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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

3.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 26 de abril de 2018 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Fernando 
Medeiros Vaz. 
 
 
Carlos Manuel do Carmo Gomes, eleito pela CDU 
- Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Ana Maria da Conceição Duarte da Mata, eleita 
pela CDU - Coligação Democrática Unitária, por 
Luís Miguel dos Santos Balasteiro. 
 
 
Carlos Manoel Viana da Cunha Luz, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, por Lídia 
Maria da Silva Graça Mateus. 
 
 
Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira 
Lopes, eleito pelo PPD/PSD Partido Social 
Democrata, por Paulo Luís Ferreira Mendes dos 
Santos. 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
à reunião realizada em 26 de abril de 2018. 
Contrariamente à justificação anteriormente 
apresentada, esteve presente na Reunião. 

 
 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
 

Tomada de posse dos membros do Conselho 
Municipal de Segurança, nos termos do disposto 
no Artigo 9.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho, e do 
Artigo 17.º do Regulamento daquele Conselho. 

 
Tomaram posse: 
 
• Dr. Bernardino José Torrão Soares 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
 
• Responsável pelo Contrato Local de 

Segurança 
Presidente da Câmara Municipal de Loures Dr. Bernardino 
José Torrão Soares 

 
 
• Dr. Ricardo Jorge Colaço Leão 

Presidente da Assembleia Municipal de Loures 
 
 
• Renato Joaquim Alves 

Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação 

 
 
• Carlos Manuel Alves Gonçalves 

Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho 

 
 
• Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão 

Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 

 
 
• João da Silva Florindo 

Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal 

 
 
• Élio Alexandre Capricha Matias 

Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas 
 
 
• Jorge Manuel Duarte Simões 

Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões 
 
 
• Orlanda Maria Oliveira Rodrigues 

Presidente da Junta de Freguesia de Loures 
 
 
• Nelson César Gonçalves Batista 

Presidente da Junta de Freguesia de Lousa 
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• Procuradora-Adjunta Dr.ª Susana Sousa 
Simão Galucho 
Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte - Núcleo 
de Loures 

 
 
• Intendente José Pedro Mateus Viegas 

Machado Franco 
Comandante da Divisão Policial de Loures da Polícia de 
Segurança Pública (PSP) 

 
 
• Comissário Paulo Rui da Costa Morgado 

Comandante da Polícia Municipal de Loures 
 
 
• Dr.ª Alexandra Maria da Silva André Milhazes 

Coordenadora de Investigação Criminal da Polícia 
Judiciária (PJ) 

 
 
• Inspetor Coordenador Dr. José António Ribeiro 

Caçador 
Subdiretor da Direção Regional de Lisboa Vale do Tejo e 
Alentejo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

 
 
• Eng.ª Ana Cristina Marçal Azevedo Moura 

Inspetora Diretora da Unidade Regional do Sul da 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

 
 
• Rui Jorge Vitorino Alves 

Coordenador do SMPC - Serviço Municipal de Proteção 
Civil (SMPC) 

 
 
• Comandante Ângelo Manuel da Cruz Simões 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Loures 
 
 
• Comandante Rui Miguel Rodrigues Máximo 

dos Santos 
Corpo de Bombeiros Voluntários de Bucelas 

 
 
• Comandante Henrique Manuel da Silveira 

Oliveira 
Corpo de Bombeiros Voluntários de Fanhões 

 
 
• Comandante Sérgio Paulo Pontes Mendes 

Corpo de Bombeiros Voluntários do Zambujal 
 
 
• Comandante Luís Eduardo Oliveira Abreu 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Sacavém 
 
 
• Comandante Luís Miguel Ferreira Martins 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Camarate 
 

• Ângelo Manuel da Cruz Simões 
Secretário-Geral do Secretariado das Associações de 
Bombeiros Voluntários 

 
 
• Vice-Presidente Dr. Sérgio Rui Martins 

Carvalho 
Associação Nacional de Bombeiros Profissionais 

 
 
• Diretor Adjunto José Carlos Trindade da Silva 

Corpo Nacional de Guardas-Noturnos 
 
 
• António Jorge Atalaia de Sousa Marques 

Associação Socioprofissional dos Guardas-Noturnos 
 
 
• Presidente Ana Cristina Ramalho Sopas 

Pereira Bento 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho 
de Loures (CPCJ) 

 
 
• Diretora da Delegação Regional de 

Reinserção do Sul e Ilhas Dr.ª Ana Paula 
Velasco Pernes Marques Silva Barbosa 
Carvalho 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

 
 
• Dr.ª Isabel Maria Silva Pereira 

Unidade de Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal 
de Loures (DCSH/UIC) 

 
 
• Dr.ª Teresa Margarida Fernandes Henriques 

Chefe do Setor Territorial de Loures / Odivelas do Centro 
Distrital da Segurança Social de Lisboa, I.P. 

 
 
• Marco Paulo Cardoso Fernandes 

União Distrital das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (UDIPSS-Lisboa) 

 
 
• Manuel Joaquim Costa Ferreirinha 

Santa Casa da Misericórdia de Loures 
 
 
• José Manuel Ferreira 

Associação Luís Pereira da Mota 
 
 
• Mário António Cabral Saramago Ferreira 

Presidente de Direção da Associação Empresarial de 
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas 
- AECSCLO 
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• Manuel Garcia Correia 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - 
CGTP/IN 

 
 
• Vice-Presidente José Francisco Calado Miguel 

Associação dos Profissionais da Guarda Nacional 
Republicana - APG/GNR 

 
 
• Jorge Daniel Sousa Moreira da Silva 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal 
 
 
• Francisco Joaquim Lourenço Pereira 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal 
 
 
• Jorge Manuel Lopes Antunes 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal 
 
 
• Carlos Luís da Costa Gonçalves 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal 
 
 
• Lizette Braga do Carmo 

Cidadã designada pela Assembleia Municipal 
 
 
• Bruno Miguel de Oliveira Nunes 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal 
 
 
 
Tomarão posse em ocasião oportuna os seguintes 
membros do Conselho Municipal de Segurança: 

 
• Glória Maria Trindade 

Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas 

 
 
• Ricardo Jorge Monteiro Lima 

Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela 

 
 
• Vice-Presidente da Comissão Executiva Dr. 

Pedro Ricardo de Resende Tavares e Ferreira 
de Carvalho 
AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa 

 
 
• Eng.º José António Carvalho Barreira 

Cooperativa Agrícola de Loures 
 
 
• Presidente Victor Manuel Campino Caliça 

Associação de Beneficiários de Loures 
 
 

• Secretária Executiva Vanda Teresa Rogado 
Medeiro Pereira da Cruz 
UGT - União Geral de Trabalhadores 

 
 
• Paulo João da Costa Ferreira 

Secretário Nacional da Associação Sindical dos 
Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) 

 
 
• Capitão de Cavalaria Filipe André Correia dos 

Santos Paulino 
Comandante do Destacamento Territorial de Vila Franca 
de Xira da Guarda Nacional Republicana 

 
 
 
NOTAS: 
 
Não tomaram posse, por ausência de indicação de 
representante: 
 
- Associação Nacional de Bombeiros 

Voluntários 
- Comandante Operacional Municipal 
- Comandante do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Moscavide e Portela 
- Representante do Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e Dependências 
- Responsáveis por organizações no âmbito da 

segurança rodoviária 
- Responsáveis por organizações no âmbito 

social 
- Representantes do Centro de Emprego, 

Equipa de Apoio às Escolas da DRELVT, 
Delegação de Saúde Concelhia, Conselhos 
Executivos da Área Pedagógica do Concelho, 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação 

 
 
 
Justificação de faltas: 
 
Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
justificou a sua ausência e tomará posse 
oportunamente. 
 
 
 
Filipe André Correia dos Santos Paulino, Capitão 
de Cavalaria, Comandante do Destacamento 
Territorial de Vila Franca de Xira da Guarda 
Nacional Republicana, justificou a sua ausência e 
tomará posse oportunamente. 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do PPD/PSD - Partido Social Democrata 
 

A Educação é o primeiro pilar da vida de uma 
pessoa. É a estrutura fundacional de todos nós, 
elemento decisivo a médio/longo prazo nos 
caminhos que cada um traça na sua vida. Os 
milhares de jovens no sistema educativo exigem 
que os agentes políticos pensem em como 
melhorar a qualidade das escolas do nosso 
Concelho. 
 
A Câmara Municipal de Loures não pode querer 
que as nossas Escolas continuem com os 
péssimos rankings que têm aos dias de hoje. 
Estes rankings são o reflexo dos valores obtidos 
em exames nacionais, mas são também o reflexo 
das condições de estudo em Escola Pública de 
que a Autarquia dispõe para os seus munícipes. 
Vejamos, Escola Secundária Arco-Íris (62.º), a 
Escola Secundária Dr. António Carvalho 
Figueiredo (203.º), a Escola Secundária José 
Afonso (303.º), a Escola Secundária de Camarate 
(589.º), a Escola Secundária José Cardoso Pires 
(565.º), a Escola Secundária de Sacavém (545.º), 
e Escola Secundária de S. João da Talha (505.º). 
 
É razoável? Não. Vamos esconder estes 
resultados na demagogia, ou vai a Câmara 
Municipal de Loures intervir? O Partido Social 
Democrata - PSD, entende que deve ser a 
segunda opção, ou seja, a Câmara Municipal de 
Loures deve intervir. 
 
Ao Ministério o que é do Ministério, e à Câmara 
Municipal o que é da Câmara Municipal. 
 
É seguramente do interesse da Câmara Municipal 
a satisfação e o desenvolvimento da educação 
dos seus munícipes, assim, parece-nos que 
deverá a Câmara Municipal intervir. 
 
É inconcebível que em pleno século XXI 
continuemos a verificar a existência de “barracões” 
pré-fabricados concebidos para serem provisórios, 
mas transformados em instalações escolares 
definitivas. Chove dentro das salas de aula. 
Material danificado. Onde está a defesa da 
promoção dos direitos dos munícipes? Serão as 
lonas que anunciam festas, as mesmas que irão 
remendar as fendas nos tectos das salas de aula? 
A Câmara Municipal de Loures tem de intervir, não 
por serem os média a “obrigar”, mas por sua 
iniciativa na defesa e no investimento nos seus 
munícipes! 
 

Numa notícia aquando da aprovação do 
Orçamento da Câmara Municipal de Loures, pode-
se ler “A Educação continuará, no presente 
mandato, a ser uma das grandes prioridades. Na 
requalificação do parque escolar, o destaque vai 
para as intervenções nos seguintes 
estabelecimentos: escolas básicas da Portela, n.º 
3 de Unhos, n.º 2 de Loures, Infantado, Flamenga 
e Frielas. A construção do pavilhão desportivo na 
Escola João Villaret, em Loures, é outro dos 
destaques a assinalar. 
 
A Educação foi anunciada como uma prioridade, 
mas na Escola Secundária Arco-Íris na Portela 
essa prioridade foi altamente forçada, tendo a 
Câmara Municipal de Loures adiado e 
negligenciado a requalificação desta escola por 
meses. Será uma prioridade a construção de um 
pavilhão desportivo, ou será uma prioridade a 
erradicação das péssimas condições das 
infraestruturas de grande parte das escolas do 
nosso Concelho? 
 
O Partido Social Democrata - PSD encara a 
Educação como uma verdadeira prioridade. 
Acreditamos que a evolução do Homem se faz 
pelo nível de conhecimento e competências 
adquiridas. A Câmara Municipal de Loures tem 
negligenciado ao longo dos diversos mandatos 
este bem público que é a Educação. 
 
“A Educação tem raízes amargas, mas os seus 
frutos são doces” - Aristóteles. 
 
Assim, recomendamos que o atual Executivo da 
Câmara Municipal de Loures redefina prioridades, 
procure identificar as falhas nos seus programas 
de apoio na Educação e as colmate, e que se 
criem novas estratégias e projetos a serem 
implementados para reduzir o insucesso escolar e 
consequentemente promover o sucesso escolar. 
 
A Câmara Municipal de Loures não pode continuar 
a negligenciar a sua população. 

 
 

Loures, 26 de abril de 2018 
 

Os Deputados do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

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

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do PPD/PSD - Partido Social Democrata 
 

Pelo rápido cumprimento 
de Moção aprovada na 11.ª Reunião 

de Câmara Municipal de Loures 
 

No seguimento da aprovação em Reunião de 
Câmara Municipal de Loures, realizada no dia 28 
de março de 2018, no Palácio dos Marqueses da 
Praia, de uma Moção apresentada pelos 
Vereadores do PSD na Câmara, intitulada 
“Alargamento do horário de funcionamento das 
bibliotecas municipais” vem a Assembleia 
Municipal de Loures recomendar que se envidem 
todos os esforços para a mais rápida 
concretização das medidas propostas na 
supracitada Moção e que se prendem com a 
adequação do horário de funcionamento das 
Bibliotecas Municipais, de forma a que estas 
estejam abertas aos fins-de-semana, e com a 
possibilidade dos alunos estudarem até à meia-
noite bem como com o alargamento do horário de 
funcionamento em épocas de exames, sejam 
exames do Ensino Secundário ou do Ensino 
Superior. 
 
Esta preocupação e consequente recomendação 
para a mais rápida concretização possível do já 
deliberado em Reunião da Câmara Municipal de 
Loures visa, naturalmente, proporcionar que os 
estudantes (quer do Ensino Secundário quer do 
Ensino Superior) do Concelho de Loures possam 
já, na fase final do presente ano letivo e no 
decurso da época de exames nacionais e de 
frequências, ter mais uma ferramenta ao seu 
dispor que vise atingirem todos os seus objetivos 
sem que haja a necessidade de saírem do 
município como tem vindo a ocorrer ao longo dos 
anos. 
 
Esta recomendação respeita, obviamente, o 
disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
no regulamento em vigor de “Normas de 
Funcionamento da Rede de Bibliotecas 
Municipais”, e que se prende com a competência 
da Câmara Municipal de Loures na gestão e 
definição dos horários das Bibliotecas Municipais 
José Saramago e Ary dos Santos. 

Loures, 26 de abril de 2018 
 

Os Deputados Municipais do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

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

 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do PPD/PSD - Partido Social Democrata 
 

Portugal 2020 e sua reprogramação 
 

A Assembleia Municipal de Loures, reunida a 26 
de abril de 2018, saúda a Assembleia da 
República pela aprovação da Resolução n.º 
1502/XIll/3.ª da iniciativa do Grupo Parlamentar do 
Partido Social Democrata (PSD) sobre o Portugal 
2020 e a sua reprogramação. 
 
Com a aprovação da referida Resolução 
parlamentar, a Assembleia da República veio 
recomendar ao Governo: 
 
1- Que no âmbito da reprogramação do Portugal 

2020 não proceda à transferência de dotações 
dos Programas Operacionais das regiões 
menos desenvolvidas (regiões de 
convergência) para os Programas 
Operacionais das regiões desenvolvidas, 
assim como a não eliminação do Portugal 
2020 a sua orientação para os resultados em 
benefício da mera execução, não se relevando 
o mérito dos Projetos; 

 
2- Que garanta que as dotações dos Programas 

Operacionais Regionais que sejam objeto de 
reprogramação sejam utilizadas para reforçar 
medidas constantes desses mesmos 
Programas, evitando deste modo que sirvam 
para substituírem rubricas (prioridades de 
investimento) oriundas dos Programas 
Operacionais Temáticos; 

 
3- Que garanta que as medidas constantes dos 

Programas Operacionais Temáticos, objeto de 
reprogramação, especialmente do Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos (PO SEUR), conservem a 
sua abrangência territorial, de forma a 
manterem-se os mesmos critérios de 
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repartição nacional presentemente 
estabelecidos, bem como a lógica concursal 
que preside à sua aplicação. 

 
 
A presente moção, após aprovação, deverá ser 
enviada ao Senhor Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, bem como a todos os Grupos 
Parlamentares. 

 
 

Loures, 26 de abril de 2018. 
 

Os Deputados Municipais do PSD 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

do Partido Socialista 
 

A favor da transferência 
do prédio misto denominado 

“Quinta dos Travassos” ou Vila Itália, 
e um prédio rústico 

designado por “Castanheiro do Burriquinho”, 
Freguesia de Lousa, 

para o património do Município de Loures 
 

A Quinta dos Travassos, também conhecida por 
Casa de Repouso de Lousa ou Vila Itália, faz parte 
das memórias das gentes de Lousa e constitui um 
património cultural e afetivo de que os 
Lousanenses muito se orgulham. 
 
Em novembro de 2014, a Assembleia Distrital de 
Lisboa (ADL), proprietária da Quinta dos 
Travassos, propõe à Câmara Municipal de Loures 
a “transferência” daquele património para a 
Câmara, expondo em concreto o seguinte: “…no 
que respeita ao património localizado na freguesia 
de Lousa, que se pretende transferir para o 
município de Loures, constituído por um prédio 
misto denominado “Quinta dos Travassos” ou Vila 
Itália, também conhecido por Quinta de Lousa, e 
um prédio rústico, designado por “Castanheiro do 
Burriquinho”. 
 
A proposta da ADL acima referida foi aprovada por 
unanimidade, em reunião da Câmara Municipal e 
publicada no Boletim Municipal n.º 23, de 26 de 
novembro de 2014. 

Posteriormente a mesma proposta foi aprovada 
por unanimidade, em sessão da Assembleia 
Municipal e publicada no Boletim Municipal n.º 25, 
de 28 de novembro de 2014. 
 
Deliberadas por unanimidade em ambos os 
órgãos do Município e decorridos que são quase 
quatro anos após estas deliberações, tomamos 
conhecimento muito recentemente, e de forma 
oficiosa, que o referido património nunca chegou a 
ser transferido para a Câmara Municipal de 
Loures, continuando a ser património do Estado, 
mais concretamente da Direção Geral do Tesouro 
e Finanças, devido ao facto de, tanto o município 
de Lisboa como a Área Metropolitana de Lisboa, 
recusarem a universalidade jurídica indivisível da 
Assembleia Distrital de Lisboa. 
 
Resumindo, a Quinta dos Travassos não integrou 
o património municipal porque a universalidade 
jurídica da Assembleia Distrital de Lisboa era 
“indivisível”, pelo que bastou o município de 
Lisboa e a Área Metropolitana de Lisboa não 
concordarem para que o património que se 
encontrava nas áreas dos outros municípios, e 
que tinham concordado com a sua “transferência” 
para o seu Património Municipal, ficasse sem 
efeito. 
 
Apesar de entender esta “inevitabilidade jurídica”, 
o Partido Socialista não se conforma com esta 
decisão, pelas razões acima referidas, e sobretudo 
temendo que o edificado desta quinta, parte dele 
em estado de ruína, acabe por se transformar num 
amontoado de pedras e entulho, e com ele 
acabem muitas das memórias afetivas que ainda 
perduram na memória dos mais antigos. 
 
Nesse sentido, os eleitos pelo Partido Socialista 
propõem que a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida a 26 de abril, delibere continuar a 
diligenciar todos os esforços possíveis junto do 
Ministério das Finanças para a transferência do 
prédio misto denominado “Quinta dos Travassos” 
ou Vila Itália, e um prédio rústico, designado por 
“Castanheiro do Burriquinho” para a posse do 
património do município de Loures. 

 
 

Loures, 26 de abril de 2018 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 
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Esta moção, depois de aprovada deverá ser 
enviada para as seguintes entidades: 
 
Primeiro-Ministro; 
Ministério das Finanças; 
Área Metropolitana de Lisboa; 
Assembleia Municipal de Lisboa; 
Câmara Municipal de Lisboa; 
Junta de Freguesia de Lousa; 
Assembleia de Freguesia de Lousa. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de celebração de contrato de utilização 
de imóveis municipais entre o Município de Loures 
e a Cooperativa Agrícola de Loures, para 
instalação de apiários (prédio rústico, designado 
por parcela “B um” do prédio denominado 
“Peixeiro”, sito em Mealhada, com a área de 
13.468 m2). 
 
(Concessão de autorização nos termos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e do n.º 2 do Artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, 
de 7 de agosto). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 139/2018 

 
[Aprovada na 11.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 28 de março de 2018] 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 5.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 3 de janeiro de 2018, foi 
aprovada a celebração do Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, com a 
finalidade de estabelecer o âmbito e os 
objetivos da colaboração a concretizar no 
domínio da dinamização da apicultura 
sustentável, no território de Loures; 

 
B. O Protocolo de Cooperação foi assinado no 

dia 24 de janeiro de 2018; 
 
 
 

C. No âmbito do Protocolo de Cooperação 
celebrado entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, ficou 
convencionado que o Município de Loures 
cede o uso de terrenos municipais, para a 
criação de uma bolsa de terrenos para prática 
da apicultura, que a Cooperativa Agrícola de 
Loures se encontra a desenvolver, e que se 
destinam à instalação de apiários; 

 
D. O Município de Loures é dono e legítimo 

proprietários dos seguintes terrenos: 
 
a) Prédio rústico, denominado por “Costa”, 

situado em Limites das Fontanelas, com a 
área de 20.400 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1669, da freguesia de Lousa e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 3 
da Secção L, da mesma freguesia; 

b) Prédio rústico, situado em “Campo da Serra”, 
Serra de Vila de Rei, com a área de 2.920 m2, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 945, da 
freguesia de Bucelas e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 78 da Secção Q, da 
mesma freguesia; 

c) Prédio rústico, designado por parcela “B um” 
do prédio denominado “Peixeiro”, situado em 
Mealhada, com a área de 13.468 m2, descrito 
na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures sob a ficha 1575, da freguesia de 
Loures e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 6077 da mesma freguesia. 

 
E. A Cooperativa Agrícola de Loures aceitou as 

condições propostas. 
 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 
aprovar a celebração de Contrato de 
Utilização de Imóveis Municipais entre o 
Município de Loures e a Cooperativa Agrícola 
de Loures, dos seguintes prédios: 

 
a) Prédio rústico, denominado por “Costa”, 

situado em Limites das Fontanelas, com a 
área de 20.400 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1669, da freguesia de Lousa e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 3 
da Secção L, da mesma freguesia; 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 9 
 

27 de ABRIL 
de 2018 

 
 
 
 

12 

 

b) Prédio rústico, situado em “Campo da Serra”, 
Serra de Vila de Rei, com a área de 2.920 m2, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 945, da 
freguesia de Bucelas e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 78 da Secção Q, da 
mesma freguesia; 

 
2. Ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-
Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, propor à 
Assembleia Municipal autorizar a celebração 
de Contrato de Utilização de Imóveis 
Municipais entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, do prédio 
rústico designado por parcela “B um” do prédio 
denominado “Peixeiro”, situado em Mealhada, 
com a área de 13.468 m2, descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1575, da freguesia de Loures e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
6077 da mesma freguesia, com o valor 
patrimonial de 637.774,15 € (seiscentos e 
trinta e sete mil, setecentos e setenta e quatro 
euros e quinze cêntimos). 

 
 

Loures, 20 de março de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

Minuta de Contrato de Utilização 
de Imóveis Municipais 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
1. O Município de Loures é dono e legítimo 

possuidor de 3 (três) terrenos, integrados no 
domínio privado municipal, que se identificam: 

 
a) Prédio rústico, denominado por “Costa”, 

situado em Limites das Fontanelas, com a 
área de 20.400 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 1669, da freguesia de Lousa, que 
confronta a Norte com Joaquim Agostinho, a 
Nascente com Domingos Caetano e a Sul e 
Poente com José Batista Canha, e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo 3 da Secção 
L, da mesma freguesia; 

 
 

b) Prédio rústico, situado em “Campo da Serra”, 
Serra de Vila de Rei, com a área de 2.920 m2, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 945, da 
freguesia de Bucelas, que confronta a Norte 
com Joaquim da Costa Pinto, a Sul com 
serventia, a Nascente com Campo da Serra e 
a Poente com João Veiga, e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 78 da Secção Q, da 
mesma freguesia; 

 
c) Prédio rústico, designado por parcela “B um” 

do prédio denominado “Peixeiro”, situado em 
Mealhada, com a área de 13.468 m2, descrito 
na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures sob a ficha 1575, da freguesia de 
Loures, que confronta a Norte com Manuel 
Lopes, a Sul com Artur da Costa Freitas, a 
Nascente com Joaquim Vicente Antunes e a 
Poente com João Henriques Morgado e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
6077 da mesma freguesia. 

 
2. Pelo presente contrato o Município de Loures 

cede à Cooperativa Agrícola de Loures, que 
aceita, no âmbito do Protocolo de Cooperação 
entre si celebrado em 24 de janeiro de 2018 e 
aprovado na 5.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, de 3 de janeiro de 2018, 
no domínio da dinamização da apicultura 
sustentável, a utilização dos terrenos acima 
identificados, para a criação de uma bolsa de 
terrenos para prática da apicultura, que se 
encontra a desenvolver, e que se destinam à 
instalação de apiários. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
Os terrenos são cedidos a título gratuito, pelo 
período de 12 (doze) meses, renovando-se, 
automaticamente, por iguais e sucessivos 
períodos de tempo, salvo se for denunciado por 
alguma das partes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Informação da atividade desenvolvida 

 
A Cooperativa Agrícola de Loures deve apresentar 
um relatório anual da atividade desenvolvida nos 
terrenos cedidos, Junto da Divisão de Economia 
de Inovação da Câmara Municipal de Loures, sob 
pena de se verificar a caducidade do presente 
contrato. 
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CLÁUSULA 4.ª 
Acompanhamento da atividade desenvolvida 

 
O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Contrato e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Condições de utilização dos terrenos 

 
1. A Cooperativa Agrícola de Loures assegura a 

gestão dos terrenos municipais cedidos, 
podendo proporcionar o uso de parcelas dos 
mesmos a terceiros, apicultores, para a prática 
da apicultura, no âmbito da bolsa de terras 
para a apicultura que se encontra a 
desenvolver. 

 
2. Fica expressamente vedado à Cooperativa 

Agrícola de Loures bem como aos utilizadores 
das parcelas dos terrenos: 

 
a) Construir ou edificar qualquer estrutura, 

qualquer tipo de instalação ou construção, 
incluindo vedações, sem prévia autorização do 
Município de Loures, bem como ocupar a 
parcela, total ou parcialmente, com abrigos 
móveis, “roulottes” ou atrelados; 

 
b) Construir quaisquer instalações para animais 

domésticos, nomeadamente canis, galinheiros, 
coelheiras, ou outros, bem como manter ou 
consentir a permanência no talhão de 
quaisquer animais, seja a que título for, exceto 
cães-guia; 

 
c) Descaracterizar o terreno sob qualquer forma 

nem praticar no seu interior quaisquer 
atividades que possam danificar o espaço; 

 
d) Fazer charcos ou lagos para retenção de 

água; 
 
e) Praticar, no terreno, qualquer atividade que 

produza fogo e/ou que ponha em causa a 
segurança de pessoas ou bens, com exceção 
dos equipamentos de uso apícola; 

 
f) Cultivar espécies vegetais, sem autorização 

do Município de Loures e da Cooperativa 
Agrícola de Loures. 

 
 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Denúncia 

 
O presente Contrato pode ser denunciado por 
qualquer das partes, desde que: 
 
a) O Município de Loures avise, por escrito, a 

Cooperativa Agrícola de Loures com, pelo 
menos, 6 (seis) meses de antecedência; 

 
b) A Cooperativa Agrícola de Loures avise, por 

escrito, o Município de Loures, com uma 
antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) 
dias. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Extinção 

 
1. O presente contrato extingue-se nas seguintes 

situações: 
 
a) Se o Protocolo de Cooperação celebrado 

entre o Município de Loures e a Cooperativa 
Agrícola de Loures cessar por qualquer causa; 

 
b) Se os terrenos forem utilizados para fim 

diverso do fixado no contrato; 
 
c) Se no prazo de 6 (seis) meses a contar da 

data da entrega dos terrenos não for iniciada a 
instalação dos apiários; 

 
d) Se a Cooperativa Agrícola de Loures deixar de 

ter existência jurídica própria e autónoma; 
 
e) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
2. A extinção do presente contrato opera 

mediante comunicação escrita, por carta 
registada com aviso de receção, para as 
moradas indicadas no presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Restituição do bem 

 
Findo o Contrato os terrenos são restituídos ao 
Município de Loures, no prazo de 30 (trinta) dias, 
desocupados, limpos e nas condições em que se 
encontravam à data da entrega, sem direito a 
qualquer indemnização pelas benfeitorias 
realizadas. 
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CLÁUSULA 9.ª 
Resolução de questões diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre a Cooperativa Agrícola de Loures 
e o Município de Loures, com respeito pelos 
princípios gerais de Direito e pelas regras legais 
ao caso aplicáveis. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD – 
Partido Social Democrata e do Representante 
do PPM – Partido Popular Monárquico e os 
votos a favor dos demais Representantes) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da adjudicação da 
contratação de empréstimo de médio e longo 
prazo, no montante de 7.500.000,00 €, à Caixa 
Geral de Depósitos, S.A.. 
 
(Concessão de autorização prévia nos termos do disposto nos 
Artigos 49.º e 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
conjugado com a alínea f) 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 151/2018 

 
[Aprovada na 4.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 4 de abril de 2018] 

 
Considerando que: 
 
A. Na 2.ª reunião da 1.ª sessão ordinária de 

Assembleia Municipal de Loures, realizada no 
dia 1 de março de 2018, foi autorizado, nos 
termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que os investimentos 
constantes da proposta de deliberação n.º 
596/2017 fossem financiados por um 
empréstimo de médio e longo prazo, até ao 
montante de 7.500.000,00 € (sete milhões e 
quinhentos mil euros), enquadrado dentro dos 
limites da dívida total do Município definidos 
na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. (Vd. 
proposta de deliberação n.º 596/2017). 

 

B. Foram consultadas, através de convite, 
enviado via e-mail, em 7 de março de 2018, 6 
(seis) instituições bancárias - Banco 
Santander Totta, S.A.; CGD - Caixa Geral de 
Depósitos, S.A.; Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Loures; BPI - Banco Português de 
Investimento, S.A.; Novo Banco, S.A. e 
Millennium BCP, S.A. - com a finalidade de 
contratação do empréstimo supra identificado, 
destacando-se as seguintes condições, 
constantes no referido convite (vd. convite): 

 
• Montante: Até 7.500.000,00 € (sete milhões e 

quinhentos mil euros); 
• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

perfeição do contrato; 
• Prazo de amortização: 12 anos, em 

amortizações constantes de capital; 
• Taxa de juro: A taxa proposta deverá ser 

indexada à Euribor; 
• Forma de utilização: Mediante solicitação do 

Município, sendo os juros referentes aos 
períodos de utilização pagos semestral e 
postecipadamente; 

• Amortizações constantes de capital, 
vencendo-se a primeira nos termos do n.º 4 do 
artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro; 

• A proposta deve mencionar quaisquer 
encargos, comissões e outros custos. 

 
C. Das instituições bancárias convidadas todas 

apresentaram proposta. 
 
D. A Comissão de Análise das propostas (vd. 

informação n.º 10/DPFA/FC de 2018.03.02, 
com o registo n.º E/24500/2018), em 22 de 
março de 2018, propôs que a adjudicação do 
empréstimo de médio e longo prazo até ao 
valor de 7.500.000,00 € (sete milhões e 
quinhentos mil euros) fosse efetuada à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
que se destacam (vd. ata da reunião da 
Comissão de Análise datada de 2018.03.22): 

 
• Montante: Até ao limite máximo de 

7.500.000,00€ (sete milhões e quinhentos mil 
euros); 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da data 
da perfeição do contrato e emissão do visto do 
Tribunal de Contas; 

• Pagamento de juros: Semestral e 
postecipadamente; 

• Taxa de juro: Euribor 12 meses acrescida de 
um spread de 0,98%; 

• Prazo de amortização: 12 anos, em 
amortizações postecipadas, sucessivas, 
constantes de capital; 
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• Comissões: 4,15€ (quatro euros e quinze 
cêntimos) por cada prestação. 

 
E. Procedeu-se à audiência escrita dos 

interessados - Banco Santander Totta, S.A.; 
CGD - Caixa Geral de Depósitos, S.A.; Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Loures; BPI - 
Banco Português de Investimento, S.A.; Novo 
Banco, S.A. e Millennium BCP, S.A., nos 
termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
F. No âmbito da audiência de interessados, 

nenhuma das instituições bancárias colocou 
objeções ao projeto de decisão remetido. 

 
G. A Comissão de Análise das propostas propôs 

a adjudicação da contratação do empréstimo 
de médio e longo prazo, à CGD - Caixa Geral 
de Depósitos, S.A., nas condições descritas 
na ata da reunião da mencionada Comissão, 
realizada em 28 de março de 2018, 
destacando-se (vd. ata da reunião da 
Comissão de Análise datada de 2018.03.28): 

 
• Montante: Até ao limite máximo de 

7.500.000,00€ (sete milhões e quinhentos mil 
euros); 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da data 
da perfeição do contrato e emissão do visto do 
Tribunal de Contas; 

• Pagamento de juros: Semestral e 
postecipadamente; 

• Taxa de juro: Euribor 12 meses acrescida de 
um spread de 0,98%; 

• Prazo de amortização: 12 anos, em 
amortizações postecipadas, sucessivas, 
constantes de capital; 

• Comissões: 4,15 € (quatro euros e quinze 
cêntimos) por cada prestação. 

 
H. O empréstimo de médio e longo prazo, até ao 

montante de 7.500.000,00 € (sete milhões e 
quinhentos mil euros) enquadra-se dentro dos 
limites da dívida total do Município de Loures 
definidos na Lei n.º 73/2013, de 3 setembro, 
na sua redação vigente (Anexo I). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com o disposto no artigo 49.º e no 
artigo 51.º da Lei n.º 73/2013,de 3 de setembro, na 
sua redação vigente: 

A adjudicação, efetuada com base no 
procedimento de consulta desenvolvido, da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo, à CGD - Caixa Geral de Depósitos, nas 
seguintes condições: 
 
• Montante: Até ao limite máximo de 

7.500.000,00 € (sete milhões e quinhentos mil 
euros); 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da data 
da perfeição do contrato e emissão do visto do 
Tribunal de Contas; 

• Pagamento de juros: Semestral e 
postecipadamente; 

• Taxa de juro: Euribor 12 meses acrescida de 
um spread de 0,98%; 

• Prazo de amortização: 12 anos, em 
amortizações postecipadas, sucessivas, 
constantes de capital; 

• Comissões: 4,15 € (quatro euros e quinze 
cêntimos) por cada prestação. 

 
 

Loures, 29 de março 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h58 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, apresentada e unanimemente aceite a 
prossecução dos trabalhos da Sessão até às 
01h00 do dia 27 de abril de 2018. 
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

 
Proposta, apresentada pela Mesa da Assembleia 
Municipal, de adesão à Associação Nacional de 
Assembleias Municipais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
Proposta 002/2018 

 
Adesão da Assembleia Municipal de Loures 

à ANAM - Associação Nacional 
das Assembleias Municipais 

 
a) Às Autarquias locais concedem a Constituição 

da República Portuguesa e a Carta Europeia 
do Poder Local o direito e a capacidade efetiva 
de gerirem sob a sua responsabilidade e no 
interesse das respetivas populações uma 
parte importante dos assuntos públicos. 
Chama-se a esta capacidade a autonomia do 
Poder Local; 

 
b) É neste contexto e com os olhos no horizonte 

de um Poder Local mais dinâmico, qualificado 
e participado que surge a valoração na adesão 
à Associação Nacional das Assembleias 
Municipais - ANAM por parte da Assembleia 
Municipal de Loures; 

 
c) A ANAM - Associação Nacional das 

Assembleias Municipais é uma associação de 
direito privado, constituída por escritura 
pública de 7 de maio de 2016, que se rege 
pelos respetivos estatutos e pelas disposições 
do Código Civil, nomeadamente enquanto 
associação de direito privado que é, rege-se, 
entre o mais, pelo estipulado nos art.ºs 157.º e 
seguintes do Código Civil; 

 
d) A ANAM tem por objeto a valorização do 

“papel das assembleias municipais na 
organização democrática dos municípios, 
apoiando e promovendo para o efeito estudos, 
seminários, congressos e publicações”, 
conforme estatuído no n.º 1 do artigo 2.º dos 
seus Estatutos; 

 
e) Nos termos do disposto no artigo 3.º dos 

Estatutos da ANAM, “São associados da 
ANAM os municípios, representados pelos 
respetivos Presidentes de Assembleia 
Municipal, cujas assembleias municipais 
hajam deliberado a sua adesão a esta 
associação”, aos quais incumbe o pagamento 
de uma quota anual, fixada anualmente pelo 
Conselho Geral sob proposta da Direção, 
cabendo no caso da Assembleia Municipal de 

Loures o pagamento do montante de 1.750,00 
€ (mil setecentos e cinquenta euros), no caso, 
enquadrada para municípios com mais de 
40.000 eleitores, nos termos do disposto na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos, 
conforme documento em anexo, que se dá por 
integralmente reproduzido para todos os 
efeitos legais; 

 
f) Face à importância desta associação na 

valorização do papel das assembleias 
municipais, enquanto órgãos representativos 
dos municípios, dotadas de poderes 
deliberativos, que visam a promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações, com competências de 
fiscalização sobre os executivos municipais, 
nos termos legais, mostra-se relevante a 
adesão da Assembleia Municipal de Loures à 
ANAM - Associação Nacional das 
Assembleias Municipais, sendo representada 
pelo respetivo Presidente; 

 
g) Compete ao Presidente da Assembleia 

Municipal representar a Assembleia Municipal, 
de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 

 
h) Por conseguinte, deve, em primeira linha, a 

Assembleia Municipal recomendar à Câmara 
Municipal que esta delibere a participação do 
município neste projeto que é a ANAM, para 
que então, o Executivo Municipal proponha à 
Assembleia Municipal que esta delibere 
definitivamente a adesão à ANAM. 

 
 
Assim, Ao abrigo do previsto na alínea k) do n.º 2 
do art.º 25.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e da alínea a) do art.º 13.º, n.º 2. do 
Regimento, proponho que o plenário da 
Assembleia Municipal delibere aprovar: 
 
1- A aceitação dos Estatutos da ANAM - 

Associação Nacional das Assembleias 
Municipais, em anexo, que fazem parte 
integrante desta proposta; 

 
2- A adesão da Assembleia Municipal de Loures 

à ANAM – Associação Nacional das 
Assembleias Municipais, sendo representada 
pelo respetivo presidente; 

 
3- O pagamento da quota anual no montante de 

1.750,00 €, aprovada em 25/03/2017 pela 
Assembleia Geral da ANAM. 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 9 
 

27 de ABRIL 
de 2018 

 
 
 
 

17 

 

Loures, 14 de abril de 2018 
 

O Presidente 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 

ESTATUTOS 
 

da 
ANAM - Associação Nacional 
das Assembleias Municipais 

 
 

Disposição Transitória 
 

Os presentes estatutos, aprovados em assembleia 
geral de 25 de março de 2017, entrarão tão-
somente em vigor uma vez decorridas as eleições 
autárquicas que terão lugar no corrente ano de 
2017. 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposições Gerais 
 

Artigo Primeiro 
(Natureza, sede, delegações e duração) 

 
1- A Associação Nacional das Assembleias 

Municipais (doravante, ANAM), entidade de 
direito privado, constituída por escritura 
pública de 7 de maio de 2016, no Cartório 
Notarial sito na Rua de Santo António, n.º 69, 
freguesia e concelho de Mirandela, rege-se 
pelos presentes Estatutos e subsidiariamente 
pelas competentes disposições do Código 
Civil. 

 
2- A ANAM constitui-se por tempo indeterminado. 
 
3- A ANAM tem a sua sede social na Rua da 

Cedofeita, n.º 431, r/c, freguesia de Cedofeita, 
concelho do Porto, podendo ser esta 
localização alterada por deliberação do 
Congresso Nacional. 

 
4- Podem ser criadas delegações nos termos dos 

presentes estatutos. 
 
5- A ANAM não prossegue fins político-

partidários ou lucrativos e exerce a sua 
atividade com independência de quaisquer 
entidades públicas ou privadas. 

 
 
 

Artigo Segundo 
(Objeto) 

 
1- A ANAM tem por objeto valorizar o papel das 

assembleias municipais na organização 
democrática dos municípios, apoiando e 
promovendo para o efeito estudos, seminários, 
congressos e publicações. 

 
2- Na prossecução do seu objeto, a ANAM 

poderá estabelecer contactos e protocolos 
com associações, e outras entidades, que 
lidem com os municípios, bem como com 
estes isoladamente ou em conjunto. 

 
 

Artigo Terceiro 
(Associados) 

 
São associados da ANAM os municípios, 
representados pelos respetivos presidentes de 
assembleia municipal, cujas assembleias 
municipais hajam deliberado a sua adesão a esta 
associação. 

 
 

Artigo Quarto 
(Direitos e deveres dos Associados) 

 
1- Constituem direitos dos associados da ANAM: 
 
a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais; 
 
b) Participar nas atividades desenvolvidas pela 

ANAM; 
 
c) Solicitar as informações e esclarecimentos 

relativos ao funcionamento e à prossecução 
dos objetivos da ANAM; 

 
d) Usufruir dos bens e serviços prestados pela 

ANAM. 
 
2- Constituem deveres dos associados da 

ANAM: 
 
a) O cumprimento das normas estatutárias e 

regulamentares desta Associação; 
 
b) O pagamento de uma quota anual cujo valor 

será fixado pelo Conselho Geral sob proposta 
da Direção. 

 
 

Artigo Quinto 
(Perda da qualidade de Associado) 

 
1- São causa de perda de qualidade de 

associado da ANAM: 
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a) O abandono da ANAM por meio de 
comunicação escrita à sua Direção; 

 
b) A falta de pagamento das quotas anuais; 
 
c) A prática de qualquer ato grave contrário aos 

presentes Estatutos. 
 
2- A perda da qualidade de associado com base 

nos motivos definidos nas alíneas b) e c) do 
número anterior não pode ser decidida sem 
que o associado seja notificado pela Direção 
da ANAM dos fundamentos que a sustentam. 

 
3- O associado pode, num prazo não superior a 

sessenta dias, alegar o que entender em sua 
defesa. 

 
4- A deliberação final da Direção será ratificada 

em Conselho Geral nos termos da alínea d) do 
artigo 12.º. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Dos Órgãos Sociais 
 

SECÇÃO I 
 

Identificação dos Órgãos Sociais 
 

Artigo Sexto 
(Órgãos Sociais) 

 
1- São órgãos sociais da ANAM: 
 
a) O Congresso Nacional; 
 
b) O Conselho Geral; 
 
c) A Direção; 
 
d) O Conselho Fiscal; 
 
2- A duração do mandato dos órgãos sociais da 

ANAM, eleitos em Congresso, é a mesma da 
do órgão autárquico assembleia municipal. 

 
 

SECÇÃO II 
 

Congresso Nacional 
 

Artigo Sétimo 
(Natureza e Composição) 

 
1- O Congresso Nacional é o órgão máximo de 

representação da ANAM. 

2- Compõem o Congresso Nacional todos os 
associados efetivos no pleno gozo dos seus 
direitos e deveres de associados. 

 
3- O Congresso Nacional é presidido por uma 

Mesa composta por três elementos: um 
presidente, um vice-presidente e um 
secretário. 

 
4- Os titulares da Mesa do Congresso são eleitos 

segundo o sistema de representação 
proporcional e o método da média mais alta de 
Hondt. 

 
5- O Presidente da Mesa será o titular que tiver 

encabeçado a lista mais votada. 
 
 

Artigo Oitavo 
(Competências) 

 
1- Compete ao Congresso Nacional na sua 

reunião ordinária eletiva, prevista no n.º 1 do 
artigo 9.º: 

 
a) Eleger a respetiva Mesa; 
 
b) Eleger o Conselho Geral, a Direção e o 

Conselho Fiscal; 
 
c) Estabelecer as linhas gerais de atuação dos 

órgãos sociais da ANAM no mandato 
subsequente. 

 
2- Compete ainda ao Congresso Nacional: 
 
a) Aprovar o seu Regulamento; 
 
b) Apreciar o Relatório de Atividades do mandato 

da ANAM, a apresentar pela Direção; 
 
c) Aprovar os Estatutos e as suas subsequentes 

alterações; 
 
d) Deliberar sobre a dissolução da ANAM. 

 
 

Artigo Nono 
(Reuniões) 

 
1- O Congresso Nacional reunirá, 

ordinariamente, com caráter eletivo, no prazo 
máximo de noventa dias após a realização de 
eleições gerais autárquicas. 

 
2- O Congresso Nacional reunirá, 

ordinariamente, de dois em dois anos. 
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3- O Congresso Nacional reunirá, 
extraordinariamente, sempre que, para tal, 
seja convocado pelo presidente da mesa, a 
requerimento do Conselho Geral ou, pelo 
menos, de um terço dos associados da ANAM. 

 
 

Artigo Décimo 
(Candidaturas) 

 
As listas de candidatura aos órgãos sociais da 
ANAM deverão incluir um número de candidatos 
efetivos, igual ao número de membros do órgão 
respetivo, acrescido de um terço de suplentes. 

 
 

SECÇÃO III 
 

Conselho Geral 
 

Artigo Décimo Primeiro 
(Composição) 

 
1- O Conselho Geral da ANAM é o órgão 

deliberativo entre Congressos. 
 
2- Compõem o Conselho Geral: 
 
a) A Mesa do Congresso que é, por inerência, a 

Mesa do Conselho Geral; 
 
b) Vinte e oito associados eleitos em Congresso 

Nacional, segundo o sistema de 
representação proporcional e o método da 
média mais alta de Hondt. 

 
c) A Direção. 
 
3- As listas candidatas ao pleito eleitoral previsto 

na alínea b) do número anterior terão que 
idealmente contar entre os seus elementos 
associados provenientes de todas as sub-
regiões estatísticas de nível II (NUTS II), ou 
seja, do Norte, do Centro, da Área 
Metropolitana de Lisboa, do Alentejo, do 
Algarve, da Região Autónoma dos Açores e da 
Região Autónoma da Madeira. 

 
 

Artigo Décimo Segundo 
(Competências) 

 
Compete ao Conselho Geral: 
 
a) Aprovar o seu Regulamento; 
 
b) Aprovar, sob proposta da Direção, o Plano 

Anual de Atividades e Orçamento, bem como 
as respetivas revisões; 

c) Aprovar, anualmente, o Relatório de 
Atividades e Contas, apresentado pela 
Direção; 

 
d) Ratificar decisões da Direção sobre a 

admissão e expulsão de qualquer associado 
da ANAM; 

 
e) Fixar o montante da quota anual a pagar pelos 

associados, sob proposta da Direção; 
 
f) Aprovar o Regulamento Interno para as 

Delegações; 
 
g) Uma vez criadas Delegações, fixar o montante 

a transferir para estas, sob proposta da 
Direção; 

 
h) Aprovar, sob proposta da Direção, a estrutura 

orgânica dos serviços da ANAM; 
 
i) Velar para que sejam atingidos os fins da 

ANAM; 
 
j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos 

apresentados pela Direção ou pelo Conselho 
Fiscal; 

 
k) Promover a substituição dos titulares dos 

órgãos sociais da ANAM que percam tal 
qualidade; 

 
l) Criação de Comissões Especializadas e 

indicar, de entre os seus membros, aqueles 
que as integrarão; 

 
m) Autorizar a Direção, sob proposta deste, a 

adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 
 
n) Deliberar a transferência do local da sede da 

ANAM. 
 
 

Artigo Décimo Terceiro 
(Reuniões) 

 
1- O Conselho Geral reunirá, mediante 

convocatória do Presidente da Mesa, 
ordinariamente, duas vezes por ano e, 
extraordinariamente, quando considerado 
indispensável. 

 
2- As reuniões anuais referidas no número 

anterior realizar-se-ão: 
 
a) Em março, para apreciação e votação do 

Relatório de Atividades e Contas do ano 
anterior; 
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b) Em novembro ou dezembro, para apreciação 
e votação do Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano seguinte. 

 
3- A convocação das reuniões extraordinárias 

terá lugar por iniciativa do Presidente do 
Conselho Geral, a requerimento de, pelo 
menos, um terço dos seus membros ou a 
pedido dos Presidentes dos outros órgãos 
sociais. 

 
4- Nas reuniões do Conselho Geral poderão 

participar os membros do Conselho Fiscal, 
sem direito a voto. 

 
 

SECÇÃO IV 
 

Direção 
 

Artigo Décimo Quarto 
(Composição) 

 
1- A Direção é o órgão executivo da ANAM. 
 
2- A Direção é composta por um Presidente e 

seis Vice-Presidentes, eleitos segundo o 
sistema de representação proporcional e o 
método da média mais alta de Hondt. 

 
3- O Presidente da Direção é o primeiro da lista 

mais votada para o órgão. 
 
4- Na primeira reunião da Direção devem ser 

designadas as competências delegadas por 
este órgão nos Vice-Presidentes. 

 
 

Artigo Décimo Quinto 
(Competências) 

 
Compete à Direção: 
 
a) Aprovar o seu Regulamento; 
 
b) Dirigir a atividade dos serviços da ANAM; 
 
c) Elaborar e submeter a aprovação os Planos 

de Atividades e Orçamentos e os Relatórios 
de Atividades e Contas; 

 
d) Elaborar e submeter a apreciação do 

Conselho Geral a estrutura orgânica dos 
serviços da ANAM; 

 
e) Eleger os representantes da ANAM nas 

Instituições Públicas ou Privadas que, nos 
respetivos estatutos orgânicos, o prevejam; 

 

f) Deliberar sobre a contratação de pessoal; 
 
g) Delegar, em qualquer um dos seus titulares, 

alguma ou algumas das suas competências; 
 
h) Constituir grupos de trabalho para análise de 

questões específicas no âmbito das 
finalidades da ANAM; 

 
i) Propor ao Conselho Geral a aquisição, 

oneração ou alienação de bens imóveis; 
 
j) Propor a constituição da Comissão 

Organizadora do Congresso para que esta 
organize e regulamente a realização dos 
Congressos Nacionais; 

 
k) Propor a constituição de Delegações da 

ANAM de âmbito e regional; 
 
l) Propor a revisão dos Estatutos da Associação; 
 
m) Praticar todos os atos necessários à 

realização dos objetivos da ANAM não 
incluídos na competência dos órgãos, ou seja, 
de que seja incumbido pelo Congresso 
Nacional ou pelo Conselho Geral; 

 
n) Designar o Presidente e os Vice-Presidentes, 

em caso de renúncia ou perda de mandato de 
qualquer deles; 

 
o) Contratar um Diretor Executivo. 

 
 

Artigo Décimo Sexto 
(Competências do Presidente 

e dos Vice-Presidentes) 
 

1- Compete ao Presidente da Direção: 
 
a) Convocar as reuniões e dirigir e coordenar os 

trabalhos da Direção; 
 
b) Dirigir os serviços da ANAM e assegurar a 

gestão do seu pessoal; 
 
c) Representar a ANAM em juízo e fora dele e 

outorgar os contratos em que esta seja parte; 
 
d) Executar as deliberações da Direção e praticar 

todos os atos necessários à gestão da ANAM, 
não incluídos na competência dos órgãos; 

 
e) Delegar em qualquer um dos titulares da 

Direção a prática de atos da sua competência. 
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2- Compete aos Vice-Presidentes da Direção 
coadjuvar o Presidente no exercício das suas 
funções, através da Coordenação de Pelouros 
específicos, e exercer as demais 
competências que este lhes entenda delegar. 

 
 

Artigo Décimo Sétimo 
(Reuniões) 

 
1- A Direção terá uma reunião ordinária mensal e 

as reuniões extraordinárias consideradas 
necessárias. 

 
2- As reuniões extraordinárias serão convocadas 

pelo Presidente, por sua iniciativa ou a 
requerimento de um terço dos membros da 
Direção. 

 
 

SECÇÃO V 
 

Conselho Fiscal 
 

Artigo Décimo Oitavo 
(Composição) 

 
1- O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização 

da ANAM nos domínios financeiro e 
patrimonial. 

 
2- O Conselho Fiscal é composto por três 

elementos, sendo um Presidente e dois Vice-
Presidentes. 

 
3- Os titulares do Conselho Fiscal são eleitos 

pelo Congresso Nacional segundo o sistema 
de representação proporcional e o método da 
média mais alta de Hondt. 

 
4- O Presidente será o titular que tiver 

encabeçado a lista mais votada. 
 
5- Na primeira reunião do órgão será designado 

o Vice-Presidente que substitui o Presidente 
nas suas ausências. 

 
 

Artigo Décimo Nono 
(Competências) 

 
Compete ao Conselho Fiscal: 
 
a) Dar parecer sobre os Planos de Atividades e 

Orçamentos e das suas revisões, bem como 
sobre os Relatórios de Atividades e Contas; 

 
b) Fiscalizar os atos dos órgãos sociais e 

serviços da ANAM, nos domínios financeiro e 
patrimonial; 

c) Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem 
apresentados pela Direção; 

 
d) Designar o Presidente e o Vice-Presidente em 

caso de renúncia ou perda de mandato de um 
deles. 

 
 

Artigo Vigésimo 
(Reuniões) 

 
1- O Conselho Fiscal terá duas reuniões 

ordinárias por ano e as extraordinárias 
consideradas necessárias. 

 
2- As reuniões extraordinárias serão convocadas 

pelo Presidente do Conselho Fiscal, por sua 
iniciativa, ou a requerimento de um terço dos 
membros do Conselho Geral, da Direção, ou 
do próprio Conselho Fiscal. 

 
 

SECÇÃO VI 
 

Convocatórias e Quórum 
 

Artigo Vigésimo Primeiro 
(Reuniões) 

 
1- Os órgãos sociais da ANAM só podem reunir e 

deliberar quando esteja presente a maioria do 
número estatutário dos seus titulares. 

 
2- As reuniões ordinárias e extraordinárias dos 

órgãos sociais serão convocadas por escrito, 
com antecedência mínima de 5 dias úteis. 

 
3- Da convocatória constará o local, o dia, hora e 

ordem de trabalhos que será acompanhada de 
toda a documentação necessária. 

 
4- Se, à hora mencionada na convocatória, o 

quórum não estiver assegurado, a reunião 
será iniciada meia hora depois, com qualquer 
número de presenças, sendo válidas as suas 
deliberações. 

 
 

SECÇÃO VII 
 

Titulares dos Órgãos Sociais 
 

Artigo Vigésimo Segundo 
(Renúncia e Suspensão do mandato) 

 
1- Os titulares dos órgãos sociais eleitos 

poderão: 
 
a) Renunciar ao mandato; 
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b) Solicitar a suspensão por um período não 
superior a 365 dias, sob pena de se considerar 
renúncia ao mesmo, designadamente em caso 
de doença comprovada ou pelo exercício de 
funções manifestamente incompatíveis com o 
cargo para o qual foram eleitos. 

 
2- O pedido de renúncia ou suspensão do 

mandato deve ser dirigido ao Presidente do 
órgão social respetivo e apreciado na reunião 
imediata à da sua apresentação. 

 
3- Compete ao órgão social respetivo proceder 

ao preenchimento da vaga nos termos do 
disposto no artigo 24.º. 

 
 

Artigo Vigésimo Terceiro 
(Perda de mandato) 

 
1- Perdem o mandato os titulares dos órgãos 

sociais eleitos que: 
 
a) Faltem a duas reuniões seguidas ou três 

interpoladas, injustificadamente; 
 
b) Percam a qualidade de presidente da 

assembleia municipal, exceto no período que 
medeia entre a realização de eleições gerais 
autárquicas e o Congresso Nacional eletivo 
seguinte; 

 
c) Renunciem ao cargo para que foram eleitos na 

assembleia municipal; 
 
d) Venham a exercer funções manifestamente 

incompatíveis com o cargo para que foram 
eleitos; 

 
e) Sofram a sanção disciplinar prevista na alínea 

c) do n.º 2 do artigo 26.º. 
 
2- Compete ao órgão social respetivo declarar a 

perda do mandato e proceder ao 
preenchimento da vaga nos termos do 
disposto no artigo 24.º. 

 
 

Artigo Vigésimo Quarto 
(Preenchimento de Vagas) 

 
As vagas ocorridas nos órgãos sociais são 
preenchidas pelo associado imediatamente a 
seguir na ordem da respetiva lista. 

 
 
 
 
 

Artigo Vigésimo Quinto 
(Substituição do Presidente 

dos Órgãos Sociais) 
 

Com exceção das situações de renúncia e perda 
de mandato, reguladas nos termos dos artigos 
22.º, 23.º e 24.º, o Presidente será substituído nas 
suas faltas ou impedimentos pelo Vice-Presidente 
por si designado. 

 
 

Artigo Vigésimo Sexto 
(Sanções Disciplinares) 

 
1- A conduta dos membros eleitos dos órgãos 

sociais da ANAM que ponha em causa o 
prestígio e funcionamento da instituição 
poderá ser objeto de sanções disciplinares. 

 
2- As sanções disciplinares aplicáveis são as 

seguintes: 
 
a) Advertência escrita; 
 
b) Suspensão até um ano; 
 
c) Perda de mandato. 
 
3- As sanções referidas no número anterior são 

da competência do Conselho Geral que, na 
respetiva aplicação, tomará sempre em 
consideração as conclusões do relatório da 
instrução do processo. 

 
4- A instrução de processos disciplinares 

competirá a uma comissão constituída por um 
membro de cada um dos órgãos sociais da 
ANAM, a designar pelos seus respetivos 
Presidentes, que acordarão ainda qual, de 
entre os membros da referida comissão, será 
o seu instrutor. 

 
 

SECÇÃO VIII 
 

Delegações 
 

Artigo Vigésimo Sétimo 
(Natureza) 

 
As Delegações são uma forma de representação 
da ANAM a nível regional e constituem um elo de 
ligação entre a Direção da ANAM e os seus 
associados. 
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Artigo Vigésimo Oitavo 
(Constituição) 

 
A constituição de Delegações depende de 
deliberação da Direção da ANAM, ou da 
manifestação de vontade dum conjunto de 
associados cujos respetivos municípios se 
localizem na mesma sub-região estatística de 
nível II (NUTS II). 

 
 

Artigo Vigésimo Nono 
(Funcionamento, composição e competências) 

 
O funcionamento, composição e competências 
das Delegações ficarão a constar em regulamento 
interno a aprovar pelo Conselho Geral. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Receitas da ANAM 
 

Artigo Trigésimo 
(Receitas) 

 
1- Constituem receitas ordinárias da ANAM: 
 
a) As contribuições iniciais dos associados; 
 
b) As quotas pagas pelos associados, nos 

termos dispostos na alínea b) do n.º 2 do art.º 
4,°; 

 
c) Os produtos e serviços prestados; 
 
d) Os rendimentos provenientes de bens próprios 

ou de atividades efetuadas. 
 
2- Constituem receitas extraordinárias: 
 
a) Os apoios, subvenções, fundos atribuídos no 

âmbito do quadro comunitário vigente e 
subsídios que lhe venham a ser atribuídos; 

 
b) Quaisquer outras receitas, tais como, 

donativos, doações, legados ou outros 
proventos por esta aceites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Disposições Finais 
 

Artigo Trigésimo Primeiro 
(Estatutos) 

 
Os estatutos da ANAM poderão ser alterados por 
deliberação da maioria qualificada de dois terços 
dos delegados ao Congresso Nacional. 

 
 

Artigo Trigésimo Segundo 
(Lacunas) 

 
As lacunas dos presentes Estatutos serão 
integradas pelo Conselho Geral sob proposta dos 
órgãos sociais eleitos, sem prejuízo da sua 
ratificação por parte do Congresso Nacional. 

 
 

Artigo Trigésimo Terceiro 
(Regulamentação) 

 
As normas necessárias à regulamentação dos 
Estatutos serão aprovadas pelo Conselho Geral 
sob proposta dos órgãos sociais eleitos. 

 
 

Artigo Trigésimo Quarto 
(Dissolução) 

 
1- A ANAM só poderá ser dissolvida por 

deliberação da maioria qualificada de três 
quintos dos delegados ao Congresso 
Nacional, em reunião especialmente 
convocada para o efeito. 

 
2- Compete ao Congresso Nacional, declarar a 

dissolução da ANAM, nomeando uma 
comissão liquidatária, que, salvo deliberação 
em contrário, será constituída pelos membros 
da Direção e do Conselho Fiscal em exercício 
de funções. 

 
3- Esta comissão liquidatária procederá à 

liquidação do património da ANAM, aplicando 
os fundos pertencentes à mesma, depois da 
realização do ativo e pagamento do passivo, 
de acordo com as disposições legais vigentes. 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU – Coligação 
Democrática Unitária e do Representante do 
BE – Bloco de Esquerda e os votos a favor dos 
demais Representantes) 
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
 

Proposta de alteração ao Regulamento do 
Conselho Municipal de Segurança. 
 
(Deliberação nos termos do disposto no Artigo 6.º da Lei n.º 
33/98, de 18 de julho, conjugado com a alínea i) do n.º 2 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 
(Proposta da Conferência de Representantes) 

 
DELIBERAÇÃO 

 
- Considerando que, nos termos do artigo 6.º da 

Lei n.º 33/98, de 18 de julho, conjugado com a 
alínea i) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
aprovou a criação dos Conselhos Municipais 
de Segurança, compete à Assembleia 
Municipal elaborar e aprovar o Regulamento 
do Conselho Municipal de Segurança, o que 
inclui a competência para efetuar as 
alterações que se afigurem adequadas; 

 
- Considerando que, de acordo com o 

estipulado na alínea j) do n.º 1 do artigo 5.º da 
referida Lei n.º 33/98, integra o Conselho 
Municipal de Segurança, além de outras 
individualidades, um conjunto de cidadãos de 
reconhecida idoneidade, designados pela 
Assembleia Municipal, em número a definir no 
regulamento de cada conselho, no máximo de 
20; 

 
- Considerando que, nos termos da alínea x) do 

artigo 5.º do Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança de Loures, 
atualmente em vigor, compete à Assembleia 
Municipal de Loures designar seis cidadãos de 
reconhecida idoneidade para integrarem o 
conselho; 

 
- Considerando, porém, que dada a atual 

composição da Assembleia Municipal e a fim 
de assegurar uma adequada representação de 
todos os grupos municipais eleitos, desta 
Assembleia Municipal, é necessário alterar o 
número de elementos a designar pela 
Assembleia Municipal para sete; 

 
- Considerando, também, que o Presidente da 

Câmara Municipal, através do ofício com o 
registo S/13380/2018 de 2018-03-27, solicita a 
indicação de seis representantes indigitados 
pela Assembleia Municipal, assim como o 
agendamento do ato de posse do Conselho 
Municipal de segurança; 

 

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

 
 
A Assembleia Municipal de Loures, reunida em 
sessão plenária, delibera, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho, e ao 
abrigo do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a título provisório: 
 
1. Alterar o artigo 5.º do Regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança de Loures, 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
Artigo 5.º 

Composição 
 

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

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

Comarca; 
f) Os Comandantes da Guarda Nacional 

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

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

e Fronteiras; 
i) Um representante da Autoridade de 

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

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

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

l) Um representante da Associação Nacional de 
Bombeiros Voluntários; 

m) Um representante da Associação Nacional de 
Bombeiros Profissionais; 

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

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

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



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 9 
 

27 de ABRIL 
de 2018 

 
 
 
 

25 

 

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

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

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

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

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

 
- Centro Regional de Segurança Social de 

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

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

- Equipa de Apoio às Escolas de Loures da 
DRELVT; 

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

seguintes entidades de âmbito social: 
 
- Comissão Coordenadora das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Loures; 

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

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

Concelho; 
- Associação de Pais e Encarregados de 

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

seguintes entidades de âmbito económico, 
patronal e sindical: 

 
- Associação Empresarial de Comércio e 

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

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

Portugueses - CGTP/IN; 
- União Geral dos Trabalhadores - UGT; 
- Associação Sindical dos Profissionais da 

Polícia (ASPP/PSP); 
- Associação dos Profissionais da Guarda 

(APG/GNR). 

- Sete cidadãos de reconhecida idoneidade, 
a designar pela Assembleia Municipal. 

 
 
2. Remeter a alteração da proposta aprovada ao 

Conselho Municipal de Segurança, a título 
consultivo, para que emita parecer, nos termos 
do n.º 2 do citado artigo 6.º da Lei n.º 33/99, 
de 18 de julho. 

 
 

Loures, em 5 de abril de 2018 
 

Pela Conferência de Representantes 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

A Sessão terminou às 00h58 do dia 27 de abril de 
2018. 

 
 
 


