Situação actual

   
TACL/UO 2 2385/19.6BELSB LuiseTelma, Lda - Gestão, Investimentos e Consultoria Município de Loures Intimação Intimação para prestação de informações e passagem de certidão Fase dos articulados - Apresentada contestação
TACL / UO 1 1393/19.1BELSB Francisco Gomes Barros Município de Loures Acção Administrativa Declaração de nulidade de acto administrativo Apresentada contestação Apresentada contestaçãoTACL/UO 4 1303/19.6BELSB Nuno Miguel Ferreira de Matos Pinto Presidente da CML e Município de Loures Acção Administrativa Impuganação de acto adm. de ordem de demolição Fase dos articulados - Apresentada contestação

M. Públi co - Procura doria  da  Repúbl ica  da  Coma rca  Judicia l  de Li sboa Norte - DIAP - 1ª Seçã o Loures 262/19.0PHLRS Município de Loures Renildo Idílio Cabral Silva Inquérito Pedido de indemnização civil no valor de € 23.314,45 Requerimento pa ra consti tuição de Ass i stente, dedução de a cus ação e pedido de indemniza ção civi l Requerimento pa ra consti tuição de As s i stente, deduçã o de acusa ção e pedido de indemniza çã o civi lTRIBUNAL/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                          
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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 Pagamento da indemnização (30/01/2019) IgualTribunal Jud. de Loures / 1º Juízo Cível 8426/06.0TCLRS Deolinda Odete C. G. Tomé C M Loures Cível Habilitação de Herdeiros Aguarda Acordão T. Relação de Lisboa no Proc. 7413/14,9T8LRS 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 29-10-2019-Aguarda Despacho judicial sobre requerimento de extinção da instancia por imposibilidade ou inutilidade superveniente da lide.Tribunal 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 Igual

TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. ESTADO DO PROCESSONATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal 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 / 2ª UO 1868/08.8BELRS Petróleos Portugal, SA C M Loures Administrativo Pagamento de quantia Alegações 30/10/2013 IgualTribunal 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 / 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 Judicial de Loures / 2ª Vara Mista 640/09.2TCLRS Las Norias - Investimentos Imobiliários C M Loures Cível Execução Suspenso Igual

PEDIDOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ ESTADO DO PROCESSONATUREZARECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTEN.º PROCESSO
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTCA Sul / 2ª UO 11721/14 ITAU CMLoures Recurso da Sentença 01/10/2014 Anulação de despacho Alegações 17/10/2014 IgualBalcão N. Injunções 14959/11.9YIPRT PT PRIME Município de Loures Proc. Injunção Pedido de pagamento factura Aguarda esclarecimentos da Ilustre Mandatária da Requerente IgualTribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 4ª uo 173/11.7BELSB Maria Clara do Céu Município de Loures Acção Administrativa Especial Anulação de acto administrativo Despa cho para promoção de a l teração de ci rcuns tanci as  supervinientes(26/04/2019) IgualTribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 3ª UO 703/10.1BELSB Macif Portugal - Companhia de Seguros,SA C M Loures Acção Administrativa Especial Condenação Audiencia de julgamento 17/06/2019 14-10-2019_Apresentado aos autos requerimento contraditório; Aguarda informação complementar para junção aos autos.Tribunal 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. Municipio não constestou - Not. para alegações (02/04/2019) 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 TAFLisboa / 1ª UO 492/07.7BELRS Entreposto Lisboa - Comércio de Viaturas, Lda. Junta de Freguesia de Loures Proc.º impugnação Liquidação de taxas Aguarda notificação da JFLoures Igual

NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSON.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTAC Lisboa / 5ª UO 2758/13.8BELSB Abreu, Lda Município de Loures Ação Adm. Especial Anulação de atos (Delegações e subdelegações) Alegações de Recurso TCA Norte (09/05/2019) IgualTribunal Tributário / 4ª UO 2009/14.8BELRS Belas Sul, Lda. Município de Loures Oposição Anulação de (tributos) tarifas saneamento Não Contestado (falta de fundamentos) IgualVila Franca de Xira / Juizo de Comércio  / J4 2450/14.6TCLRS-A BCP Francisco Pinto de Sousa (insolvente) Insolvencia Apreensão de Insolvência Rateio final - Aguarda pagamento do credito reconhecido. 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 IgualComarca 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  - Declaração de insolvencia. IgualTribunal 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 IgualComarca 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. Igual

PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/N.º PROCESSO
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALComarca 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 Impugnação da lista de creditos reconhecidos e naõ reconhecidos IgualTAC - Lisboa - 2ª U.O. 1154/16.0BELSB José João Costa Domingos CMLoures Administrativo Anulação Despacho Despacho de 12/07/2018:aguarda-se despacho saneador. IgualTCA 13364/16 ABREU CMLoures Recurso jurisdicional Anulação Adjudicação Remessa do Proc para TAF do Porto, 14/11/2017 IgualTCA 1912/16.5BELSB CIP - CONSTRUÇÕES CMLoures Ac. Adm. Pedido Indemnização Aguarda despacho sobre pedido de perícia. IgualTACL / UO 2 2526/09.1BELSB Galurbe - Investimentos Urbanos, SA Município de Loures e outros Acção Adm. Comum Pedido de Indemnização Apresentada contestação - 21-02-2017 IgualTACL / UO 2 1081/17.3BELSB Branca Mateus Pedro Municipio de Loures Acção Adm.Comum Acto devido(Atribuição denova habitaçãoPER) Contestação 05/07/2017 IgualTACL / UO 5 2066/17.5BELSB Venceslau Manuel Morgado Roupeta Municipio de Loures Outros Proc.Urgentes Invalidade Ordem dedemolição Contestação 25/10/2017 Igual

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. NATUREZAN.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ PEDIDO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTJC Porto - Vila Nova deGaia - Jcomércio 8283/17.0T8VNG Municipio de Loures MLM - Mobiliário, Lda. Insolvência Insolvencia Relação de créditos reconhecido e não reconhecidos IgualTJC Lisboa Norte - VilaFranca de Xira 3395/17.3t8vfx- j1 Municipio de Loures (credor) Arlinda Isabel FerreiraFigueiredo (Insolvente) Insolvência Insolvencia Reclamação de Créditos, 20/11/2017 IgualTAC Lisboa 2182/17.3belsb Habitamega - Construções, SA Municipio de Loures Acção Admnistrativa Condenação trabalhos a mais Aguarda notificação para Alegações escritas Apresentadas Alegações escritas - 23-10-2019TAC Lisboa/UO 4 452/18.2BELSB Habitâmega - Construções. S.A. Municipio de Loures Acção Admnistrativa Reposição equilibrio financeiro Audiência prévia 28/01/2019 IgualTAC Lisboa/UO 3 1172/12.7BELRA MEO - Serviços deComunicações e Multimédia,SA Municipio de Loures Acção Admnistrativa Comum Condenação valor de19,467,13 Req. da A. de 01-08-2018 para cumpri mento do despa cho judicia l  de 21/10/2013. IgualTJC Porto - Vila Nova deGaia - JComércio 8283/17.0T8VNG-A Municipio de Loures MLM - Mobiliário, Lda. Reclamação Créditos (CIRE) Reclamação Créditos €7,586,97 Sentença - Crédito Comum reconhecido a o Municipi o a  s er pago pelo produto da  massa  insolvente IgualTAC Lisboa /UO 1 1985/18.6BELSB Cristiana Martins Rebelo Municipio de Loures Acção Admnistrativa Comum Indeminização Cível Contestação 06/12/2017 Igual

RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/N.º PROCESSO ESTADO DO PROCESSORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE NATUREZA PEDIDOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTAC Lisboa /UO 4 2297/18.0BELSB Carla Sofia Gandarês Santos Câmara Municipal de Loures Administrativo Impugnação deActo Adm. Contestação 01/02/2019 IgualTAC Lisboa /UO 4 2294/18.6BELSB Comecont, Lda. Câmara Municipal de Loures Administrativo Impugnação deActo Adm. Contestação  01/02/2019 IgualTJCLisboa - Juízo ComércioLisboa - J 3 2753/19.3T8LSB Município de Loures Vanessa Tavares Insolvência Reclamação decréditos Reclamação de créditos (27/03/2019) IgualM. Público - TJCLisboaNorte - DIAP - 1ª Secção 745/17.6PLLRS Ministério Público António Fernando PalharesBrunho e Outros Inquérito Crime -Introdução emlocal vedado Despacho de arquivamento Julgamento: 17-03-2020TACL/UO 4 749/19.4BELRS Habitamega Município de Loures Ac. Administrativa Condenação àprática de actodevido Contestação 11/06/2019 06-08-2019_RéplicaTACL/UO 2 1086/19.BELRS Joaquina Ribeiro QuinteiroNeto (e Outros) Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação dodespacho do Sr.Vereador TiagoMatias 06-09-2019_Apresentação de Contestação igualTACL/UO4 1473/19.3BELSB João Manuel Cunha Nunes eOutros Câmara Municipal de Loures Ac. Administrativa Condenação àprática de actodevido 22-10-2019 - Apresentação de Contestação igual

TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. N.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/ NATUREZA PEDIDORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALJuízo de Execução deLoures  - J3 6311/19.4T8LRS Namex, S.A Junta de Freguesia deSacavém Penhora Penhora Acompanhamento processual; JFS tem mandatário constituido. igualTribunal Tributário deLisboa - 2ªUO 1868/08.8BELRS Petróleos de Portugal Câmara Municipal de Loures Administrativo Impugnação Sentença favoravel ao Municipio, de 05/07/2019 Sentença transitadaem julgado em25/09/2019 - FINDOTribunal Administrativo de Lisboa - 3ªUO 2172/19.1BELRS Arcapa,Lda Câmara Municipal de Loures Administrativo Pedido deintima ção judicia lpara a pra tica dea cto lega lmentedevido Contestação em 09-12-2019 IgualJuízo de Comércio V.F.Xira - J3 1210/17.7T8VFX-F Câmara Municipal de Loures Santos Ferreira e Silva,SA Insolvência Insolvencia Declaraçao de insolvencia -  aguarda-se consulta do processo judicial IgualTAC de Lisboa - 3ªUO 2208/19.6BELSB Secundina Gomes Estanqueiroda Silva Câmara Municipal de Loures Administrativo declaração deacto adm Citação Contestação - Prazo 16-01-2020
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/REQUERENTE NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSO
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 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 ACTUALTAC 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 / 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 Apresentadas AlegaçõesTFMC loures 3099/13.6YSLRS Condomínio – Av. Luisa Brancaap Município de Loures Notificação judicial avulsa Execução de Obras Info.enviada à Câmara Municipal IgualTribunal 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 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 / UO 4 3025/16.0T8VFX Armando Simões Lopes Hélio Manuel Gonçalves Luís e Outro(s) Ação de Demarcação Demarcação Apresentada contestação IgualTribunal 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 IgualJuízos 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 Igual
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALJuízos.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 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 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 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 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 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. Paga mento de uma  compensa ção económi ca  ou ajuste do horário de Apresentada  Contes tação Apresentada Contestaçã o
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALCom. 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 RespostaTribunal 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 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

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 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 Já Tem Sentença Comunicada Já Tem Sentença ComunicadaTribunal Tributário de Lisboa 2377/16.7BELRS Câmara Municipal de Loures Caetano-Auto, S.A Oposição Impugnação Liquidação de taxas Apresentadas Alegações Aguarda sentençaTribunal 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 Interposto Recurso Interposto RecursoTribunal 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 Sentença favorável à CML - Desitência da Autora
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal 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 pass. Ce Pedido de Indemnização Já Tem Sentença Comunicada Resposta a ExecuçãoTribunal Administrativo e Fiscal de Sintra 355/19.3BESNT Valorminho - Valorização e tratamento de Resíduos Sólidos ERSAR - Ent. Reguladora de Águas Residuais Ação Adm. Anulação taxas ContestaçãoTribunal Tributário de Lisboa 1708/19.3BESNT Multiusos Oriente - Fundo de Inv. Imob. Fechado SMAS Loures e outros Impugnação Anulação taxas Sentença RecursoDIAP 3ª Secção 3135/16.4T9LRS Ministério Público Paulo Fernando de Jesus Serra Proc. Crime Falsificação de Documento Aguarda Julgamento IgualSEPNA NUIPC 18/17.4GBLSB Ministério Público Socorsul Processo crime Desc. Água e Resid. Inquérito InquéritoTACL/UO 6 169/19.9BELSB João Nuno Regueira Valadas Coriel Município de Loures Ac. Adm. Comum Ilegitimdade Loures Parque Contestação
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   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTAFBRAGA/UO 1 1372/19.9BEBRG M.S.N.F., Soluçõea informáticas, Lda Município de Loures P. Contencionso Pré-contratual Anulação de decisão de adjudicação ContestaçãoTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 153719.3BELSB Lusitânia - Companhia de Seguros, Lda. Município de Loures Ação Adm. Pedido Indmnização ContestaçãoTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 1394/19.0BELSB Nuno Miguel Ferreira de Matos Pinho Município de Loures Ação Adm. Anulação Ord. Demolição de Vedação Contestação
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