
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LOURES 

BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

ISSN 1646-7027 

Edição Especial n.º 11 
25 de maio de 2018 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Pág. 5 



 

 
 
 
 
 
 
 

DIRETOR: Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Dr. Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 
PERIODICIDADE: Quinzenal 
 
PROPRIEDADE: Município de Loures 
 
EDIÇÃO ELETRÓNICA 
 
DEPÓSITO LEGAL n.º 148950/00 
 
ISSN 1646-7027 
 
COORDENAÇÃO, ELABORAÇÃO, LAYOUT E PAGINAÇÃO 

 
GABINETE LOURES MUNICIPAL 

 
 
 

 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011 
Diário da República, 1.ª série, n.º 17, de 25 de janeiro de 2011 

 
 
 
 

Toda a correspondência relativa a 
LOURES MUNICIPAL 

deve ser dirigida a 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
 
 
 

LOURES MUNICIPAL 
BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

 
RUA MANUEL AUGUSTO PACHECO, 6 - 4º 

2674 - 501 LOURES 
 

TELEFONE: 21 115 15 82    FAX: 21 115 17 89 
 
 

http://www.cm-loures.pt 
e-mail: loures.municipal@cm-loures.pt 

 



 

 

ÍNDICE 
 

 Pág. 
  
  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
4.ª Sessão Extraordinária 5 
  
  
  
ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 169/2018  
  
ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 170/2018   



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 11 
 

25 de MAIO 
de 2018 

 
 
 
 

5 

 

 

 

 
ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

4.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 24 de maio de 2018 

 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Francisco António Gravito Ribeiro, substituto legal 
do Presidente da Junta da União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho. 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira da Silva, eleito pelo 
Partido Socialista, por João António Leal Cruz 
Franco. 
 
 
Vítor Manuel da Conceição Santos, eleito pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, por Paulo 
Luís Ferreira Mendes dos Santos. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE 
Bloco de Esquerda, por André Pinto Mourão 
Ferreira Julião. 
 
 
 
Orlanda Maria Oliveira Rodrigues, Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures, pela substituta 
legal Elisa Maria Rodrigues dos Santos Pinéu. 
 
 
Nelson César Gonçalves Batista, Presidente da 
Junta de Freguesia de Lousa, pelo substituto legal 
Lino Manuel Gomes Franco. 
 
 
Carlos Manuel Alves Gonçalves, Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, pelo substituto legal Francisco António 
Gravito Ribeiro. 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
justificou a ausência à presente Sessão. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 3.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 
14 de junho de 2017 (Ata n.º 73). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 4.ª Reunião da 3.ª Sessão 
Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 
29 de junho de 2017 (Ata n.º 75). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 3.ª Sessão 
Extraordinária de Assembleia Municipal, realizada 
em 7 de dezembro de 2017 (Ata n.º 3). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 25 de abril de 
2018 (Ata n.º 14). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

NOTA: Foram presentes à Mesa da Assembleia 
Municipal 12 documentos, dos quais 1 
Requerimento e 4 Perguntas. 
Nos termos do Regimento, os documentos com a 
designação “Requerimento” e “Pergunta” não são 
alvo de votação. 
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VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar 
apresentado pelo Grupo de Representantes 

do Partido Socialista, 
pelo falecimento de António Duarte Arnaut 

 
António Duarte Arnaut, natural de Cumeeira, no 
concelho de Penela, deixou-nos no passado dia 
21 de maio, aos 82 anos. Abandonou-nos a sua 
presença física, mas ficou, para bem de Portugal, 
todo o seu enorme legado. 
 
Antifascista e resistente, pautou-se desde muito 
cedo pela luta, entrega e dedicação à causa da 
Democracia, tendo sido fundador do Partido 
Socialista em 1973, na reunião em Bad 
Münstereifel, na Alemanha, partido no qual 
desempenhou as funções de Presidente Honorário 
até aos seus últimos dias. 
 
Advogado, político e poeta, foi um exemplo que dá 
maior relevo à palavra cidadão, enquanto modelo 
de verticalidade, verdade e de ética, alicerçando a 
sua vida nos pilares e valores da Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, com a defesa dos 
direitos sociais para todos os cidadãos, de um 
Estado mais forte e justo, e com um papel 
fundamental na criação do Serviço Nacional de 
Saúde, em 1979, na qualidade de Ministro dos 
Assuntos Sociais do II Governo Constitucional, 
perdurando no tempo a sua justa denominação de 
“Pai do Serviço Nacional de Saúde”. 
 
Enquanto figura incontornável da nossa história e 
referência também para as gerações do presente 
e do futuro, a sua memória deverá ser preservada 
e, sobretudo, honrada, com uma menção a uma 
das suas mais marcantes citações: 
 
«O SNS é o meu melhor poema.» 
 
Neste sentido, os eleitos do Partido Socialista têm 
a honra de propor que a Assembleia Municipal de 
Loures, reunida a 24 de maio, delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à família 

enlutada e ao Partido Socialista. 
 

Loures, 24 de maio de 2018 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar 
apresentado pelo Grupo de Representantes 

da CDU - Coligação Democrática Unitária 
pelo falecimento de Júlio Artur da Silva Pomar 

 
Faleceu no dia 22 de maio, aos 92 anos, Júlio 
Pomar. 
 
Artista pIástico, nascido em Lisboa em 1926, Júlio 
Pomar deixou uma obra com uma enorme 
importância nas artes portuguesas do século XX, 
iniciada nos anos 40 e que granjeou um elevado 
prestígio nacional e internacional. 
 
A sua obra no plano das artes plásticas foi 
acompanhada de uma intervenção cívica e política 
em que se integrou a participação no movimento 
antifascista, designadamente na Comissão Central 
do MUD. 
 
Preso e julgado pelo regime fascista, período em 
que viu algumas das suas obras apreendidas pela 
PIDE e foi afastado do ensino, fez parte de um 
movimento mais geral de intelectuais destacados 
que lutaram pela liberdade e a democracia. 
 
Perante este momento de luto, os eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures propõem que 
se delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente Voto de Pesar à família 

enlutada. 
 

 
Loures, 24 de maio de 2018 

 
Os eleitos da CDU 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 
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REQUERIMENTO 
 

Requerimento apresentado 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Laboração da LIS 

Lavandarias Industriais e Serviços, Lda. 
 

No passado dia 16 de fevereiro, nesta mesma 
Assembleia, a bancada do Bloco de Esquerda 
questionou o executivo municipal sobre os 
problemas de ruído, poluição atmosférica e 
ameaças à saúde pública reportados pela 
população do Bairro da Esperança, em São João 
da Talha, alegadamente com origem na lavandaria 
industrial antes designada por Lavapor - 
Lavandarias de Portugal, S.A., e, a partir de 2016, 
denominada LIS - Lavandarias Industriais e 
Serviços, Lda., localizada a menos de 10 metros 
dos limites das habitações daquele bairro. 
 
A 5 de março, o Ministério do Ambiente esclareceu 
que a referida lavandaria - LIS - Lavandarias 
Industriais e Serviços, Lda. - não tem licença, 
operando, portanto, na ilegalidade. 
 
Face a isto, a bancada do Bloco de Esquerda vem 
por este meio saber: 
 
1- Que diligências têm sido encetadas pela 

Câmara Municipal de Loures para repor a 
legalidade no que respeita à laboração da 
empresa, sem danos para o ambiente e para a 
população local? 

 
2- Entende a Câmara Municipal de Loures que a 

atividade da LIS - Lavandarias Industriais e 
Serviços, Lda. pode decorrer nas 
proximidades de um bairro habitacional, bem 
como nas imediações de um estabelecimento 
de ensino público, mais especificamente, a 
Escola EB 1/JI de Vale de Figueira? 

 
3- Entende a Câmara Municipal de Loures que 

da atividade da LIS - Lavandarias Industriais e 
Serviços, Lda. podem efetivamente resultar 
problemas de saúde pública para os bairros 
limítrofes? 

 
O eleito do Bloco de Esquerda 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 
 

Pergunta apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Pela defesa dos direitos da comunidade LGBT+ 

no concelho de Loures 
 

A 7 de setembro de 2017, esta mesma 
Assembleia, reunida na 4.ª sessão ordinária, 
deliberou, entre outros: 
 
1. Recomendar à Câmara Municipal de Loures 

que apoie solidariamente a comunidade 
LGBT+, passando a juntar-se às celebrações 
do Dia Mundial de Luta Contra a Homofobia e 
Transfobia, hasteando a bandeira arco-íris 
todos os anos, no dia 17 de maio, no edifício 
sede da Câmara Municipal de Loures, nos 
Paços do Concelho. 

 
2. Recomendar a todas as Juntas de Freguesias 

do concelho que hasteiem a bandeira arco-íris 
nos seus edifícios sede, no dia 17 de maio, 
como sinal de apoio aos direitos das pessoas 
LGBT+ e de compromisso com a luta contra 
todas as formas de discriminação. 

 
Passou o primeiro 17 de maio após esta 
recomendação e foi possível verificar que a 
bandeira arco-íris não foi hasteada na Câmara 
Municipal de Loures conforme deliberado nesta 
assembleia. Lamentamos nova manifestação de 
desrespeito para com recomendações da 
Assembleia Municipal e, pior ainda, para com a 
comunidade LGBT+ do concelho. 
 
Neste sentido, a bancada do Bloco de Esquerda 
vem por este meio inquirir: 
 
• Porque não foi hasteada a bandeira arco-íris 

na Câmara Municipal de Loures no dia 17 de 
maio? 

 
• Se a autarquia pretende fazê-lo no próximo 17 

de maio ou se pretende continuar a ignorar a 
deliberação de 7 de setembro desta 
Assembleia? 

 
• Se a autarquia não considera importante 

assinalar o 17 de maio, Dia Mundial de Luta 
Contra a Homofobia e Transfobia? 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 
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PERGUNTA 
 

Pergunta apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Reposição de direitos dos trabalhadores 

da GesLoures 
 

A GesLoures, E.M., rege-se pelo regime jurídico 
da atividade empresarial local e das participações 
locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, pela lei comercial, e, subsidiariamente, 
pelo regime do setor empresarial do Estado. 
 
A GesLoures tem um acordo de empresa com o 
CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 
Escritórios e Serviços de Portugal - que ainda se 
encontra em vigor. Trata-se de uma empresa que 
se rege pelo regime do setor empresarial do 
Estado com a aplicação dos instrumentos de 
regulamentação coletiva do trabalho. 
 
Em 2017, é aprovado o Decreto-Lei n.º 25/2017, 
de 3 de março. O presente decreto-lei estabelece 
as disposições necessárias à execução do 
Orçamento do Estado para 2017, aprovado pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 
 
A Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, aprova o 
Orçamento do Estado para 2017. No artigo 21.º 
são incluídas alterações ao Decreto-Lei n.º 
133/2013, de 3 de outubro, e ao regime aplicável 
ao setor público empresarial: 
 
1- É revogado o n.º 4 do artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, alterado 
pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, 
que estabelece o novo regime jurídico do setor 
público empresarial, retomando-se a aplicação 
dos instrumentos de regulamentação coletiva 
do trabalho existentes no setor público 
empresarial. 

 
2- Ao setor público empresarial, é aplicável o 

disposto em instrumentos de regulamentação 
coletiva do trabalho, quando existam, em 
matéria de subsídio de refeição, trabalho 
extraordinário ou suplementar e trabalho 
noturno. 

 
3- Relativamente às restantes matérias 

abrangidas pelos instrumentos de 
regulamentação coletiva do trabalho referidos 
no número anterior, os direitos adquiridos são 
repostos em 50%, em julho de 2017, e em 
50%, a 1 de janeiro de 2018, sem efeitos 
retroativos. 

 
 

4- O previsto no número anterior produz efeitos 
com a entrada em vigor da presente lei e 
salvaguarda os direitos adquiridos desde a 
suspensão dos instrumentos de 
regulamentação coletiva, não havendo lugar a 
quaisquer pagamentos a título de retroativos. 

 
A 24 de fevereiro de 2017, os trabalhadores da 
GesLoures foram informados, através de circular 
interna, de que iria haver retribuição do trabalho e 
outras prestações, tendo sido repostos o trabalho 
extraordinário ou suplementar e o trabalho 
noturno. 
 
Confrontada com queixas dos funcionários sobre 
os restantes pontos do artigo 21.º da Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro, a administração da 
GesLoures, a 22 de fevereiro de 2018, através de 
circular interna informou os trabalhadores de que 
solicitou um parecer jurídico a CCDR-LVT - 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que, até à 
data, ainda não deu resposta. 
 
Neste sentido, a bancada do Bloco de Esquerda 
vem por este meio inquirir: 
 
Porque não foram aplicados os pontos 3 e 4 do 
artigo 21.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
do Orçamento do Estado para 2017, incluindo a 
reposição, em 50% em julho de 2017, e em 50%, 
a 1 de janeiro de 2018, sem efeitos retroativos, 
dos direitos adquiridos em regulamentação 
coletiva do trabalho, nomeadamente no que se 
refere ao subsídio de refeição. 

 
O eleito do Bloco de Esquerda 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
 

PERGUNTA 
 

Pergunta apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Utilização do herbicida glifosato 

no concelho de Loures 
 

O glifosato, enquanto herbicida, tem uma 
utilização sistémica não seletiva. É de venda livre 
e fácil acesso. A sua utilização efetua-se ao nível 
do solo para limpar os campos antes das 
sementes, mas também na água como 
desinfetante. Em Portugal, o seu uso é 
generalizado na agricultura e também nos serviços 
de autarquias. Este composto tem sido ligado a 
vários problemas ambientais e de saúde pública 
por diversos estudos científicos. 
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Várias autarquias - de perfil mais urbano ou mais 
rural - já abandonaram o uso de glifosato ou têm 
planos para o abandonar, o que significa que 
deixar de usar este pesticida é, não só uma 
necessidade, mas também uma possibilidade. 
 
A Agência Internacional para a Investigação sobre 
o Cancro (AIIC) da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), na sequência de um estudo realizado em 
março de 2015, por 17 especialistas, de 11 países, 
intitulado “Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, 
parathion, malathion, diazinon, and glyphosate”, 
classificou o glifosato como “carcinogéneo 
provável para o ser humano” (Grupo 2A). 
 
A investigação da AIIC identificou a relação entre 
a exposição ao herbicida e o Linfoma não-
Hodgkin. Este tipo de cancro de sangue é dos que 
mais se registam em Portugal, com cerca de 1.700 
novos casos por ano, de acordo com os dados 
disponibilizados pela Liga Portuguesa Contra o 
Cancro. 
 
O glifosato é o herbicida mais utilizado no país e 
também no planeta, embora represente um risco 
para a saúde pública. É imperiosa a promoção de 
espaços públicos sem glifosato e livres de 
pesticidas com o recurso a meios mecânicos, 
térmicos, manuais ou outros. É essencial proteger 
a saúde pública e o ecossistema. 
 
Neste sentido, a bancada do Bloco de Esquerda 
vem por este meio saber: 
 
a) Se a Câmara Municipal de Loures utiliza 

glifosato como herbicida nos espaços verdes 
do concelho? 

 
b) Caso utilize, se está ou não a considerar 

abandonar este herbicida, optando, como 
recomendado por especialistas, por meios 
mecânicos, térmicos, manuais ou outros? 

 
c) Caso esteja a considerar abandonar a sua 

utilização, quando tenciona fazê-lo? 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 
 

Pergunta apresentada 
pelo Representante do Bloco de Esquerda 

 
Plano de acessibilidade do concelho de Loures 

 
A existência de um ambiente edificado acessível é 
um fator imprescindível para assegurar a 
sustentabilidade social e económica das cidades e 
uma condição básica para a inclusão das pessoas 
com mobilidade condicionada. O direito à 
mobilidade é básico e essencial. 
 
O Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 
entretanto atualizado pelo Decreto-Lei n.º 
125/2017, de 4 de outubro, estipulou um prazo de 
dez anos para a adaptação dos espaços públicos, 
edifícios e via pública e dos espaços privados de 
uso público. Esse prazo terminou a 8 de fevereiro 
de 2017 e está chegada a hora de saber o que 
está efetivamente feito e de agir em conformidade 
com a lei. 
 
Neste sentido, a bancada do Bloco de Esquerda 
vem por este meio inquirir: 
 
a) Se a Câmara Municipal de Loures tem um 

plano de acessibilidade e se tem verba no 
respetivo orçamento para adaptação da via 
pública e dos edifícios municipais ou sob sua 
gestão? 

 
b) Em caso afirmativo, qual o valor dessa verba? 

 
O eleito do Bloco de Esquerda 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pela Representante do CDS-PP Partido Popular 

 
Pela Valorização Remuneratória 

dos trabalhadores da GESLOURES 
no ano de 2018 

 
Loures, 24 de maio de 2018 
 
No passado dia 12 de abril de 2018, a eleita do 
CDS-PP na Assembleia Municipal de Loures, na 
sequência de uma carta recebida de uma 
trabalhadora da Gesloures, requereu que o 
Executivo Camarário esclarecesse de que forma ia 
proceder à valorização remuneratória dos 
trabalhadores da Gesloures, na resultado direto do 
Orçamento do Estado para 2018. 
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Como consequência, o Executivo Camarário 
decidiu pedir um Parecer à CCDR sobre a forma 
como deveria proceder à valorização 
remuneratória no setor empresarial local por 
referência às normas dos Orçamentos do Estado 
de 2017 e de 2018. 
 
No que concerne à interpretação que é feita 
relativa às normas do Orçamento do Estado para 
2018, o CDS-PP, salvo melhor opinião, descorda 
frontalmente do ponto 6 das conclusões, o qual, 
no nosso entendimento, conflitua com o ponto 5 e 
que, na nossa apreciação deve ser o único a ter 
em conta para a valorização remuneratória dos 
trabalhadores da Gesloures, pelas razões que 
passaremos a expor. 
 
É verdade que o artigo 19.º que tem como 
epígrafe “Valorizações remuneratórias” (e não o 
artigo 18.º como por lapso é referido no parecer) 
da Lei do Orçamento do Estado para 2018, e que 
se enquadra na Secção relativa à carreira e 
estatuto remuneratório dos trabalhadores do setor 
público, refere que, para a generalidade dos 
trabalhadores do setor público deve ser feita de 
forma faseada nos seguintes termos: 
 
a) em 2018, 25% a 1 de janeiro e 50% a 1 de 

setembro; 
 
b) em 2019, 75% a 1 de maio e 100% a de 1 de 

dezembro. 
 
Logo, o constante do artigo 19.º do Orçamento do 
Estado para 2018 deve ser lido e interpretado 
como a norma geral para os trabalhadores do 
setor público, a qual não inviabiliza nem impede 
normas de caráter especial que sejam dirigidas a 
trabalhadores especificamente identificados na 
Lei. 
 
Assim, é o próprio Orçamento do Estado para 
2018 que, no artigo 23.º cria um regime específico 
de valorizações remuneratórias aplicável ao setor 
público empresarial, quando consagra a este 
respeito, e cito, “Ao setor público empresarial é 
aplicável o disposto em instrumentos de 
regulamentação coletiva do trabalho, quando 
existam, considerando-se repostos os direitos 
adquiridos na sua totalidade a partir de 1 de 
janeiro de 2018”. 
 
Neste sentido, e salvaguardando o princípio 
jurídico da prevalência da norma especial sobre a 
norma geral, o CDS-PP entende que é dever da 
Gesloures, para integral cumprimento do 
Orçamento do Estado para 2018, considerando 
que existe um instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho, proceder à valorização 
remuneratória dos seus trabalhadores na sua 
totalidade a partir de 1 de janeiro de 2018. 

Nestes termos, apresentamos a presente Moção 
com o intuito de recomendar ao Executivo 
Camarário que proceda a regularização da 
situação dos trabalhadores da Gesloures. 
 
Pelo exposto, 
 
a Assembleia Municipal de Loures, reunida em 
Sessão Plenária no dia 24 de maio de 2018, 
recomenda ao Executivo Camarário que, para 
integral cumprimento do Orçamento do Estado 
para 2018, especificamente do consagrado no 
artigo 23.º, proceda à valorização remuneratória 
dos trabalhadores na sua totalidade, com efeitos 
retroativos a partir de 1 de janeiro de 2018, na 
observância integral do cumprimento do 
Orçamento de Estado, da legislação ordinária e 
dos pareceres existentes sobre a matéria. 

 
A Eleita do CDS-PP 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Representante Carlos 
Manoel Viana da Cunha Luz) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes do PPD/PSD 

Partido Social Democrata 
 

Menos Papel 
 

O mundo está a degradar-se muito por culpa da 
mão humana. O consumo excessivo de recursos 
que o planeta nos tem fornecido é a receita para 
um problema sem remédio nem retorno. Os sinais 
são claros, e a urgência em tomar medidas que 
combatam este problema é prioritária. 
 
Aqui na Assembleia Municipal, unimo-nos na 
vontade de querer deixar o mundo melhor do que 
o encontrámos, mas por vezes divergimos na 
perspetiva e modo de como o devemos fazer. Não 
obstante, esta causa é, e deverá ser uma 
prioridade. Assim sendo, a pouco e pouco 
devemos tomar medidas que reduzam o consumo 
de recursos naturais, e porque não começar já 
pelo consumo de papel? 
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Com as tecnologias a que todos temos acesso, 
nomeadamente através de PC’s portáteis, tablets, 
smartphones e afins, vê-se permitida uma redução 
drástica no consumo de papel, e 
consequentemente do desbaste de árvores ou o 
consumo de recursos para produzir papel 
reciclado. 
 
Assim, a bancada do PSD propõe o fim da 
impressão e distribuição de todos os documentos 
apresentados durante as sessões de Assembleia 
Municipal com exceção de folhas de presença e 
atas, mediante as seguintes condições: 
 
- Todos os documentos a serem apresentados 

em sessões de Assembleia Municipal deverão 
ser enviados para os serviços até às 15 horas 
do dia da Sessão; 

 
- Todos os documentos a serem apresentados 

em sessões de Assembleia Municipal deverão 
ser enviados para os Deputados Municipais 
até às 17 horas do dia da Sessão; 

 
- Todos os deputados que quiserem manter a 

utilização do formato de papel deverão 
requerer aos serviços a impressão dos demais 
documentos até às 18 horas do dia da 
Sessão; 

 
Implementação imediata após a aprovação da 
presente moção. 
 
O custo não tido com a impressão destes 
documentos deverá ser amealhado mensalmente, 
e oferecido a instituições de apoio social bem 
como a instituições de abrigo de animais vítimas 
de abandono e maus tratos. 
 
Este mesmo valor deverá constar na ata da última 
sessão de cada mês. 

 
Loures, 24 de maio de 2018 

 
Os Deputados Municipais do PSD 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da Coligação 
Democrática Unitária, as abstenções do Grupo 
de Representantes do Partido Socialista, 
Representante do CDS-PP Partido Popular e 
Representante do Bloco de Esquerda, e os 
votos favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da CDU - Coligação Democrática Unitária 
 

31 de maio 
Dia Nacional das Coletividades 

 
No Concelho de Loures, o Movimento Associativo 
e Popular tem uma expressiva dimensão 
numérica, com mais de 200 coletividades em 
atividade. É um espaço de participação e 
desempenha um insubstituível papel na 
democratização do acesso ao desporto, à cultura, 
na ocupação de tempos livres e na prevenção e 
coesão sociais, ou seja, na satisfação de 
importantes necessidades coletivas. 
 
O Movimento Associativo e Popular constitui uma 
poderosa força social, económica e política capaz 
de contribuir de forma decisiva para a ação 
individual e coletiva e para a transformação social. 
 
A relação que o Município de Loures tem vindo a 
construir assenta em 4 pilares fundamentais: 
 
1. O desenvolvimento de políticas de apoio ao 

Movimento Associativo e Popular que 
procuram valorizar o trabalho e os resultados 
alcançados; 

 
2. O reforço da participação das associações na 

vida e atividade autárquicas, por exemplo, 
com a dinamização dos Conselhos Municipais 
do Associativismo e Juventude e outros 
espaços de discussão e consulta; 

 
3. A promoção de equidade e transparência no 

relacionamento; 
 
4.  O incentivo e promoção de uma cultura de 

proximidade entre a Câmara Municipal e 
Associações. 

 
Com a gestão CDU o Movimento Associativo e 
Popular passou a ser considerado como um 
parceiro indispensável para a concretização das 
políticas municipais. 
 
Assim não podemos deixar de realçar que o 
anterior mandato ficou marcado pelo: 
 

• Pôs-se fim a um ciclo de mais de uma década 
marcada pelo desinvestimento e sub-
financiamento crónico da cultura e desporto 
em Loures. A título de exemplo refira-se que 
em 2012 Loures foi, em todo o País, o 
município que menos investiu em cultura per 
capita, ao gastar, nesse ano, apenas 2 € por 
habitante. 
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• Pagaram-se as dívidas da Câmara ao 
associativismo - 405.000,00 € herdados da 
desastrosa gestão PS. 

 
• O orçamento municipal para a Cultura, 

Desporto e Juventude mais que triplicou ao 
longo do mandato anterior; em 2013 (último 
ano de gestão PS) ele era de 674.000,00 € e 
em 2017 cifrou-se em mais de 2,3 M€. 

 
• Em 2013 a Câmara Municipal transferiu um 

total anual de 19.694 euros; 
 
• Em 2017 foram transferidos 657.117 euros. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 24 de maio de 2018 delibera: 
 
• Saudar todas as Coletividades do Concelho de 

Loures pelo importante papel social, 
económico e comunitário que continuam a 
desempenhar, todos os dias, em benefício das 
nossas populações. 

 
• Reconhecer o importante e insubstituível papel 

das Coletividades e dos seus dirigentes. 
 
A ser aprovada esta moção deve ser enviada 
para: 
 
- Associação e Coletividades do Concelho de 

Loures 
- Confederação Portuguesa das Coletividades 

de Cultura, Recreio e Desporto - CPCCRD 
- Câmara Municipal de Loures 

 
Loures, 24 de maio de 2018 

 
Os eleitos da CDU 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do Partido Socialista, 
as abstenções do Grupo de Representantes do 
Partido Social Democrata, Representante do 
CDS-PP Partido Popular, Representante do 
Bloco de Esquerda, Representante do PAN - 
Pessoas-Animais-Natureza e Representante do 
Partido Popular Monárquico, e os votos 
favoráveis do Grupo de Representantes da 
Coligação Democrática Unitária) 

 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da CDU - Coligação Democrática Unitária 
 

Pela condenação 
da violenta repressão de Israel 

contra o povo palestiniano 
 

O exército israelita tem vindo a reprimir de forma 
violenta as manifestações do povo palestiniano em 
defesa dos seus direitos nacionais, por ocasião da 
passagem dos 70 anos da Nakba e em protesto 
contra as violações pelos EUA e Israel das 
Resoluções das Nações Unidas relativas ao 
estatuto da cidade de Jerusalém, posição 
unilateral destes dois estados que contraria todas 
as resoluções das Nações Unidas. 
 
Nos últimos dias, coincidindo com a ilegal 
inauguração da Embaixada dos EUA na cidade de 
Jerusalém, a repressão e os ataques israelitas 
acentuaram-se de forma ainda mais grave e 
inaceitável, com o uso letal de armas de fogo no 
quadro de uma enorme desproporção de forças. 
 
As ações de agressão e violência de Israel foram 
particularmente graves e intensas na Faixa de 
Gaza - exíguo território palestiniano de 365 km2 
onde quase dois milhões de pessoas sobrevivem 
sob um absoluto cerco por terra, ar e mar, há mais 
de uma década, sujeitas à privação das mais 
básicas necessidades. 
 
Segundo dados das próprias autoridades 
israelitas, da Autoridade Palestiniana e dos meios 
de comunicação locais, o exército israelita foi 
responsável pela morte de cerca de 100 cidadãos 
palestinianos, sobretudo jovens e crianças, e mais 
de dez milhares de feridos desde que se iniciou a 
“longa marcha do retorno” a 30 de março. 
 
Só no dia 14 de maio foram mortas pelo exército 
israelita mais de 60 pessoas e cerca de 3000 
feridas, entre as quais crianças e jovens, um 
autêntico massacre, não justificado por qualquer 
ameaça real ou potencial à segurança do Estado 
de Israel. 
 
Este ato de agressão, de desrespeito pelos mais 
elementares direitos humanos, convenções e 
direito internacional, foi já condenado por vários 
governos e entidades, incluindo pelo Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos. 
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A escalada da violência, o uso indiscriminado da 
força, a humiIhação do povo palestiniano, a 
radicalização das posições israelitas, o 
unilateralismo da administração norte-americana, 
a violação territorial com o avanço de novos 
colonatos, a guetização das comunidades 
palestinianas, além de uma flagrante violação do 
Direito Internacional, da Carta das Nações 
Unidades e das resoluções da ONU, constituem-
se como sérios obstáculos à pacificação regional e 
à coexistência pacífica entre israelitas e 
palestinianos no quadro de dois estados 
soberanos, autónomos e com igual dignidade. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
em 24 de maio de 2018, delibera: 
 
1- Condenar os recentes ataques de Israel que 

provocaram a morte a mais de 100 cidadãos 
palestinianos e feriram muitos milhares, 
expressando o seu pesar às vítimas e suas 
famílias; 

 
2- Afirmar o direito do povo palestiniano ao 

reconhecimento do seu próprio Estado, nas 
fronteiras anteriores a 1967 e com capital em 
Jerusalém Leste, assim como o direito de 
retorno dos refugiados palestinianos, conforme 
as resoluções das Nações Unidas; 

 
3- Instar o Governo português a tomar medidas 

diplomáticas de condenação de Israel pela 
repressão do povo palestiniano. 

 
Sendo aprovada, esta moção deve ser enviada: 
 
À Presidência da República Portuguesa 
 
À Presidência do Conselho de Ministros 
 
À Embaixada de Israel em Portugal 
 
À Representação Diplomática da Autoridade 
Palestiniana em Lisboa 

 
Loures, 24 de maio de 2018 

 
Os eleitos da CDU 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do Partido Socialista, 
Grupo de Representantes do Partido Social 
Democrata, Representante do CDS-PP Partido 
Popular e Representante do Partido Popular 
Monárquico, e os votos favoráveis do Grupo de 
Representantes da Coligação Democrática 
Unitária, Representante do Bloco de Esquerda 
e Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza) 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Grupo de Representantes 

da CDU - Coligação Democrática Unitária 
 

Dia Internacional Contra a Homofobia, 
Bifobia e Transfobia 

 
No passado dia 17 de maio assinalou-se o Dia 
Internacional contra a Homofobia, Bifobia e 
Transfobia. 
 
Desde 1982 que está inscrito na Constituição da 
República Portuguesa o direito à não 
discriminação com base na orientação sexual, 
mas temos ainda um longo caminho a percorrer 
para garantir a sua verdadeira efetivação. 
 
Nos dias de hoje, embora o tabu sobre as 
questões de género tenha diminuído, a verdade é 
que ainda estamos longe de alcançar a meta da 
não discriminação com base nas escolhas sexuais 
e de género de cada indivíduo. 
 
A comunidade LGBT+, embora ainda uma minoria, 
é cada vez mais expressiva e tem avançado com 
enormes lutas contra a discriminação e de forma a 
promover o fim do preconceito relacionado com 
pessoas homossexuais, bissexuais, transgéneros, 
entre outros, como se verifica através do Gay 
Pride realizado todos os anos em Portugal. 
 
Vivemos ainda numa sociedade que apenas 
reconhece o género masculino e feminino, não 
permitindo a liberdade de não identificação com 
nenhum dos géneros socialmente aceites. 
 
Embora tenhamos legalizado o casamento entre 
homossexuais, a adoção ou filiação parece ainda 
não ter atingido a sua plena igualdade com os 
casais heterossexuais. Em termos laborais, 
académicos e desportivos bem como militares e 
das forças de segurança pública é ainda evidente 
esta discriminação fazendo com que muitos 
indivíduos não se afirmem com medo de 
represálias e de discriminação por parte de 
colegas de trabalho, chefias, entre outros. 
 
A CDU entende que é necessário lembrar este dia 
e a luta destes pelos seus direitos. É, igualmente 
no nosso entender, necessário investir na 
educação sexual nas escolas com programas 
adequados que mencionem não só as questões 
sexuais em si, mas igualmente as questões de 
género e de afetividade, criando na escola um 
espaço seguro para que cada um possa afirmar a 
sua sexualidade sem discriminação. 
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Quando existem ainda países que discriminam 
com base na orientação sexual ou no género, a 
luta contra a homofobia, bifobia e transfobia ganha 
força, encontrando-se também interligada com a 
luta do feminismo em defesa dos direitos das 
mulheres, pelo direito à maternidade e 
paternidade, pela igualdade de salários e pela 
igualdade de oportunidades. 
 
É necessário garantir que todos têm direito aos 
mesmos direitos. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 24 de maio de 2018 delibera: 
 
• Saudar a luta contra a homofobia, a bifobia, a 

transfobia e qualquer forma de discriminação 
com base na identidade de género; 

 
• Apelar à sensibilização de todos pelas 

questões LGBT+; 
 
• Saudar todos os que lutam diariamente contra 

todo o tipo de discriminações. 
 
A ser aprovada esta moção deve ser enviada 
para: 
 
- ILGA Portugal 
- Rede ExAequo 
- Opus Gay 
- Grupos Parlamentares com Assento na 

Assembleia da República 
- Câmara Municipal de Loures 

 
Loures, 24 de maio de 2018 

 
Os eleitos da CDU 

na Assembleia Municipal de Loures 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do Partido Social 
Democrata, Representante do CDS-PP Partido 
Popular, Representante do Partido Popular 
Monárquico e Representante do PAN – 
Pessoas-Animais-Natureza, e os votos 
favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h58 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal proposta, e unanimemente aceite, a 
prossecução dos trabalhos da Sessão até às 
01h00 do dia 25 de maio de 2018. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da repartição de encargos 
resultantes de contratos de prestação de serviços 
em regime de avença para os Gabinetes Políticos 
e de Assessoria Jurídica ao Presidente da 
Assembleia Municipal. 
 
(Concessão de autorização, nos termos do disposto na alínea 
f) do n.º 1 do Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, que mantém em vigor o Artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 167/2018 

 
[Aprovada na 13.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 24 de abril de 2018] 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da proposta de deliberação 

n.º 534/2017, de 15 de novembro de 2017, 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures, 
na sua Reunião de 22 de novembro de 2017, 
foi disponibilizado apoio em recursos humanos 
aos gabinetes políticos com vereadores eleitos 
na Câmara Municipal de Loures, nos termos 
inscritos em tal proposta; 

 
B. Com o propósito de satisfação das respetivas 

necessidades e à luz do teor da antedita 
proposta de deliberação, foram materializados 
junto do Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, e aprovados, os seguintes pedidos de 
celebração de contratos de prestação de 
serviços, na modalidade de avença: 

 
- Contrato a celebrar com a entidade Mimir - 

Consultoria e Gestão de Empresas, S.A., 
tendo por objeto a Assessoria Técnica nas 
Áreas da Contratação Pública, Atribuições e 
Competências Municipais, Planeamento 
Urbanístico e Áreas referentes à Urbanização 
e Edificação ao Gabinete dos Vereadores da 
CDU, válido até ao final do mandato 
autárquico em curso, no valor global mensal 
de 3.999,00 € (três mil novecentos e noventa e 
nove euros), acrescido do IVA, se aplicável, à 
taxa legal; 

 
- Contrato a celebrar com a entidade Rodrigo 

Santos Alves Taxa, tendo por objeto a 
Assessoria Técnica e Política ao Gabinete dos 
Vereadores do PSD, válido até ao final do 
mandato autárquico em curso, no valor global 
mensal de 825,00 € (oitocentos e vinte e cinco 
euros) acrescido do IVA, se aplicável, à taxa 
legal; 
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- Contrato a celebrar com a entidade Eric 
Novazali lbrahímo Habibo, tendo por objeto a 
Assessoria Técnica e Política ao Gabinete dos 
Vereadores do PSD, válido até ao final do 
mandato autárquico em curso, no valor global 
mensal de 825,00 € (oitocentos e vinte e cinco 
euros), acrescido do IVA, se aplicável, à taxa 
legal; 

 
C. De outro passo, e conforme pedido 

materializado pelo Presidente da Assembleia 
Municipal de Loures, através da informação n.º 
S/AM/509/2017, de 30/11/2017, 
complementada pela informação 
S/AM/051/2018, de 30/01/2018, junto do 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, e 
aprovado, foi decidido celebrar um contrato de 
prestação de serviços de apoio técnico-jurídico 
ao funcionamento da Assembleia Municipal, 
na modalidade de avença, concretamente, e 
conforme pedido, com a entidade José Luís da 
Rocha Quintal, contrato esse válido até ao 
final do mandato autárquico em curso, no valor 
de 1.630,43 € (mil seiscentos e trinta euros e 
quarenta e três cêntimos), acrescido do IVA, 
se aplicável, à taxa legal; 

 
D. Uma vez que todos os contratos referidos nos 

anteriores considerandos B) e C) preveem um 
período de vigência superior a três anos, ainda 
que com diferentes datas para início de 
produção de efeitos, os inerentes encargos 
carecem de ser repartidos por cada um dos 
respetivos anos de vigência contratual 
mediante autorização da Assembleia 
Municipal, conforme decorre do disposto no n.º 
1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho. 

 
 
Assim: 
 
- No que respeita ao contrato a celebrar com a 

entidade Mimir - Consultoria e Gestão de 
Empresas, S.A. a repartição de encargos a 
autorizar é a seguinte: para o ano de 2017 no 
montante de 5.198,70 €, para o ano de 2018 
no montante de 47.988,00 €, para o ano de 
2019 no montante de 47.988,00 €, para o ano 
de 2020 no montante de 47.988,00 € e para o 
ano de 2021 no montante de 39.999,00 €, a 
que acrescerá o IVA à taxa legal respetiva, se 
devido; 

 
 
 
 
 
 

- No que respeita ao contrato a celebrar com a 
entidade Rodrigo Santos Alves Taxa a 
repartição de encargos a autorizar é a 
seguinte: para o ano de 2018 no montante de 
7.425,00 €, para o ano de 2019 no montante 
de 9.900,00 €, para o ano de 2020 no 
montante de 9.900,00 € e para o ano de 2021 
no montante de 8.250,00 €, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal respetiva, se devido; 

 
- No que respeita ao contrato a celebrar com a 

entidade Eric Novazali Ibrahímo Habibo a 
repartição de encargos a autorizar é a 
seguinte: para o ano de 2018 no montante de 
6.600,00 €, para o ano de 2019 no montante 
de 9.900,00 €, para o ano de 2020 no 
montante de 9.900,00 € e para o ano de 2021 
no montante de 8.250,00 €, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal respetiva, se devido; 

 
- No que respeita ao contrato a celebrar com a 

entidade José Luís da Rocha Quintal a 
repartição de encargos a autorizar é a 
seguinte: para o ano de 2018 no montante de 
14.673,87 €, para o ano de 2019 no montante 
de 19.565,16 €, para o ano de 2020 no 
montante de 19.565,16 € e para o ano de 
2021 no montante de 16.304,30 €, a que 
acrescerá o IVA à taxa legal respetiva, se 
devido. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
previsto no n.º 1, do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, a aprovação da presente 
proposta e a mesma sujeita a deliberação da 
Assembleia Municipal em ordem a autorizar as 
seguintes repartições de encargos: 
 
1. A repartição de encargos no montante de 

5.198,70 € para o ano de 2017, no montante 
de 47.988,00 € para o ano de 2018, no 
montante de 47.988,00 € para o ano de 2019, 
no montante de 47.988,00 € para o ano de 
2020 e no montante de 39.999,00 € para o 
ano de 2021, no que respeita ao contrato a 
celebrar com a entidade Mimir - Consultoria e 
Gestão de Empresas, S.A.; 

 
2. A repartição de encargos no montante de 

7.425,00 € para o ano de 2018, no montante 
de 9.900,00 € para o ano de 2019, no 
montante de 9.900,00 € para o ano de 2020 e 
no montante de 8.250,00 € para o ano de 
2021, no que respeita ao contrato a celebrar 
com a entidade Rodrigo Santos Alves Taxa; 
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3. A repartição de encargos no montante de 
6.600,00 € para o ano de 2018, no montante 
de 9.900,00 € para o ano de 2019, no 
montante de 9.900,00 € para o ano de 2020 e 
no montante de 8.250,00 € para o ano de 
2021, no que respeita ao contrato a celebrar 
com a entidade Eric Novazali lbrahímo Habibo; 

 
4. A repartição de encargos no montante de 

14.673,87 € para o ano de 2018, no montante 
de 19.565,16 € para o ano de 2019, no 
montante de 19.565,16 € para o ano de 2020 
e no montante de 16.304,30 € para o ano de 
2021, no que respeita ao contrato a celebrar 
com a entidade José Luís da Rocha Quintal. 

 
 

Loures, 18 de abril de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Representante do Partido Popular Monárquico 
e Representante do Bloco de Esquerda, e os 
votos favoráveis dos demais Representantes) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e 
do Balanço e Contas relativos ao período de 1 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2017. 
 
(Apreciação e votação, nos termos do disposto na alínea l) do 
n.º 2 do Artigo 25.º e no n.º 2 do Artigo 27.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 1 do 
Artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 169/2018 

 
[Aprovada na 13.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 24 de abril de 2018] 

 
Considerando que: 
 
A. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o n.º 3 do artigo 16.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; 

 

B. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 
a alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
C. Os documentos de prestação de contas dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) referentes ao exercício de 
2017 foram aprovados pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, na sua 11.ª reunião 
ordinária, realizada em 11 de abril de 2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º, para 
efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter à Assembleia 
Municipal o Relatório de Gestão e o Balanço e 
Contas relativos ao período compreendido entre 1 
de janeiro e 31 de dezembro de 2017 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do Partido Socialista, 
Grupo de Representantes do Partido Social 
Democrata e Representante do Bloco de 
Esquerda, e os votos favoráveis dos demais 
Representantes) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os documentos referidos supra 
encontram-se disponibilizados em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
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Proposta de aprovação da 1.ª Revisão dos 
Documentos Previsionais de 2018. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 170/2018 

 
[Aprovada na 13.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 24 de abril de 2018] 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos do 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 3.ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de 
abril de 2018, deliberou aprovar a 1.ª revisão 
aos Documentos Previsionais para 2018; 

 
B. Nos termos legais, torna-se necessário que 

aquela revisão aos documentos seja, também, 
objeto de deliberação pelas Câmaras e pelas 
Assembleias Municipais de Loures e Odivelas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 
do artigo 33.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures a 1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2018 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
Loures, 20 de abril de 2018 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

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

 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento “1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2018 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas” encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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CAPÍTULO I 
Natureza, competências, 

composição e funcionamento 
 

Artigo 1.º 
(Natureza) 

 
1- A Assembleia Municipal de Loures é o órgão 

do Município de Loures, dotado de poderes 
deliberativos com o objetivo da prossecução, 
promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios da população de Loures, no quadro 
das atribuições do Município e no uso das 
competências definidas por lei. 

 
2- A Assembleia Municipal de Loures, no âmbito 

das suas competências, é independente e as 
suas deliberações só podem ser suspensas, 
modificadas, revogadas ou anuladas por 
deliberação do próprio órgão ou por decisão 
dos tribunais, transitada em julgado, ou nos 
termos da lei. 

 
 

Artigo 2.º 
(Competências) 

 
1- Compete à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal: 
 
a) Aprovar as opções do plano e a proposta de 

orçamento, bem como as respetivas revisões; 
 
b) Aprovar as taxas do município e fixar o 

respetivo valor; 
 
c) Deliberar em matéria de exercício dos poderes 

tributários do município; 
 
d) Fixar anualmente o valor da taxa do imposto 

municipal sobre imóveis, bem como autorizar 
o lançamento de derramas; 

 
e) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o 

reconhecimento pelo Governo de benefícios 
fiscais no âmbito de impostos cuja receita 
reverte para os municípios; 

 
f) Autorizar a contratação de empréstimos; 
 
g) Aprovar as posturas e os regulamentos com 

eficácia externa do Município; 
 
h) Aprovar os planos e demais instrumentos 

estratégicos necessários à prossecução das 
atribuições do Município; 

 
 

i) Autorizar a Câmara Municipal a adquirir, 
alienar ou onerar bens imóveis de valor 
superior a 1000 vezes a RMMG (Retribuição 
Mínima Mensal Garantida), e fixar as 
respetivas condições gerais, podendo 
determinar o recurso à hasta pública, assim 
como a alienar ou onerar bens ou valores 
artísticos do Município, independentemente do 
seu valor, sem prejuízo do previsto em 
legislação especial sobre a alienação de bens 
e valores artísticos do património do 
Município; 

 
j) Deliberar sobre formas de apoio às Freguesias 

no quadro da promoção e salvaguarda 
articulada dos interesses próprios das 
populações; 

 
k) Autorizar a celebração de contratos de 

delegação de competências entre a Câmara 
Municipal e o Estado e entre a Câmara 
Municipal e a Área Metropolitana de Lisboa; 

 
l) Autorizar a celebração e denúncia de 

contratos de delegação de competências e de 
acordos de execução entre a Câmara 
Municipal e as Juntas de Freguesia; 

 
m) Autorizar a resolução e revogação dos 

contratos de delegação de competências e a 
resolução dos acordos de execução; 

 
n) Aprovar a criação ou reorganização dos 

serviços municipais e a estrutura orgânica dos 
serviços municipalizados; 

 
o) Deliberar sobre a criação de serviços 

municipalizados e todas as matérias previstas 
no regime jurídico da atividade empresarial 
local e das participações locais que o mesmo 
não atribua à Câmara Municipal; 

 
p) Aprovar os mapas de pessoal dos serviços 

municipais e dos serviços municipalizados; 
 
q) Autorizar a Câmara Municipal a celebrar 

contratos de concessão e fixar as respetivas 
condições gerais; 

 
r) Deliberar sobre a afetação ou desafetação de 

bens do domínio público municipal; 
 
s) Aprovar as normas, delimitações, medidas ou 

outros atos previstos nos regimes do 
ordenamento do território e do urbanismo; 

 
t) Deliberar sobre a criação do conselho local de 

educação; 
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u) Autorizar a geminação do Município com 
outros municípios ou entidades equiparadas 
de outros países; 

 
v) Autorizar o Município a constituir as 

associações de municípios de fins específicos 
previstas na lei; 

 
w) Autorizar os conselhos de administração dos 

serviços municipalizados a deliberar sobre a 
concessão de apoio financeiro ou de qualquer 
outra natureza a instituições legalmente 
constituídas ou participadas pelos seus 
trabalhadores, tendo por objeto o 
desenvolvimento de atividades culturais, 
recreativas e desportivas, ou a concessão de 
benefícios sociais aos mesmos e respetivos 
familiares; 

 
x) Deliberar sobre a criação e a instituição em 

concreto do corpo de polícia municipal; 
 
y) Deliberar sobre a atribuição de despesas de 

representação dos titulares de cargos de 
direção, nos termos do disposto no n.º 1 do 
art.º 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
na redação atual. 

 
 
2- Compete, ainda, à Assembleia Municipal: 
 
a) Acompanhar e fiscalizar a atividade da 

Câmara Municipal, dos serviços 
municipalizados, das empresas locais e de 
quaisquer outras entidades que integrem o 
perímetro da administração local; 

 
b) Apreciar a execução dos contratos de 

delegação de competências previstos nas 
alíneas k) e l) do número anterior; 

 
c) Apreciar, com base na informação 

disponibilizada pela Câmara Municipal, os 
resultados da participação do Município nas 
empresas locais e em quaisquer outras 
entidades; 

 
d) Apreciar, em cada uma das sessões 

ordinárias, uma informação escrita do 
Presidente da Câmara Municipal acerca da 
atividade desta e da situação financeira do 
Município, a qual deve ser enviada ao 
Presidente da Assembleia Municipal com a 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias sobre a 
data do início da sessão; 

 
 
 
 

e) Solicitar e receber informação, através da 
Mesa e a pedido de qualquer membro, sobre 
assuntos de interesse para o Município e 
sobre a execução de deliberações anteriores; 

 
f) Propor e aprovar referendos locais, nos 

termos da lei; 
 
g) Apreciar a recusa da prestação de quaisquer 

informações ou recusa da entrega de 
documentos por parte da Câmara Municipal ou 
de qualquer dos seus membros que obstem à 
realização de ações de acompanhamento e 
fiscalização; 

 
h) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios 

definitivos resultantes de ações tutelares ou de 
auditorias executadas sobre a atividade dos 
órgãos e serviços do Município; 

 
i) Discutir, na sequência de pedido de qualquer 

dos titulares do direito de oposição, o relatório 
a que se refere o Estatuto do Direito de 
Oposição; 

 
j) Elaborar e aprovar o regulamento do Conselho 

Municipal de Segurança; 
 
k) Tomar posição perante quaisquer órgãos do 

Estado ou entidades públicas sobre assuntos 
de interesse para o Município; 

 
l) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os 

assuntos que visem a prossecução das 
atribuições do Município; 

 
m) Apreciar o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e a respetiva 
avaliação, bem como apreciar e votar os 
documentos de prestação de contas; 

 
n) Fixar o dia feriado anual do município; 
 
o) Estabelecer, após parecer da Comissão de 

Heráldica da Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, a constituição dos brasões, dos 
selos e das bandeiras do Município e proceder 
à sua publicação no Diário da República; 

 
p) Regular o regime de atribuição de medalhas 

ou outros galardões honoríficos municipais. 
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3-  Não podem ser alteradas na Assembleia 
Municipal as propostas apresentadas pela 
Câmara Municipal referidas nas alíneas a), i) e 
n) do n.º 1 e na alínea n) do número anterior, 
sem prejuízo de esta poder vir a acolher em 
nova proposta as recomendações ou 
sugestões feitas pela Assembleia Municipal. 

 
4- As propostas de autorização para a 

contratação de empréstimos apresentadas 
pela Câmara Municipal, nos termos da alínea 
f) do n.º 1, são obrigatoriamente 
acompanhadas de informação detalhada 
sobre as condições propostas por, no mínimo, 
três instituições de crédito, bem como do 
mapa demonstrativo da capacidade de 
endividamento do Município. 

 
5- Compete, ainda, à Assembleia Municipal: 
 
a) Convocar o secretariado executivo 

metropolitano, nos termos do Estatuto das 
Entidades Intermunicipais aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com o limite 
de duas vezes por ano, para responder 
perante os seus membros pelas atividades 
desenvolvidas no âmbito da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

 
b) Aprovar moções de censura à comissão 

executiva metropolitana, no máximo de uma 
por mandato. 

 
 
6- As competências da Assembleia Municipal são 

exercidas através das deliberações do 
Plenário, tomadas à pluralidade de votos dos 
seus membros, nos termos da lei e do 
Regimento. 

 
 

Artigo 3.º 
(Composição) 

 
A Assembleia Municipal de Loures é composta por 
quarenta e três membros, dos quais trinta e três 
são eleitos diretamente pelo colégio eleitoral do 
Município e dez são presidentes de junta de 
freguesia, membros por inerência. 

 
 

Artigo 4.º 
(Sede, instalações e funcionamento) 

 
1- A Assembleia Municipal de Loures tem a sua 

sede no Palácio dos Marqueses da Praia e de 
Monforte, na cidade de Loures, onde decorrem 
as respetivas reuniões e sessões 
compreendidas no âmbito da sua 
competência. 

2- As sessões e reuniões da Assembleia 
Municipal de Loures têm lugar nas instalações 
referidas no número anterior, salvo nas 
seguintes circunstâncias: 

 
a) Mediante prévia deliberação da Assembleia 

Municipal, ou mediante deliberação da Mesa 
da Assembleia Municipal, após ouvida a 
Conferência de Representantes; 

 
b) No caso de sessão solene, mediante 

deliberação da Mesa da Assembleia 
Municipal, ouvida a Conferência de 
Representantes, fundamentada no simbolismo 
do local proposto; 

 
c) Quando no caso de sessão extraordinária de 

natureza temática, e considerando que a 
proposta de localização se fundamenta na 
respetiva relevância para a apreciação da 
matéria objeto da sessão. 

 
 
3- A Assembleia Municipal dispõe, sob 

orientação do respetivo Presidente, de um 
núcleo de apoio técnico, composto por 
funcionários do Município, nos termos 
definidos pela Mesa, a afetar pela Câmara 
Municipal. 

 
4- A Assembleia Municipal dispõe igualmente de 

instalações e equipamentos necessários ao 
seu funcionamento e representação, a 
disponibilizar pela Câmara Municipal. 

 
5- No orçamento municipal são inscritas, sob 

proposta da Mesa da Assembleia Municipal, 
dotações discriminadas em rubricas próprias 
necessárias à atividade da Assembleia 
Municipal e de apoio aos respetivos partidos 
políticos. 

 
 

CAPÍTULO II 
Membros da Assembleia Municipal 

 
SECÇÃO I 
Mandato 

 
Artigo 5.º 

(Início e duração do mandato) 
 

1- Os membros da Assembleia Municipal serão 
designados por deputados municipais. 

 
2- O mandato dos membros da Assembleia 

Municipal tem a duração de quatro anos, 
tendo início com o ato de instalação do órgão 
e a verificação de poderes dos seus membros 
e cessando com igual ato a seguir às eleições 
subsequentes. 
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3- Os membros da Assembleia Municipal servem 
pelo período do mandato e exercem as suas 
funções até serem legalmente substituídos. 

 
 

Artigo 6.º 
(Cessação do mandato) 

 
O mandato dos membros da Assembleia Municipal 
cessa: 
 
a) Nos termos do artigo anterior; 
 
b) Por renúncia, apresentada pelo membro da 

Assembleia Municipal ou resultante de falta 
injustificada ao ato de instalação ou de ter sido 
ultrapassado o período máximo de suspensão 
do mandato; 

 
c) Por perda do mandato, determinada por 

decisão judicial nos termos da lei; 
 
d) Nos demais casos estabelecidos na lei. 

 
 

Artigo 7.º 
(Renúncia ao mandato) 

 
1- Os membros da Assembleia Municipal gozam 

do direito de renúncia ao respetivo mandato, a 
exercer mediante manifestação de vontade 
apresentada, quer antes quer depois da 
instalação do órgão. 

 
2- O pedido de renúncia é apresentado por 

escrito e, consoante ocorra antes ou depois da 
instalação da Assembleia Municipal, é dirigida 
a quem deve proceder à instalação ou ao 
Presidente da Assembleia Municipal eleita. 

 
3- A convocação do substituto compete à 

entidade referida no n.º 2 e tem lugar no 
período que medeia entre a comunicação da 
renúncia e a primeira reunião que se realizar a 
seguir, salvo se a entrega do documento de 
renúncia coincidir com o ato de instalação ou 
reunião do órgão e estiver presente o 
respetivo substituto, situação em que, após a 
verificação da sua identidade e legitimidade, a 
substituição se opera de imediato, se o 
substituto a não recusar por escrito. 

 
4- A falta do eleito ao ato de instalação do órgão, 

não justificada por escrito no prazo de 30 dias 
ou considerada injustificada, equivale a 
renúncia de pleno direito. 

 
 

5- O disposto no número anterior aplica-se 
igualmente, nos seus exatos termos, à falta do 
substituto, devidamente convocado, ao ato de 
assunção de funções. 

 
6- A apreciação e a decisão sobre a justificação, 

referida nos números anteriores, cabem à 
Assembleia Municipal e devem ter lugar na 
primeira reunião que se seguir à apresentação 
tempestiva da mesma. 

 
 

Artigo 8.º 
(Perda de mandato) 

 
1- São causas de perda de mandato, as 

seguintes ações e omissões dos membros da 
Assembleia Municipal: 

 
a) Sem motivo justificativo, não compareçam a 3 

sessões ou 6 reuniões seguidas ou a 6 
sessões ou 12 reuniões interpoladas; 

 
b) Após a eleição, sejam colocados em situação 

que os torne inelegíveis ou relativamente aos 
quais se tornem conhecidos elementos 
reveladores de uma situação de inelegibilidade 
já existente, e ainda subsistente, mas não 
detetada previamente à eleição; 

 
c) Após a eleição se inscrevam em partido 

diverso daquele pelo qual foram apresentados 
a sufrágio eleitoral; 

 
d) Pratiquem ou sejam individualmente 

responsáveis pela prática dos atos que 
conduzam à dissolução do órgão, nos termos 
previstos no artigo 9.º da Lei n.º 27/96, de 1 de 
agosto. 

 
 
2- Incorrem, igualmente, em perda de mandato 

os membros da Assembleia Municipal que, no 
exercício das suas funções, ou por causa 
delas, intervenham em procedimento 
administrativo, ato ou contrato de direito 
público ou privado, relativamente ao qual se 
verifique impedimento legal, visando a 
obtenção de vantagem patrimonial para si ou 
para outrem. 

 
3- Constitui ainda causa de perda de mandato a 

verificação, em momento posterior ao da 
eleição, de prática, por ação ou omissão, em 
mandato imediatamente anterior, dos factos 
referidos na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do 
presente artigo. 
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4- As decisões de perda de mandato são da 
competência dos tribunais administrativos de 
círculo. 

 
5- As ações para perda de mandato são 

interpostas pelo Ministério Público, por 
qualquer membro da Assembleia Municipal, ou 
por quem tenha interesse direto em demandar, 
o qual se exprime pela utilidade derivada da 
procedência da ação. 

 
6- As ações previstas no presente artigo só 

podem ser interpostas no prazo de cinco anos 
após a ocorrência dos factos que as 
fundamentam. 

 
 

Artigo 9.º 
(Suspensão do mandato) 

 
1- Constitui fundamento de pedido de 

suspensão, entre outros factos: 
 
a) Doença comprovada; 
 
b) Afastamento temporário da área do Município 

por período superior a 30 dias; 
 
c) Exercício dos direitos de paternidade e de 

maternidade; 
 
d) Atividades profissionais. 
 
2- O pedido de suspensão é dirigido ao 

Presidente, fundamentado e com indicação do 
período de tempo abrangido, sendo apreciado 
pela Assembleia Municipal na reunião 
imediata à sua apresentação. 

 
3- O substituto será convocado no período que 

medeia entre a entrega do pedido de 
suspensão e a reunião seguinte e tomará 
parte nesta após deliberação favorável do 
pedido de suspensão pela Assembleia. 

 
4- A pedido fundamentado do interessado, a 

Assembleia Municipal poderá autorizar a 
suspensão do mandato por período superior 
ao inicialmente concedido, desde que no total 
a suspensão do mandato não ultrapasse o 
limite máximo de 365 dias. 

 
5- A suspensão que, por uma só vez ou 

cumulativamente, ultrapasse 365 dias no 
decurso do mandato constitui, de pleno direito, 
renúncia ao mesmo, salvo se no primeiro dia 
útil seguinte ao termo daquele prazo o 
interessado manifestar, por escrito, a vontade 
de retomar funções. 

6- Findo o motivo de suspensão do mandato 
poderá o membro retomar antecipadamente 
as respetivas funções, mediante comunicação 
escrita ao Presidente da Assembleia 
Municipal, que deverá dar conhecimento à 
Assembleia Municipal na primeira reunião 
subsequente. 

 
7- A suspensão do mandato de membro da 

Assembleia Municipal por parte de Presidente 
de Junta de Freguesia resulta 
necessariamente da suspensão do mandato 
neste cargo, nos termos da lei. 

 
 

Artigo 10.º 
(Substituição 

por ausências inferiores a trinta dias) 
 

1- Mediante simples comunicação por escrito ao 
Presidente da Assembleia Municipal, qualquer 
membro diretamente eleito poderá fazer-se 
substituir no caso de ausências por período 
até trinta dias; a comunicação do pedido de 
substituição deverá obrigatoriamente indicar o 
início e o fim da substituição. 

 
2- O Presidente de Junta de Freguesia poderá 

fazer-se substituir nas reuniões da Assembleia 
Municipal, nos exatos termos da sua 
substituição naquele órgão da Freguesia. 

 
3- O grupo municipal a que pertence o membro a 

substituir ou, no caso de Presidente de Junta 
de Freguesia, a Junta de Freguesia respetiva, 
deverão assegurar a convocação e presença 
do membro substituto, comunicando o facto, 
previamente, ao Presidente da Assembleia 
Municipal, que verificará a regularidade da 
substituição. 

 
 

Artigo 11.º 
(Preenchimento de vagas) 

 
1- Em caso de vacatura ou de suspensão do 

mandato, o membro é substituído pelo cidadão 
imediatamente a seguir na ordem da respetiva 
lista ou, tratando-se de coligação, pelo 
cidadão imediatamente a seguir do partido 
pelo qual havia sido proposto o membro que 
deu origem à vaga. 

 
2- Quando, por aplicação da regra contida na 

parte final do número anterior, se torne 
impossível o preenchimento da vaga por 
cidadão proposto pelo mesmo partido, o 
mandato é conferido ao candidato 
imediatamente a seguir na ordem de 
precedência da lista apresentada pela 
coligação. 
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3- Esgotada a possibilidade de substituição 
prevista no número anterior e desde que não 
esteja em efetividade de funções a maioria do 
número legal dos membros da Assembleia 
Municipal, o Presidente comunica o facto ao 
membro do Governo responsável pela tutela 
das autarquias locais para que este marque, 
no prazo máximo de 30 dias, novas eleições. 

 
 
 

SECÇÃO II 
Deveres e direitos 

dos membros da Assembleia Municipal 
 

Artigo 12.º 
(Deveres) 

 
1- Constituem deveres dos membros da 

Assembleia Municipal, entre outros previstos 
na lei: 

 
a) Comparecer e participar nas reuniões da 

Assembleia Municipal, das comissões e dos 
grupos de trabalho a que pertençam; 

 
b) Desempenhar os cargos e as funções para 

que forem eleitos ou designados, sob proposta 
do Plenário ou dos respetivos grupos 
municipais; 

 
c) Participar nas votações; 
 
d) Respeitar a dignidade da Assembleia 

Municipal e dos seus pares; 
 
e) Observar e respeitar o Regimento da 

Assembleia Municipal e a autoridade legítima 
da Mesa na condução dos trabalhos; 

 
f) Contribuir, pela sua diligência e pelo seu 

empenhamento, para a eficácia e o prestígio 
dos trabalhos da Assembleia Municipal, 
observando e cumprindo as leis e os 
regulamentos que regem o Poder Local 
Democrático; 

 
g) Contactar as populações, as organizações que 

as representem e outras instituições ou 
organizações atuando no Concelho, sempre 
que tal se mostre necessário para o exercício 
das competências da Assembleia Municipal; 

 
h) Comunicar à Mesa da Assembleia Municipal 

qualquer facto ou alteração pessoal 
profissional que possa constituir impedimento 
à manutenção do estatuto de membro da 
Assembleia Municipal. 

 

2- Os membros da Assembleia Municipal devem 
justificar por escrito, junto da Mesa da 
Assembleia Municipal, no prazo de 5 dias, 
qualquer falta a reunião, cuja decisão é 
notificada ao interessado, pessoalmente ou 
por via postal. 

 
 

Artigo 13.º 
(Direitos) 

 
1- Para o regular exercício do seu mandato e 

sem prejuízo de outros direitos previstos na 
lei, constituem direitos dos membros da 
Assembleia Municipal: 

 
a) Tomar lugar na sala do Plenário e nas salas 

das Comissões e usar da palavra nos termos 
do Regimento; 

 
b) Propor listas para a eleição da Mesa da 

Assembleia Municipal; 
 
c) Desempenhar funções específicas na 

Assembleia Municipal; 
 
d) Integrar comissões ou grupos de trabalho; 
 
e) Ser designado para representar a Assembleia 

Municipal em delegações ou órgãos externos, 
nos termos definidos pela lei ou pelo 
Regimento; 

 
f) Apresentar requerimentos à Mesa; 
 
g) Recorrer para o Plenário das decisões do 

Presidente ou da Mesa; 
 
h) Propor alterações ao Regimento; 
 
i) Ter acesso às atas das reuniões da Câmara 

Municipal e ao Boletim Municipal; 
 
j) Propor que a Assembleia Municipal tome 

posição perante o poder central sobre 
assuntos de interesse para a autarquia; 

 
k) Receber senhas de presença, ajudas de custo 

e subsídios de transporte, nos termos do 
Estatuto dos Eleitos Locais e demais 
legislação aplicável; 

 
l) Ter liberdade de circulação em lugares 

públicos de acesso condicionado, quando em 
exercício das respetivas funções; 

 
m) Ser titular de cartão especial de identificação; 
 
n) Beneficiar de proteção em caso de acidente; 
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o) Solicitar o auxílio de quaisquer autoridades, 
sempre que o exijam os interesses do 
Município; 

 
p) Beneficiar da proteção conferida pela lei penal 

aos titulares de cargos públicos; 
 
q) Beneficiar de apoio nos processos judiciais 

que tenham como causa o exercício das 
respetivas funções; 

 
r) Tomar a iniciativa de propor ao Presidente da 

Assembleia Municipal que convide pessoas de 
reconhecida projeção na sociedade para usar 
da palavra em sessões da Assembleia 
Municipal; 

 
s) Apoio técnico de suporte à sua atividade, de 

acordo com critério a deliberar em reunião de 
Assembleia Municipal, tendo em consideração 
o princípio da proporcionalidade e de 
racionalidade na utilização dos bens públicos; 

 
t) Solicitar a análise pelos serviços jurídicos de 

apoio à Assembleia Municipal de situação de 
incompatibilidade de funções. 

 
 
 

SECÇÃO III 
Garantias de imparcialidade 

 
Artigo 14.º 

(Casos de impedimento) 
 

1- Nenhum membro da Assembleia Municipal 
pode intervir em procedimento administrativo 
ou em deliberação ou em ato ou contrato de 
direito público ou privado do Município de 
Loures, nos seguintes casos: 

 
a) Quando nele tenha interesse, por si, como 

representante ou como gestor de negócios de 
outra pessoa; 

 
b) Quando, por si ou como representante ou 

gestor de negócios de outra pessoa, nele 
tenha interesse o seu cônjuge ou pessoa com 
quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges, algum parente ou afim em linha reta 
ou até ao segundo grau da linha colateral, 
bem como qualquer pessoa com quem viva 
em economia comum ou com a qual tenha 
uma relação de adoção, tutela ou 
apadrinhamento civil; 

 
 
 

c) Quando, por si ou como representante ou 
gestor de negócios de outra pessoa, tenha 
interesse em questão semelhante à que deva 
ser decidida, ou quando tal situação se 
verifique em relação a pessoa abrangida pela 
alínea anterior; 

 
d) Quando tenha intervindo no procedimento 

como perito ou mandatário ou haja dado 
parecer sobre questão a resolver; 

 
e) Quando tenha intervindo no procedimento 

como perito ou mandatário o seu cônjuge ou 
pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges, parente ou afim em 
linha reta ou até ao segundo grau da linha 
colateral, bem como qualquer pessoa com 
quem viva em economia comum ou com a 
qual tenha uma relação de adoção, tutela ou 
apadrinhamento civil; 

 
f) Quando se trate de recurso de decisão 

proferida por si, ou com a sua intervenção, ou 
proferida por qualquer das pessoas referidas 
na alínea b) ou com intervenção destas. 

 
 
2- Quando se verifique causa de impedimento 

em relação a qualquer membro da Assembleia 
Municipal, deve o mesmo comunicar desde 
logo o facto ao Presidente da Assembleia 
Municipal. 

 
3- Até ser proferida a decisão definitiva ou 

praticado o ato, qualquer interessado pode 
requerer a declaração do impedimento, 
especificando as circunstâncias de facto que 
constituam a sua causa. 

 
4- Compete ao Presidente da Assembleia 

Municipal conhecer a existência do 
impedimento e declará-lo, ouvindo, se 
considerar necessário, o membro respetivo. 

 
5- Tratando-se do impedimento do Presidente da 

Assembleia Municipal, a decisão do incidente 
compete à Assembleia Municipal, sem 
intervenção do Presidente da Assembleia. 

 
6- O membro da Assembleia Municipal deve 

suspender a sua atividade no procedimento 
logo que faça a comunicação prevista no n.º 2, 
ou tenha conhecimento da existência do 
requerimento de impedimento, até à decisão 
do incidente, salvo determinação em contrário 
pelo Presidente da Assembleia Municipal. 
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7- Declarado o impedimento é o membro da 
Assembleia Municipal imediatamente 
substituído no procedimento pelo respetivo 
substituto, salvo no caso de não ser possível a 
convocação em tempo oportuno do membro 
substituto, funcionando, nesta situação, a 
Assembleia Municipal sem o membro 
impedido. 

 
 
 

Artigo 15.º 
(Fundamento de escusa e suspeição) 

 
1- O membro da Assembleia Municipal deve 

pedir dispensa de intervir no procedimento ou 
em deliberação ou em ato ou contrato de 
direito público ou privado do Município de 
Loures, quando ocorra circunstância pela qual 
se possa com razoabilidade duvidar 
seriamente da imparcialidade da sua conduta 
ou decisão e, designadamente: 

 
a) Quando, por si ou como representante ou 

gestor de negócios de outra pessoa, nele 
tenha interesse parente ou afim em linha reta 
ou até ao terceiro grau de linha colateral, ou 
tutelado ou curatelado dele, do seu cônjuge, 
ou de pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges; 

 
b) Quando membro da Assembleia Municipal ou 

o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges, ou 
algum parente ou afim na linha reta, for credor 
ou devedor de pessoa singular ou coletiva 
com interesse direto no procedimento, 
deliberação, ato ou contrato; 

 
c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de 

dádivas, antes ou depois de instaurado o 
procedimento, pelo membro da Assembleia 
Municipal, seu cônjuge ou pessoa com quem 
viva em condições análogas às dos cônjuges, 
parente ou afim na linha reta; 

 
d) Se houver inimizade grave ou grande 

intimidade entre membro da Assembleia 
Municipal ou o seu cônjuge ou pessoa com 
quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges, e a pessoa com interesse direto no 
procedimento, deliberação, ato ou contrato; 

 
 
 
 
 
 

e) Quando penda em juízo ação em que seja 
parte o membro da Assembleia Municipal, o 
seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges, parente 
em linha reta ou pessoa com quem viva em 
economia comum, de um lado, e, do outro, o 
interessado, o seu cônjuge ou de pessoa com 
quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges, parente em linha reta ou pessoa 
com quem viva em economia comum. 

 
 
2- Com fundamento semelhante, pode qualquer 

interessado na relação jurídica procedimental 
deduzir suspeição quanto ao membro da 
Assembleia Municipal que intervenha no 
procedimento, deliberação, ato, contrato. 

 
3- A decisão deve ser proferida no prazo de oito 

dias. 
 
4- São aplicáveis as disposições do artigo 

anterior à definição da competência e efeitos 
da arguição e declaração do incidente de 
escusa e suspeição. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
Mesa da Assembleia Municipal 

 
Artigo 16.º 

(Composição e eleição da Mesa) 
 

1- A Mesa da Assembleia Municipal é composta 
por um presidente, um primeiro secretário e 
um segundo secretário. 

 
2- A Mesa da Assembleia Municipal é eleita pelo 

período do mandato, podendo os seus 
membros ser destituídos, em qualquer altura, 
por deliberação tomada pela maioria do 
número legal dos membros da Assembleia 
Municipal. 

 
3- O Presidente da Mesa é o Presidente da 

Assembleia Municipal. 
 
4- O Presidente da Mesa é substituído, nas suas 

faltas e impedimentos, pelo Primeiro 
Secretário e este pelo Segundo Secretário. 

 
5- Nas suas faltas ou impedimentos, qualquer 

dos Secretários é substituído pelo membro 
designado pelo grupo municipal a que o 
mesmo pertença. 
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6- No caso de essa designação não ser possível, 
será convidado, pelo Presidente da 
Assembleia Municipal, outro membro para a 
Mesa, restrita àquela reunião, mediante 
consulta prévia aos representantes dos grupos 
municipais. 

 
7- Caso se verifique que todos os membros da 

Mesa estão ausentes, a Assembleia Municipal 
elege, por voto secreto, uma Mesa para 
presidir a essa reunião. 

 
 

Artigo 17.º 
(Competências da Mesa) 

 
1- Compete à Mesa da Assembleia Municipal: 
 
a) Elaborar o projeto de Regimento da 

Assembleia Municipal ou propor a constituição 
de um grupo de trabalho para o efeito; 

 
b) Deliberar sobre as questões de interpretação 

do Regimento da Assembleia Municipal 
apresentando à Assembleia Municipal 
proposta de integração das lacunas do 
mesmo; 

 
c) Fixar a Ordem do Dia das sessões e proceder 

à sua distribuição; 
 
d) Admitir as propostas da Câmara Municipal 

legalmente sujeitas à competência deliberativa 
da Assembleia Municipal, verificando a sua 
conformidade com a lei; 

 
e) Assegurar a redação final das deliberações; 
 
f) Apreciar e resolver as reclamações relativas 

às suas decisões que lhe sejam apresentadas 
pelos membros da Assembleia Municipal; 

 
g) Definir, sob a orientação do Presidente da 

Assembleia, a composição do núcleo de 
funcionários de apoio próprio da Assembleia 
Municipal; 

 
h) Proceder à indicação para inscrição no 

orçamento municipal das dotações 
discriminadas em rubricas próprias para 
pagamento das senhas de presença, ajudas 
de custo e subsídios de transporte dos 
membros da Assembleia Municipal, bem como 
para a aquisição dos bens e serviços 
necessários ao seu funcionamento, 
representação, e de funcionários de apoio aos 
respetivos partidos políticos; 

 

i) Realizar as ações que lhe sejam determinadas 
pela Assembleia Municipal no exercício da 
competência a que se refere a alínea a) do n.º 
2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
j) Emitir declarações justificativas das dispensas 

dos membros da Assembleia Municipal das 
suas atividades profissionais; 

 
k) Requerer ao órgão executivo ou aos seus 

membros, a documentação e informação que 
considere necessárias ao exercício das 
competências da Assembleia, bem como ao 
desempenho das suas funções, sem prejuízo 
da competência do Presidente da Assembleia 
Municipal relativamente aos elementos 
solicitados pelos membros da mesma; 

 
l) Comunicar à Assembleia Municipal a recusa 

de prestação de quaisquer informações ou 
documentos bem como de colaboração por 
parte do órgão executivo ou dos seus 
membros; 

 
m) Encaminhar para a Assembleia Municipal as 

petições e queixas dirigidas à mesma; 
 
n) Proceder a marcação de faltas e apreciar a 

sua justificação; 
 
o) Comunicar à Assembleia Municipal as 

decisões judiciais relativas à perda de 
mandato em que incorra qualquer membro da 
Assembleia Municipal; 

 
p) Exercer os poderes funcionais e cumprir as 

diligências que lhe sejam determinadas pela 
Assembleia Municipal; 

 
q) O exercício de outras competências que lhe 

sejam conferidas por lei; 
 
r) Assegurar o cumprimento do Regimento e das 

deliberações da Assembleia Municipal. 
 
 
2- Relativamente aos requerimentos e respetivas 

respostas, compete à Mesa da Assembleia: 
 
a) Determinar a sua publicação no sítio da 

Internet da Assembleia Municipal e no Boletim 
Municipal; 
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b) Informar a Assembleia Municipal no início de 
cada sessão de todos os requerimentos 
entrados, fazendo menção sucinta ao assunto 
e identificando os subscritores, assim como da 
falta de resposta nos prazos fixados, 
registando os factos na ata da reunião. 

 
 
3- Das deliberações da Mesa da Assembleia 

Municipal cabe recurso para o Plenário. 
 
 

Artigo 18.º 
(Competências 

do Presidente da Assembleia Municipal) 
 

1- Compete, especialmente, ao Presidente da 
Assembleia Municipal: 

 
a) Representar a Assembleia Municipal e presidir 

à Mesa; 
 
b) Marcar as reuniões e proceder à sua 

convocatória, bem como promover a correta 
elaboração e distribuição da Ordem do Dia; 

 
c) Comunicar ao Presidente da Câmara 

Municipal, nos prazos legais, as reuniões da 
Assembleia Municipal; 

 
d) Assegurar o cumprimento das leis e a 

regularidade e disciplina das reuniões e das 
deliberações, podendo requisitar, nos termos 
da lei, os meios que se mostrem necessários 
para o efeito; 

 
e) Suspender e encerrar antecipadamente as 

sessões, quando circunstâncias excecionais o 
justifiquem, mediante decisão fundamentada a 
incluir na ata da sessão; 

 
f) Admitir ou rejeitar, depois de consultar a 

Mesa, as propostas, reclamações, saudações, 
requerimentos, moções e votos, verificada a 
sua regularidade regimental, sem prejuízo do 
direito de recurso dos seus autores para a 
Assembleia Municipal, no caso de rejeição; 

 
g) Assegurar a ordem dos trabalhos, conceder a 

palavra, e pôr à discussão e votação as 
propostas, moções, votos e propostas 
agendadas ou admitidas nos termos do 
Regimento; 

 
h) Dar imediato conhecimento ao Presidente da 

Câmara dos pedidos de documentos, 
informações e esclarecimentos que lhe sejam 
solicitados por qualquer membro da 
Assembleia Municipal e transmitir a estes a 
resposta obtida, nos prazos regimentais 
consagrados; 

i) Dar seguimento aos pedidos de informação 
formulados pelos membros da Assembleia 
Municipal, dirigidos a outras entidades, e pôr à 
discussão e votação os requerimentos que 
entenda, consultada a Mesa, exceder o mero 
pedido de informações; 

 
j) Dar seguimento a todas as iniciativas da 

Assembleia Municipal e assinar os 
documentos expedidos; 

 
k) Dar oportuno conhecimento à Assembleia 

Municipal das mensagens, informações, 
explicações e convites que lhe sejam dirigidos 
e do restante expediente; 

 
l) Assegurar o cumprimento do Regimento e das 

deliberações da Assembleia Municipal; 
 
m) Promover a constituição de comissões e 

grupos de trabalho, dar-lhes posse e velar 
pela observância das atribuições e prazos que 
lhe forem fixados pela Assembleia Municipal; 

 
n) Comunicar à Assembleia de Freguesia ou à 

Câmara Municipal as faltas dos Presidentes 
de Junta de Freguesia e do Presidente da 
Câmara Municipal às reuniões da Assembleia 
Municipal; 

 
o) Comunicar ao Ministério Público as faltas 

injustificadas dos membros da Assembleia 
Municipal diretamente eleitos para os efeitos 
legais; 

 
p) Dar posse e integrar o Conselho Municipal de 

Segurança; 
 
q) Dar posse aos órgãos que a devam tomar 

perante a Assembleia Municipal, bem como às 
comissões constituídas por esta; 

 
r) Assegurar o funcionamento do Núcleo Técnico 

Administrativo de Apoio à Assembleia 
Municipal e superintender a atividade dos 
respetivos funcionários; 

 
s) Autorizar a realização de despesas 

orçamentadas, comunicando o facto, para os 
devidos efeitos legais, incluindo os 
correspondentes procedimentos 
administrativos, ao Presidente da Câmara 
Municipal; 

 
t) Exercer poderes funcionais e cumprir as 

diligências que lhe sejam atribuídas por lei, 
pelo Regimento ou pela Assembleia Municipal; 
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u) Fazer uma breve súmula, no início de cada 
Assembleia, dos pedidos de informação 
solicitados à Câmara pelos membros da 
Assembleia Municipal e dos cidadãos e do 
estado da resposta do Executivo. 

 
 
2- O Presidente, ouvida a Assembleia Municipal, 

poderá convidar a tomar lugar na sala das 
reuniões e usar da palavra qualquer pessoa 
de reconhecido mérito. 

 
3- O Presidente pode ainda convocar os 

presidentes das comissões ou grupos de 
trabalho para reunirem com a Conferência de 
Representantes para acompanhamento dos 
trabalhos dessas mesmas comissões ou 
grupos de trabalho. 

 
4- Das decisões do Presidente da Assembleia 

Municipal cabe recurso para o Plenário. 
 
5- O Presidente da Assembleia Municipal, ou 

quem o substituir, pode reagir judicialmente 
contra deliberações tomadas pela Assembleia 
Municipal quando as considere ilegais, 
impugnando atos administrativos ou normas 
regulamentares ou pedindo a declaração de 
ilegalidade por omissão de normas, bem como 
requerer as providências cautelares 
adequadas. 

 
 

Artigo 19.º 
(Competências dos Secretários) 

 
Compete aos Secretários coadjuvar o Presidente 
da Assembleia Municipal no exercício das suas 
funções, assegurar o expediente da Mesa, 
nomeadamente: 
 
a) Proceder à conferência das presenças nas 

sessões, assim como verificar em qualquer 
momento o quórum e registar as votações; 

 
b) Ordenar os documentos a submeter à 

votação; 
 
c) Ordenar as inscrições para uso da palavra dos 

membros da Assembleia Municipal e do 
público; 

 
d) Proceder à leitura dos documentos 

necessários durante as sessões; 
 
e) Servir de escrutinadores nas votações; 
 
f) Assinar, por delegação do Presidente, a 

correspondência da Assembleia Municipal; 

g) Assegurar a correta elaboração das atas, 
designadamente das atas para aprovação em 
minuta; 

 
h) Desempenhar as funções de representação da 

Assembleia Municipal de que sejam 
incumbidos pelo Presidente. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
Grupos municipais 

 
Artigo 20.º 

(Constituição dos grupos municipais) 
 

1- Os membros eleitos e os presidentes de junta 
de freguesia eleitos por cada partido ou 
coligação de partidos ou grupo de cidadãos 
eleitores podem associar-se para efeitos de 
constituição de grupos municipais. 

 
2- A constituição de cada grupo municipal efetua-

se mediante comunicação dirigida ao 
Presidente da Assembleia Municipal, assinada 
pelos membros que o compõem, indicando a 
sua designação e direção. 

 
3- Qualquer alteração na composição ou direção 

do grupo municipal deve ser comunicada ao 
Presidente da Assembleia Municipal. 

 
4- Os membros que não integrem qualquer grupo 

municipal comunicam o facto ao Presidente da 
Assembleia Municipal e exercem o mandato 
como independentes. 

 
5- Os membros que, tendo sido eleitos por um 

partido, coligação ou grupo de cidadãos 
eleitores, não pretendam integrar-se no 
respetivo grupo, não podem constituir-se em 
grupo próprio nem integrar-se no grupo 
municipal de outro partido ou grupo de 
cidadãos eleitores. 

 
 
 

Artigo 21.º 
(Instalações dos grupos municipais) 

 
1- Os grupos municipais dispõem, de acordo com 

as disponibilidades da Assembleia Municipal, 
de espaços, apoio técnico e meios logísticos 
próprios, proporcionais à respetiva 
representatividade, apurada em função do 
número de membros eleitos. 
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2- A afetação das instalações será feita em 
reunião da Conferência de Representantes da 
Assembleia Municipal, salvo em caso de falta 
de acordo em que será deliberada pelo 
Plenário, mediante proposta do Presidente da 
Assembleia. 

 
 

Artigo 22.º 
(Competências dos grupos municipais) 

 
1- Os grupos municipais asseguram a 

representação dos membros da Assembleia 
Municipal que os compõem no que diz 
respeito a todas as questões de 
funcionamento da Assembleia Municipal, 
nomeadamente junto do Plenário, da Mesa da 
Assembleia Municipal e do Presidente da 
Assembleia Municipal, sem prejuízo do 
exercício, por cada membro, dos direitos e 
poderes previstos na lei e no Regimento. 

 
2- Os grupos municipais auxiliam o Presidente da 

Assembleia Municipal e a Mesa da 
Assembleia Municipal no exercício das 
respetivas competências, nomeadamente 
através da participação no âmbito da 
Conferência de Representantes. 

 
3- Os grupos municipais exercem as 

competências previstas na lei e no Regimento 
da Assembleia Municipal. 

 
4- Sem prejuízo das demais competências 

previstas na lei e no Regimento, cada grupo 
municipal tem direito a agendar, anualmente, 
pelo menos um assunto de interesse para o 
Município. 

 
 

CAPÍTULO V 
Funcionamento da Assembleia Municipal 

 
SECÇÃO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 23.º 
(Plenário e comissões) 

 
1- Os trabalhos da Assembleia Municipal 

desenvolvem-se nas sessões plenárias, nas 
comissões e nos grupos de trabalho. 

 
2- A Assembleia Municipal tem uma Comissão 

Permanente, designada, para efeitos do 
presente Regimento, como Conferência de 
Representantes, constituída pelo Presidente 
da Assembleia Municipal, pela restante Mesa 
e por um representante de cada um dos 
grupos municipais. 

3- A Assembleia Municipal pode constituir 
comissões e grupos de trabalho. 

 
 
 

SECÇÃO II 
Sessões e reuniões do Plenário 

 
Artigo 24.º 

(Sessões ordinárias) 
 

1- A Assembleia Municipal tem anualmente cinco 
sessões ordinárias, em fevereiro, abril, junho, 
setembro e novembro ou dezembro. 

 
2- A segunda e a quinta sessões destinam-se, 

respetivamente, à apreciação do inventário de 
todos os bens, direitos e obrigações 
patrimoniais, e respetiva avaliação, e ainda à 
apreciação e votação dos documentos de 
prestação de contas, bem como à aprovação 
das opções do plano e da proposta do 
orçamento, salvo no caso referido no número 
seguinte. 

 
3- A aprovação das opções do plano e da 

proposta de orçamento para o ano imediato ao 
da realização de eleições intercalares nos 
meses de novembro ou dezembro tem lugar, 
em sessão ordinária ou extraordinária do 
órgão deliberativo que resultar do ato eleitoral, 
até ao final do mês de abril do referido ano. 

 
 

Artigo 25.º 
(Sessões extraordinárias) 

 
1- O Presidente da Assembleia convoca 

extraordinariamente a Assembleia Municipal, 
por sua própria iniciativa, quando a Mesa 
assim o deliberar ou, ainda, a requerimento: 

 
a) Do Presidente da Câmara Municipal, em 

execução de deliberação desta; 
 
b) De um terço dos membros da Assembleia 

Municipal ou de grupos municipais com 
idêntica representatividade; 

 
c) De um número de cidadãos eleitores inscritos 

no recenseamento eleitoral do Município de 
Loures equivalente a 5% do número de 
cidadãos eleitores até ao limite máximo de 
2.500. 
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2- O Presidente da Assembleia Municipal, no 
prazo de cinco dias após a sua iniciativa ou a 
da Mesa ou a receção dos requerimentos 
previstos no número anterior, por edital ou por 
carta com aviso de receção ou protocolo, 
convoca sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal, que deve ser realizada no prazo 
mínimo de três dias e máximo de dez dias 
após a sua convocação. 

 
3- Quando o Presidente da Assembleia Municipal 

não efetue a convocação que lhe tenha sido 
requerida nos termos do número anterior, 
podem os requerentes efetuá-la diretamente, 
com invocação dessa circunstância, 
observando o disposto no número anterior, 
com as devidas adaptações e publicitando-a 
nos locais habituais. 

 
 

Artigo 26.º 
(Duração das sessões e reuniões) 

 
1- Cada sessão ordinária não poderá exceder o 

número de cinco reuniões e cada sessão 
extraordinária não poderá exceder uma 
reunião. 

 
2- As reuniões efetuam-se, habitualmente, entre 

as 21 e as 24 horas, podendo prolongar-se 
para além deste limite, quando haja matéria 
que o justifique, com prévia aprovação da 
Conferência de Representantes ou mediante 
votação favorável da maioria dos membros 
presentes. 

 
3- O prolongamento referido no número anterior 

não poderá exceder sessenta minutos. 
 
4- As reuniões poderão ser convocadas para 

outra hora mediante acordo da Mesa e dos 
Grupos Municipais, obtida em Conferência de 
Representantes. 

 
 

Artigo 27.º 
(Sessões temáticas) 

 
1- Poderão ser organizadas pela Assembleia 

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

 
2- As sessões temáticas serão convocadas nos 

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

3- As sessões temáticas estarão limitadas a uma 
única reunião. 

 
4- O Presidente da Assembleia Municipal pode 

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

 
5- Nestas sessões não haverá Período de Antes 

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

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

 
7- Sem prejuízo do estatuído no número anterior, 

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

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

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

 
 

Artigo 28.º 
(Sessões solenes e sessões de posse) 

 
1- Nas sessões solenes e nas sessões 

exclusivamente destinadas a conferir posse, 
perante a Assembleia Municipal, a órgãos 
para cuja investidura a lei exija essa 
formalidade, nomeadamente ao Conselho 
Municipal de Segurança, não haverá Período 
de Antes da Ordem do Dia nem Período de 
Intervenção do Público, sem prejuízo de ser 
garantida a presença do público. 

 
2- Poderão ser convidadas a participar nas 

sessões solenes personalidades de relevo na 
vida do Concelho ou na vida nacional que, 
caso se trate do Presidente da República ou 
do Presidente da Assembleia da República, 
será convidado a assumir a presidência da 
sessão. 
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Artigo 29.º 
(Caráter púbico das reuniões) 

 
1- As reuniões da Assembleia Municipal são 

públicas. 
 
2- As reuniões da Assembleia Municipal podem 

ser filmadas e difundidas online pelos Serviços 
do Município, que devem manter os respetivos 
registos visuais e, na medida do possível, 
disponibilizá-los no sítio eletrónico da 
Assembleia Municipal. 

 
3- A nenhum cidadão que esteja presente nas 

reuniões é permitido, sob qualquer pretexto, 
intrometer-se nas discussões e aplaudir ou 
reprovar as opiniões emitidas, as votações 
feitas e as deliberações tomadas. 

 
4- O cidadão que interfira nas discussões e 

aplauda ou reprove as opiniões emitidas, as 
votações feitas e as deliberações tomadas, é 
advertido pelo Presidente da Assembleia a 
abster-se desse comportamento, sob pena de 
ter de abandonar a sala. 

 
 

Artigo 30.º 
(Captação e difusão de imagens) 

 
1- A gravação das intervenções dos membros da 

Assembleia e da Câmara e a captação de 
imagens na sala onde decorrerem as Sessões 
de Assembleia Municipal, para divulgação 
pública, depende de autorização prévia do 
Presidente da Assembleia Municipal, podendo 
qualquer membro recusar a autorização da 
recolha da gravação da intervenção ou da 
imagem a título individual. 

 
2- O regime definido no número anterior não é 

aplicável aos órgãos de comunicação social, 
os quais deverão, sempre que possível, 
informar o Presidente da Assembleia 
Municipal da respetiva presença nas reuniões 
de Assembleia Municipal. 

 
3- Nas Sessões em que haja a intervenção dos 

cidadãos, aquando da sua inscrição, estes 
deverão ser devidamente informados, nos 
termos do acima referido e de acordo com o 
disposto no artigo 79.º do Código Civil. 

 
4- Acautelando o seu prévio consentimento, o 

cidadão deverá assinalar no formulário de 
inscrição o campo: “Autorizo/não autorizo a 
filmagem e a transmissão áudio/vídeo em 
direto ou em diferido e online da minha 
imagem, em sede da reunião em que me 
inscrevo”. 

Artigo 31.º 
(Convocatória) 

 
1- As primeiras reuniões de cada sessão 

ordinária ou extraordinária deverão ser 
convocadas com a antecedência mínima de 
oito e cinco dias úteis, respetivamente, através 
de carta registada ou outro meio legalmente 
admissível, dirigidos a cada um dos membros 
da Assembleia Municipal e ao Presidente da 
Câmara, acompanhada da respetiva Ordem 
do Dia. 

 
2- As reuniões seguintes poderão ser 

convocadas por simples avisos por correio 
normal, sem observância dos prazos fixados 
no número anterior. 

 
3- As convocatórias e os avisos que deverão 

anunciar a Ordem do Dia constarão ainda de 
edital afixado à porta do edifício da 
Assembleia Municipal, nos Paços do 
Concelho, nas Juntas de Freguesia e noutros 
locais de estilo. 

 
4- Nas situações de exceção previstas na lei, 

pode a Assembleia Municipal reunir em 
sessão extraordinária, convocada com a 
antecedência mínima de 48 horas. A 
convocação será feita pelo Presidente, após 
ouvida a Conferência de Representantes. 

 
 

Artigo 32.º 
(Documentos) 

 
1- A Mesa deve providenciar pela reprodução e 

distribuição dos documentos indispensáveis às 
deliberações da Assembleia Municipal. 

 
2- Quando os documentos referidos no número 

anterior tiverem dimensão que torne difícil ou 
excessivamente onerosa a sua reprodução e 
distribuição a todos os membros da 
Assembleia Municipal, pode, em Conferência 
de Representantes, ser estabelecida a 
distribuição de apenas um exemplar a cada 
grupo municipal e membro independente, sem 
prejuízo de qualquer membro ter o direito a 
solicitar um exemplar desses documentos, 
salvaguardando-se sempre o acesso aos 
mesmos em suporte digital. 

 
3- Os demais documentos, designadamente 

processos, não serão reproduzidos e 
distribuídos, devendo porém estar disponíveis 
para consulta nos serviços de apoio da 
Assembleia Municipal ou em suporte digital. 
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Artigo 33.º 
(Requisitos e quórum das reuniões) 

 
1- As reuniões da Assembleia Municipal só terão 

lugar quando esteja presente a maioria do 
número legal dos membros da Assembleia 
Municipal. 

 
2- A verificação das presenças deverá ser 

iniciada até 15 minutos após a hora indicada 
na convocatória. 

 
3- Feita a verificação, em caso de falta de 

quórum, a Mesa aguardará 30 minutos para 
dar início aos trabalhos. 

 
4- Findo este período sem que se verifique a 

existência de quórum, impossibilitando assim 
a realização da sessão, proceder-se-á à 
marcação de faltas, registo de presenças e 
elaboração da ata. 

 
5- O quórum da Assembleia será verificado em 

qualquer momento da reunião, por iniciativa da 
Mesa ou a requerimento de qualquer dos 
membros da Assembleia Municipal. 

 
 

Artigo 34.º 
(Representação da Câmara Municipal) 

 
1- A Câmara Municipal é representada em todas 

as reuniões da Assembleia Municipal pelo 
Presidente da Câmara. 

 
2- Os vereadores têm o dever legal de assistir a 

todas as reuniões da Assembleia, podendo 
intervir nos debates, sem direito a voto, com a 
anuência do Presidente da Câmara ou do seu 
substituto legal, ou por solicitação do Plenário. 

 
3- Os vereadores podem ainda intervir no 

exercício da defesa da honra, sendo-lhes 
concedido o tempo regimental atribuído aos 
membros da Assembleia Municipal para esse 
efeito. 

 
4- Das atas da Assembleia constará 

obrigatoriamente a designação nominativa dos 
vereadores presentes e ausentes nas reuniões 
da Assembleia e a respetiva ordenação pela 
lista em que foram eleitos. 

 
 
 
 
 
 
 

Artigo 35.º 
(Participação de Eleitores) 

 
1- Nas sessões extraordinárias convocadas após 

requerimento dos cidadãos eleitores, têm o 
direito de participar, sem direito a voto, dois 
representantes dos respetivos requerentes, os 
quais poderão intervir nos termos dos 
restantes membros eleitos, podendo 
apresentar sugestões ou propostas, as quais 
são votadas se tal for deliberado. 

 
2- Os tempos para intervenção dos 

representantes dos cidadãos eleitores são 
decididos em Conferência de Representantes. 

 
 

Artigo 36.º 
(Lugar na sala de reuniões) 

 
1- Os membros da Assembleia Municipal e os 

cidadãos eleitores que participem nos termos 
do artigo anterior, tomam lugar na sala pela 
forma acordada entre o Presidente e os 
representantes dos grupos municipais ou, na 
falta de acordo, por deliberação da Mesa. 

 
2- Na sala de reuniões há lugares reservados 

para os membros da Câmara Municipal. 
 
3- A sala de reuniões tem lugares próprios para a 

presença do público, da comunicação social e 
dos elementos de apoio à Assembleia 
Municipal e à Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 37.º 
(Continuidade das reuniões) 

 
1- As reuniões não podem ser interrompidas, 

salvo pelas razões seguintes: 
 
a) Intervalos; 
 
b) Restabelecimento da ordem na sala; 
 
c) Falta de quórum; 
 
d) A solicitação de qualquer dos grupos 

municipais; 
 
e) Para garantia do bom andamento dos 

trabalhos. 
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2- Cada grupo municipal tem o direito a pedir a 
interrupção das reuniões, por uma ou mais 
vezes, na totalidade 10 minutos por cada 
agrupamento e por cada reunião, que não 
pode ser recusado. 

 
 
 

SECÇÃO III 
Organização dos trabalhos 

 
Artigo 38.º 

(Períodos das reuniões plenárias) 
 

1- Salvo nos casos previstos nos números 
seguintes, as sessões são organizadas em 
Período de Antes da Ordem do Dia, em 
Período da Ordem do Dia e em Período de 
Intervenção do Público. 

 
2- Em ambos os períodos podem ser utilizados 

meios de suporte audiovisual, sendo 
comunicada essa intenção à Mesa até à 
véspera do dia em que se realiza a reunião 
para que seja garantida a equidade de meios 
a todos os grupos políticos ou deputados 
municipais. 

 
3- Nas sessões temáticas e nas sessões 

convocadas por eleitores, previstas na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 25.º não haverá Período 
de Antes da Ordem do Dia. 

 
4- Nas sessões solenes ou destinadas a conferir 

posse a outro órgão, não haverá Período de 
Antes da Ordem do Dia nem Período de 
Intervenção do Público. 

 
 

Artigo 39.º 
(Abertura da reunião e ponto prévio) 

 
1- Aberta a reunião, o Presidente da Assembleia 

Municipal procede, em fase prévia ao início do 
Período de Antes da Ordem do Dia, pelo 
tempo indispensável: 

 
a) À leitura resumida do expediente relevante 

para a sessão; 
 
b) À prestação de informações com relevo para a 

reunião ou para o Município; 
 
c) À votação das atas; 
 
d) À resolução das questões de que dependa o 

funcionamento da reunião. 
 
 

2- Até ao início do Período de Antes da Ordem 
do Dia apenas pode haver lugar a 
intervenções dos membros da Assembleia 
Municipal acerca da fidelidade das atas ou 
sobre questões de funcionamento, devendo a 
Mesa retirar a palavra ao membro que se não 
conforme com estas prescrições. 

 
 

Artigo 40.º 
(Período de Antes da Ordem do Dia) 

 
1- O Período de Antes da Ordem do Dia tem a 

duração máxima de 60 minutos e destina-se, 
nos termos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, a 
tratar de assuntos gerais de interesse 
autárquico, nomeadamente: 

 
a) Apresentação, discussão e votação de 

moções e recomendações sobre assuntos de 
interesse para o Município; 

 
b) Interpelação, mediante perguntas orais à 

Câmara, sobre assuntos da Administração e 
respetiva resposta, salvo quando, na Ordem 
do Dia, se encontrar previsto ponto relativo à 
informação sobre a gestão municipal, caso em 
que a interpelação será reservada para esse 
ponto; 

 
c) Aprovação de votos de louvor, congratulação, 

saudação, protesto ou pesar que sejam 
propostos por qualquer membro da 
Assembleia Municipal. 

 
 
2- As recomendações à Câmara Municipal têm 

por objeto matérias contidas nas atribuições 
do Município e nas competências da Câmara. 

 
3- As moções e recomendações não têm 

natureza executória nem vinculativa 
relativamente a outros órgãos ou entidades, 
exceto quando a lei assim o determinar. 

 
a) Excetuam-se do disposto no número anterior 

as obrigações legais de outros órgãos ou 
entidades quanto à execução das 
deliberações da Assembleia Municipal, 
designadamente a obrigação do Presidente da 
Câmara Municipal em executá-las, nos termos 
do artigo 35.º, n.º 1, alínea c), do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013. 
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4- Os tempos máximos de intervenção de cada 
um dos grupos municipais encontram-se 
previstos na respetiva Grelha de Tempos 
constante do Anexo I ao presente Regimento. 

 
 

Artigo 41.º 
(Apresentação e discussão 

no Período de Antes da Ordem do Dia) 
 

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

 
2- Quando tenham sido apresentados textos 

sobre o mesmo assunto e com pontos 
conclusivos de orientação idêntica, a Mesa 
pode convidar os respetivos proponentes e 
proceder à sua concertação. 

 
3- Os documentos a debater no Período de 

Antes da Ordem do Dia que deem entrada 
após as 15 horas podem ficar para a próxima 
sessão e excecionalmente podem ser aceites 
através de decisão unânime da Mesa. 

 
4- As moções, recomendações e votos poderão 

ser lidos pelos seus apresentantes no início do 
Período de Antes da Ordem do Dia, não 
podendo o tempo máximo da leitura 
ultrapassar a respetiva Grelha de Tempos 
constante do Anexo I ao presente Regimento 
e contando o mesmo para efeito de 
intervenção no Período de Antes da Ordem do 
Dia, exceto no caso de votos de pesar. 

 
5- No caso de se prever que o tempo de 

apresentação de moções ou votos de louvor, 
congratulação, saudação ou de protesto irá 
ultrapassar o tempo atribuído ao respetivo 
grupo municipal, o Presidente poderá convidar 
a que as propostas sejam apresentadas de 
forma conjunta, atribuindo um tempo máximo 
de três minutos. 

 
 
 

6- No caso do tempo se esgotar durante a 
apresentação de moções ou votos de louvor, 
congratulação, saudação ou de protesto, o 
presidente da Mesa poderá excecionalmente 
atribuir até dois minutos para apresentação da 
moção e, caso exista, propor que esse período 
de tempo seja utilizado para sumarizar os 
restantes documentos apresentados. 

 
7- A distribuição dos tempos acordada entre os 

grupos municipais vigora até ao termo do 
mandato. 

 
8- A Câmara Municipal pode intervir, para efeitos 

de resposta, em relação a matérias em que 
tenha sido visada, não devendo as suas 
intervenções exceder, globalmente, quinze 
minutos, salvo quando o Presidente da 
Assembleia Municipal considerar que o 
número das intervenções ou a complexidade 
do assunto justifica o alargamento do período 
de intervenção. 

 
 

Artigo 42.º 
(Período de Intervenção do Público) 

 
1- Nas reuniões da Assembleia Municipal haverá 

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

 
2- A intervenção do público terá início antes da 

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

 
3- Os trabalhos serão retomados após a 

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

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

 
5- O Período de Intervenção do Público será 

distribuído pelos inscritos e não deve exceder 
os 6 minutos por cada intervenção, sendo 
reduzidos para um menor período de tempo, 
nunca inferior a 3 minutos, caso o número de 
inscrições assim o justifique. 
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6- Os cidadãos interessados em usar da palavra 
farão antecipadamente a sua inscrição, com a 
indicação da matéria que pretendem versar, 
bem como do seu nome, idade, local de 
trabalho e/ou residência, bem como a 
autorização ou não autorização da filmagem e 
da transmissão áudio/vídeo em direto ou em 
diferido e online da sua imagem. 

 
7- Os cidadãos disporão de um local próprio, 

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

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

 
9- Apenas serão permitidos como assuntos de 

intervenção os que sejam relacionados com o 
Município de Loures. 

 
10- As intervenções serão sempre dirigidas ao 

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

 
11- Os grupos políticos ou deputados municipais 

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

 
12- O Presidente da Assembleia Municipal 

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

 
13- As intervenções dos cidadãos e as respostas 

dadas serão parte integrante da ata. 
 
 

Artigo 43.º 
(Período da Ordem do Dia) 

 
1- As propostas dos assuntos a serem 

deliberados podem ser apresentadas pela 
Câmara Municipal, no âmbito das suas 
competências, ou por qualquer membro da 
Assembleia Municipal, neste caso restrita a 
matérias que não dependam, nos termos da 
lei, de proposta da Câmara Municipal. 

 
 
 

2- Não são admitidas pela Mesa da Assembleia 
Municipal propostas cuja matéria não esteja 
contida nas atribuições do Município, nas 
competências da Assembleia Municipal ou 
cuja iniciativa não caiba, nos termos da lei, ao 
proponente. 

 
3- As propostas devem estar devidamente 

fundamentadas, e, no caso de implicarem 
efeitos financeiros, devem vir acompanhadas 
de documento de enquadramento financeiro, 
previsto na lei, sem o que não são admitidas 
pela Mesa. 

 
 

Artigo 44.º 
(Do uso da palavra) 

 
1- A palavra será concedida pelo Presidente aos 

membros da Assembleia Municipal para: 
 
a) Intervirem no Período de Antes da Ordem do 

Dia; 
 
b) Exercerem o direito de defesa da honra, 

reagindo contra ofensa à sua honra e 
dignidade; 

 
c) Participarem nos debates da Ordem do Dia; 
 
d) Invocarem o Regimento ou interpelarem a 

Mesa; 
 
e) Apresentarem pareceres, propostas, moções, 

saudações, recomendações e votos, ou 
fazerem requerimentos, nos termos do 
Regimento e da lei; 

 
f) Formularem perguntas, reclamações, 

recursos, pontos de ordem, protestos e 
contraprotestos; 

 
g) Pedirem e darem explicações ou 

esclarecimentos; 
 
h) Apresentarem declarações de voto. 
 
 
2- A palavra será concedida pela ordem de 

inscrição, salvo no caso do exercício do direito 
de defesa da honra ou da decisão de 
requerimentos de funcionamento, que terão 
sempre prioridade. 

 
3- No uso da palavra, os oradores dirigem-se ao 

Presidente da Assembleia e à Assembleia. 
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4- O orador não pode ser interrompido sem o seu 
consentimento, salvo nas situações em que se 
desvie do assunto em discussão ou quando o 
discurso se torne injurioso ou ofensivo, 
podendo ser-lhe retirada a palavra se insistir 
na sua atitude. 

 
 

Artigo 45.º 
(Tempo de intervenção 

no Período da Ordem do Dia) 
 

1- A Assembleia Municipal pode definir, mediante 
proposta da Mesa da Assembleia Municipal, 
tempos de intervenção, por grupo municipal, 
relativamente aos pontos da Ordem do Dia, os 
quais serão fixados proporcionalmente ao 
número de membros de cada grupo municipal. 

 
2- A apresentação de cada proposta deverá 

limitar-se à indicação sucinta do seu objeto e 
fins e não poderá exceder o total de 10 
minutos. 

 
3- No caso de apresentação pelo Presidente da 

Câmara das Opções do Plano e Proposta de 
Orçamento, bem como das respetivas 
revisões e, ainda, dos documentos de 
prestação de contas, incluindo inventário dos 
bens, direitos e obrigações patrimoniais e a 
respetiva avaliação que não poderá exceder 
30 minutos. 

 
4- Para intervir nos debates da Ordem do Dia 

também será concedida a palavra, sobre cada 
assunto, ao Presidente da Câmara. 

 
5- Os membros da Mesa que quiserem usar da 

palavra deixarão as suas funções, só podendo 
reassumi-las no final do debate do ponto da 
Ordem do Dia a que a intervenção diga 
respeito. 

 
6- O uso da palavra para protestos, 

contraprotestos e pedidos de esclarecimento 
não poderá exceder três minutos, o mesmo 
acontecendo com a correspondente resposta. 

 
7- O uso da palavra para exercer o direito de 

defesa da honra não poderá ir além de 3 
minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 46.º 
(Requerimentos de funcionamento) 

 
1- São considerados requerimentos de 

funcionamento os pedidos dirigidos à Mesa 
relativamente à aplicação e interpretação das 
normas do Regimento, bem como da 
integração de eventuais lacunas, no âmbito do 
funcionamento do Plenário. 

 
2- Os requerimentos podem ser formulados por 

escrito ou oralmente. 
 
3- O Presidente, sempre que o entenda 

conveniente, pode determinar que um 
requerimento oral seja formulado por escrito. 

 
4- Os requerimentos orais, assim como a leitura 

dos requerimentos escritos, não podem 
exceder dois minutos. 

 
5- Os requerimentos, uma vez admitidos, são 

imediatamente votados sem discussão. 
 
6- A votação dos requerimentos é feita pela 

ordem da sua apresentação, não sendo 
permitidas abstenções. 

 
7- Não haverá lugar a declaração de voto. 

 
 

Artigo 47.º 
(Pedidos de esclarecimento) 

 
1- O uso da palavra para esclarecimentos limitar-

se-á à formulação sintética da pergunta e da 
respetiva resposta sobre a matéria enunciada 
pelo orador que tiver acabado de intervir, não 
podendo exceder 3 minutos cada. 

 
2- A inscrição para pedidos de esclarecimento 

deve ser feita logo que finda a intervenção que 
os suscitou. 

 
 

Artigo 48.º 
(Proibição do uso da palavra no período de 

votação) 
 

Iniciada a votação, nenhum membro da 
Assembleia Municipal poderá usar da palavra até 
à proclamação do resultado. 
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Artigo 49.º 
(Deliberações) 

 
1- Só podem ser objeto de deliberação os 

assuntos incluídos na Ordem do Dia da 
reunião ou sessão, salvo se, tratando-se de 
reunião ou sessão ordinária, pelo menos dois 
terços do número legal dos membros da 
Assembleia Municipal reconhecerem a 
urgência de deliberação imediata sobre outros 
assuntos. 

 
2- As deliberações são tomadas à pluralidade de 

votos, com a presença da maioria do número 
legal de membros, salvo nos casos em que a 
lei disponha de modo diverso. 

 
3- As abstenções não contam para o apuramento 

da maioria. 
 
4- Cada membro tem direito a um voto. 
 
5- Nenhum membro pode deixar de votar, sem 

prejuízo do direito de abstenção ou das 
exceções resultantes da lei. 

 
 

Artigo 50.º 
(Formas de votação) 

 
1- As votações realizam-se por uma das 

seguintes formas: 
 
a) Por escrutínio secreto; 
 
b) Por votação nominal; 
 
c) Por levantados e sentados ou por braço no ar. 
 
 
2- A votação tem por objeto a totalidade do 

documento posto à votação, podendo no 
entanto, quando este esteja organizado em 
pontos suscetíveis de ser deliberados 
autonomamente, ser votado ponto por ponto 
se assim for requerido à Mesa, salvo quando, 
até ao início da votação, o proponente indicar 
que o documento deverá ser votado 
globalmente. 

 
3- Sem prejuízo do disposto nos números 

anteriores, compete ao Presidente decidir 
sobre a forma de votação, podendo a 
Assembleia, por proposta de qualquer 
membro, decidir de forma diferente. 

 
4- A Assembleia pode deliberar a introdução da 

votação eletrónica, por proposta da Mesa, 
ouvida a Conferência de Representantes. 

5- Sempre que se realizem eleições ou estejam 
em causa deliberações que envolvam um juízo 
de valor sobre comportamentos ou qualidades 
de pessoas, as mesmas são tomadas por 
escrutínio secreto e, em caso de dúvida, a 
Assembleia Municipal delibera sobre a forma 
de votação. 

 
6- Quando exigida, a fundamentação das 

deliberações tomadas por escrutínio secreto é 
feita pelo Presidente da Assembleia Municipal 
após a votação, tendo presente a discussão 
que a tiver precedido. 

 
7- O direito de abstenção não será permitido 

sempre que se realize escrutínio secreto. 
 
8- Em caso de empate na votação o Presidente 

da Assembleia Municipal tem voto de 
qualidade, ou, sendo caso disso, de 
desempate, salvo se a votação se tiver 
efetuado por escrutínio secreto. 

 
9- Havendo empate em votação por escrutínio 

secreto, procede-se imediatamente a nova 
votação e, se o empate se mantiver, adia-se a 
deliberação para a reunião seguinte. 

 
10- Se, na primeira votação da reunião seguinte 

se mantiver o empate, procede-se a votação 
nominal, na qual a maioria relativa é suficiente. 

 
11- Havendo propostas alternativas, de emendas 

ou substituição, o Presidente organizará os 
documentos, para votação de acordo com o 
seu tipo, de forma a assegurar a coerência 
das deliberações. 

 
12- A votação de cada tipo de documento é feita 

por ordem da respetiva entrada. 
 
13- Nas votações por levantados e sentados ou 

por braço no ar, a Mesa deve anunciar o 
resultado através da distribuição partidária de 
votos. 

 
14- Não podem estar presentes no momento da 

discussão nem da votação os membros da 
Assembleia Municipal que se encontrem ou se 
considerem impedidos. 
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Artigo 51.º 
(Discussão e votação 

de Regulamentos Administrativos) 
 

1- A discussão e votação dos regulamentos 
administrativos são sempre suscetíveis de ser 
feitas na especialidade, relativamente a cada 
disposição. 

 
2- A discussão e votação na especialidade 

podem ter lugar a requerimento de qualquer 
membro ou grupo municipal, bem como da 
comissão que abranja a respetiva matéria, 
devendo o requerente indicar as disposições 
que pretende que sejam objeto desta forma de 
discussão e votação. 

 
 

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 três minutos, 
sem prejuízo da entrega do correspondente 
documento escrito, 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. 

 
 

Artigo 53.º 
(Atas) 

 
1- De cada reunião plenária é lavrada ata, que 

contém um resumo de tudo o que nela tenha 
ocorrido e seja relevante para o conhecimento 
e a apreciação da legalidade das deliberações 
tomadas, designadamente, a data e o local da 
reunião, a ordem do dia, os membros 
presentes, os assuntos apreciados, as 
deliberações tomadas, a forma e o resultado 
das respetivas votações e as decisões do 
Presidente da Assembleia Municipal, com 
indicação da respetiva distribuição pelas 
forças políticas representadas e o sentido de 
voto dos membros independentes e, bem 
assim, o facto de ter sido lida e aprovada. 

2- Nos casos em que a Assembleia Municipal 
assim o delibere, a ata é aprovada em minuta, 
logo na reunião a que diga respeito, devendo 
depois ser transcrita com maior concretização 
e novamente submetida a aprovação. 

 
3- As minutas em síntese contendo as 

deliberações referidas no número anterior, 
após aprovadas, são assinadas pelo 
Presidente da Assembleia e pelos secretários 
da Mesa, sendo depois transcritas com maior 
concretização e novamente submetidas a 
aprovação da Assembleia Municipal. 

 
4- As deliberações da Assembleia Municipal só 

se tornam eficazes depois de aprovadas as 
respetivas atas ou depois de assinadas as 
minutas e a eficácia das deliberações 
constantes da minuta cessa se a ata da 
mesma reunião não as reproduzir. 

 
5- As moções, recomendações, propostas, 

requerimentos e outros documentos objeto de 
discussão ou votação, bem como as 
declarações de voto, serão paginadas e 
rubricadas pelo Presidente e pelo Secretário 
da Mesa, ficando arquivadas junto à minuta de 
ata, considerando-se parte integrante da 
mesma. 

 
6- Das atas serão distribuídos exemplares em 

papel e/ou suporte digital a todos os grupos 
municipais e membros independentes que, do 
seu conteúdo, poderão reclamar até à sua 
aprovação. 

 
7- Não participam na aprovação da ata os 

membros que não tenham estado presentes 
na reunião a que ela respeita. 

 
8- Serão guardados os registos áudio e vídeo 

que confirmam da veracidade das atas e 
respetivas deliberações, bem como 
intervenções realizadas. 

 
 

Artigo 54.º 
(Publicidade das deliberações) 

 
1- As deliberações da Assembleia Municipal, 

destinadas a ter eficácia externa, são 
publicadas no Diário da República, quando a 
lei o determine, sendo, nos restantes casos, 
publicadas no sítio da Internet do Município, 
em boletim da autarquia e em edital afixado à 
porta da Assembleia Municipal, dos Paços do 
Concelho e demais lugares de estilo durante 5 
dos 10 dias subsequentes à tomada da 
deliberação ou decisão, nos termos definidos 
no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 
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2- Para efeito do número anterior, e salvo quanto 
à publicitação à porta da Assembleia 
Municipal, os documentos necessários são 
remetidos ao Presidente da Câmara Municipal 
a fim de que este promova as 
correspondentes diligências. 

 
3- Nos editais deverá obrigatoriamente constar o 

resultado da votação na íntegra para cada 
deliberação. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
Comissões e Grupos de trabalho 

 
SECÇÃO I 

Comissão Permanente 
 

Artigo 55.º 
(Conferência de Representantes) 

 
1- A Conferência de Representantes constitui a 

Comissão Permanente da Assembleia 
Municipal que tem por objetivo coadjuvar a 
Mesa no criar de condições para o 
funcionamento do órgão. 

 
2- A Conferência de Representantes é 

constituída pelo Presidente da Assembleia 
Municipal, que a ela preside, pelos restantes 
membros da Mesa, e por um representante de 
cada um dos grupos da Assembleia Municipal, 
designados por estes. 

 
3- A falta de indicação do representante de 

qualquer dos grupos municipais ou a sua 
ausência não impede o funcionamento da 
Conferência de Representantes. 

 
4- A Conferência de Representantes assegura, 

através da participação dos membros 
designados pelos grupos municipais, a 
representação das posições comuns dos 
membros municipais. 

 
5- Pode ser solicitado, através do Presidente da 

Assembleia Municipal, que a Câmara 
Municipal se faça representar em reuniões da 
Conferência de Representantes, pelo seu 
Presidente ou vereador por este designado, 
quando se mostre necessário. 

 
6- A Conferência de Representantes reúne 

mediante convocatória do Presidente da 
Assembleia Municipal, por iniciativa deste ou 
de qualquer dos Grupos. 

 

7- Compete à Conferência de Representantes 
pronunciar-se sobre todos os assuntos que o 
Presidente da Assembleia lhe submeta ou que 
qualquer grupo municipal solicite, bem como 
exercer as demais competências previstas no 
Regimento. 

 
8- A Conferência de Representantes pode reunir 

com os presidentes das comissões ou grupos 
de trabalho para acompanhamento das 
atividades dessas mesmas comissões ou 
grupos de trabalho. 

 
9- As posições da Conferência de 

Representantes devem ser apuradas por 
consenso e, quando o mesmo não seja 
possível, recorrer-se à votação. 

 
10- No caso de falta de consenso, o sentido da 

posição da Conferência é obtido por votação, 
em que não participa a Mesa, apurado 
mediante maioria ponderada em função da 
representação de cada grupo municipal na 
Assembleia Municipal. 

 
11- As propostas da Conferência de 

Representantes podem ser revogadas pelo 
Plenário da Assembleia Municipal e pela 
Mesa. 

 
12- Acompanhar o desenvolvimento e execução 

das deliberações e moções aprovadas pela 
Assembleia. 

 
 
 

Secção II 
Comissões e Grupos de trabalho 

 
Artigo 56.º 

(Constituição das Comissões 
e Grupos de trabalho) 

 
1- A Assembleia Municipal pode constituir 

comissões ou grupos de trabalho. 
 
2- As comissões e os grupos de trabalho 

estudam, sem interferência no funcionamento 
e na atividade normal da câmara, os assuntos 
relacionados com as atribuições próprias da 
autarquia, privilegiando o estudo das questões 
estratégicas ou estruturantes para o Município 
de Loures, de acordo com as áreas ou com as 
matérias que forem definidas pelo Plenário da 
Assembleia Municipal. 

 
3- As Comissões têm a designação de Comissão 

Especializada da Assembleia Municipal e 
funcionam por todo o tempo do mandato. 
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4- Os Grupos de Trabalho têm uma duração 
temporal limitada e visam o estudo de um 
único assunto. 

 
5- A iniciativa da constituição das comissões ou 

grupos de trabalho pertence à Assembleia 
Municipal. 

 
6- A composição de cada comissão 

especializada é fixada por deliberação da 
Assembleia Municipal, considerando a 
proporcionalidade da representação de cada 
grupo municipal, após apreciação em 
Conferência de Representantes. 

 
7- A indicação dos membros para as comissões 

especializadas, bem como a sua substituição, 
compete aos grupos municipais, dentro dos 
prazos fixados pelo Presidente da Assembleia 
Municipal. 

 
8- A composição dos grupos de trabalho é 

deliberada pela Assembleia Municipal. 
 
9- A falta de indicação, por parte de qualquer 

grupo municipal, de elementos para 
integrarem uma comissão ou grupo de 
trabalho não impede a constituição de 
qualquer deles. 

 
 

Artigo 57.º 
(Funcionamento das comissões) 

 
1- Os trabalhos de cada comissão são 

conduzidos por um coordenador, coadjuvado 
por um vice-coordenador, que substitui o 
primeiro nas suas ausências. 

 
2- As coordenações e vice-coordenações das 

comissões especializadas são fixadas pela 
Assembleia Municipal, sendo distribuídas 
pelos diversos grupos municipais de acordo 
com a representação proporcional de cada 
grupo e considerando a totalidade daquelas 
funções. O mesmo princípio se utiliza para os 
grupos de trabalho. 

 
3- Compete ao Presidente da Assembleia 

Municipal empossar as comissões 
especializadas e/ou os grupos de trabalho e 
convocar a primeira reunião. 

 
 
 
 
 
 
 

4- Compete ao coordenador da comissão 
convocar as demais reuniões da comissão 
especializada, acautelando que não existe 
coincidência com as reuniões do Plenário, 
bem como conduzir os trabalhos da comissão, 
elaborando as respetivas regras de 
funcionamento, visando assegurar a plena 
eficácia dos trabalhos da comissão 
especializada. 

 
5- O quórum de funcionamento das comissões 

especializadas e dos grupos de trabalho é de 
um terço dos seus membros. 

 
6- As propostas das comissões especializadas e 

dos grupos de trabalho devem ser apuradas 
preferencialmente por consenso e, quando o 
mesmo não seja possível, recorrer-se à 
votação. 

 
7- De todas as reuniões será lavrada ata, onde 

constem as presenças e ausências e que deve 
conter o essencial do que se tiver passado na 
reunião. 

 
8- As comissões especializadas elaboram os 

relatórios ou demais documentos e submetem 
os mesmos ao Plenário, nos prazos fixados 
pela Assembleia Municipal, sendo objeto de 
apreciação e deliberação pelo Plenário. 

 
9- Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

as comissões especializadas deverão 
apresentar anualmente e na última sessão 
ordinária do ano civil, um relatório das 
atividades que desenvolveram nesse período. 

 
 

Artigo 58.º 
(Convites a terceiros) 

 
1- As comissões especializadas e grupos de 

trabalho podem solicitar, através do 
Presidente da Assembleia Municipal a 
presença de vereadores e técnicos da Câmara 
Municipal para obtenção de elementos 
necessários aos respetivos trabalhos, bem 
como o convite de personalidades cuja 
intervenção seja relevante para a realização 
dos trabalhos. 

 
2- Os convites a outras pessoas que impliquem 

encargos financeiros serão apreciados em 
Conferência de Representantes e dependem 
de disponibilidade financeira da Assembleia 
Municipal. 
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CAPÍTULO VII 
Direito de petição 

 
Artigo 59.º 

(Direito de petição) 
 

1- É garantido aos cidadãos o direito de petição, 
nos termos da lei, em matérias do âmbito das 
atribuições do Município e da competência da 
Assembleia Municipal de Loures, sem prejuízo 
dos demais meios de impugnação dos atos 
administrativos. 

 
2- O direito de petição pode revestir, nos termos 

da lei, a forma de petições, representações, 
reclamações ou queixas. 

 
3- As petições, representações, reclamações e 

queixas podem ser apresentadas por qualquer 
pessoa, em nome individual, por um conjunto 
de pessoas através de um único instrumento 
ou por uma pessoa coletiva em representação 
dos respetivos membros. 

 
4- O direito de petição pode ser exercido por 

quaisquer cidadãos portugueses, por 
estrangeiros e por apátridas que residam em 
Portugal e por pessoas coletivas legalmente 
constituídas. 

 
 

Artigo 60.º 
(Forma do pedido e indeferimento liminar) 

 
1- O direito de petição é exercido mediante 

documento entregue diretamente nos serviços 
da Assembleia Municipal, ou enviado por fax, 
por correio, ou por via eletrónica. 

 
2- Os documentos deverão conter a identificação 

dos respetivos titulares e ser assinados pelos 
próprios ou por outrem a seu rogo, se aqueles 
não souberem ou não puderem assinar. 

 
3- Os documentos por via eletrónica deverão 

conter a identificação dos titulares da petição. 
 
4- O Presidente da Assembleia Municipal 

encaminha as petições para a comissão 
especializada respetiva que pode indeferir 
liminarmente estas, quando for manifesto que: 

 
a) A pretensão deduzida é ilegal; 
 
b) Visa a reapreciação de decisões dos tribunais 

ou de atos administrativos insuscetíveis de 
recurso; 

 

c) Visa a reapreciação, pela mesma entidade, de 
casos já anteriormente apreciados na 
sequência do exercício do direito de petição, 
salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido 
novos elementos de apreciação; 

 
d) É apresentada a coberto de anonimato e do 

seu exame não for possível a identificação da 
pessoa ou pessoas de quem provém; 

 
e) Carece de qualquer fundamento, 

designadamente por se tratar de matéria 
alheia às atribuições do Município. 

 
 

Artigo 61.º 
(Instrução e decisão) 

 
1- Recebida a petição, o Presidente da 

Assembleia Municipal encaminha-a, de acordo 
com o assunto, para uma das comissões ou, 
na sua falta, consultada a Conferência de 
Representantes, o assunto é encaminhado 
para a comissão especializada cujo âmbito 
seja o mais próximo. 

 
2- Previamente a qualquer decisão ou 

deliberação pelo Plenário sobre a petição 
apresentada, deve proceder-se a audiência 
dos peticionários, feita nos termos do Código 
de Procedimento Administrativo. 

 
3- O coordenador da Comissão Especializada 

respetiva promove a audição dos peticionários 
individuais ou coletivos e, no caso de petições 
conjuntas, o seu primeiro subscritor, sobre o 
projeto de deliberação a apresentar ao 
Plenário. 

 
4- Compete ao Presidente da Assembleia 

Municipal promover os atos necessários à 
execução das deliberações do Plenário da 
Assembleia Municipal relativos ao exercício do 
direito de petição. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
Disposições finais 

 
Artigo 62.º 

(Integração de lacunas) 
 

1- Compete à Mesa, com recurso para o 
Plenário, interpretar o presente Regimento. 

 
2- Compete à Mesa da Assembleia Municipal 

deliberar sobre as questões de interpretação e 
integração de lacunas do Regimento, nos 
termos da lei. 
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Artigo 63.º 
(Vigência e publicitação) 

 
1- O Regimento da Assembleia Municipal de 

Loures não caduca com as eleições e 
instalação de nova Assembleia Municipal e 
vigora até ser alterado, revisto ou substituído. 

 
2- Compete à Mesa da Assembleia Municipal, 

ouvida a Conferência de Representantes, 
iniciar o procedimento de alteração, revisão ou 
substituição do Regimento, e à Assembleia 
Municipal decidir da criação do grupo de 
trabalho para o efeito. O grupo de trabalho 
deve refletir a representação partidária do 
Plenário. 

 
3- Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

pode qualquer dos grupos municipais ter a 
iniciativa de propor a alteração, revisão ou 
substituição do Regimento. 

 
4- O Regimento alterado ou revisto é republicado 

na íntegra. 
 
 
 

ANEXO I 
 

Tempos de intervenção 
no Período de Antes da Ordem do Dia, 

nos termos do n.º 4 do Artigo 40.º 
do Regimento 

 
Em resultado da decisão havida em Conferência 
de Representantes, realizada em 20 de novembro 
de 2017, e conforme Ata da 3.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, 
realizada em 30 de novembro de 2017 (Ata n.º 2), 
são os seguintes os tempos de intervenção 
consignados às Forças Políticas com assento no 
órgão: 
 
PS 
Partido Socialista 

17 
minutos 

CDU 
Coligação Democrática Unitária 

15 
minutos 

PPD/PSD 
Partido Social Democrata 

 
7 minutos 

BE - Bloco de Esquerda 3 minutos 
PAN – Pessoas-Animais-Natureza 3 minutos 
CDS-PP - Partido Popular 3 minutos 
PPM – Partido Popular Monárquico 3 minutos 

 
 
 

São, igualmente, atribuídos 9 minutos à Câmara 
Municipal, para intervenção. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 11 
 

25 de MAIO 
de 2018 

 
 
 
 

44 

 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
A S S E M B L E I A  M U N I C I P AL  

 

INSCRIÇÃO PARA INTERVENÇÃO 
 

Data da Reunião: ___ / __________ / 201_ 
 

Nome: __________________________________________________________________ 
 

Local de residência / trabalho: _____________________________________________ 

 

Contacto telefónico: ________________________ Idade: __________ 

 
Assuntos para intervenção: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos termos do disposto no Artigo 79.º do Código Civil e dos n.ºs 3 e 4 do Artigo 30.º e n.º 6 do Artigo 42.º do 
Regimento da Assembleia Municipal de Loures, declaro expressamente: 
 

 

Autorizar � 
 

Não autorizar � 
 
a filmagem e a transmissão áudio/vídeo em direto ou em diferido e online da minha imagem. 
 
 
Assinatura do munícipe interveniente: _______________________________________ 

 
Confirmação da intervenção na reunião: _____________________________________ 

(Assinatura do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal) 
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ANEXO III 
 
 

Comissões Especializadas 
da Assembleia Municipal de Loures 

 
Nos termos das deliberações havidas 

na 4.ª Extraordinária, 
realizada em 24 de maio de 2018 

 
 
 

COMISSÕES 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LOURES 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO 
E ÂMBITO DA ATIVIDADE DAS COMISSÕES 

 
 
 

COMISSÃO 
DO TERRITÓRIO, MOBILIDADE, URBANISMO, 

HABITAÇÃO E TURISMO 
 

Âmbito: 
 

Acompanhar no planeamento urbano, a coesão 
territorial e os instrumentos de gestão territorial, 
designadamente as AUGI e a promoção de 
habitação condigna e acessível para todos. 
 
Monitorizar no plano da mobilidade, o 
desenvolvimento de políticas integradas e 
metropolitanas para Loures, incentivar e apoiar o 
aumento dos transportes públicos, pugnar pela 
melhoria das acessibilidades, em particular às 
pessoas com mobilidade reduzida. 
 
Acompanhar ao nível das atividades económicas, 
as atividades turísticas existentes e investimentos, 
designadamente nas áreas histórica, rural e 
vitivinícola. 

 
 
 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS 
E PATRIMÓNIO 

 
Âmbito: 

 
Acompanhar as atividades que impactem sobre a 
economia do Concelho de Loures, tendo especial 
enfoque no tecido empresarial do Concelho, as 
medidas de captação de investimento, os 
estímulos à empregabilidade e condições laborais. 
 
 

Acompanhar as políticas de apoio ao 
empreendedorismo e às start-ups, na vertente de 
inovação tecnológica ou outra. 
 
Acompanhar o impacto das medidas de política 
fiscal e financeira nas famílias residentes no 
Concelho de Loures, bem como o cumprimento 
por parte da Câmara Municipal de Loures das 
medidas aprovadas em sede de Orçamento Anual. 

 
 
 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, 
INCLUSÃO, IGUALDADE E CIDADANIA 

 
Âmbito: 

 
Acompanhar na intervenção social, a inclusão 
social, o combate à pobreza e a habitação social. 
 
Acompanhar na cidadania, as políticas de 
promoção de igualdade, de direitos e 
oportunidades e as migrações. 
 
Analisar as informações disponibilizadas pela 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - 
CPCJ. 
 
Avaliar a transferência de competências da 
Administração Central para o Município de Loures, 
nas áreas sociais. 

 
 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE 
 

Âmbito: 
 

Acompanhar as atividades que impactem sobre a 
área da saúde no Concelho de Loures, todas as 
atividades de Centros de Saúde, Unidades 
Hospitalares bem como todas as políticas de 
âmbito local e nacional que interferem com o 
setor, de acordo com as competências do órgão 
local. 
 
Abordar as temáticas relacionadas com saúde 
pública, colaborando com outras comissões ou 
órgãos. 
 
Acompanhar ainda o cumprimento por parte da 
Câmara Municipal de Loures das medidas 
aprovadas em sede de Orçamento Anual para o 
setor ou setores que direta ou indiretamente 
interfiram com a área da saúde. 
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Acompanhar com especial atenção o cumprimento 
de todas as normas, regulamentos e leis por parte 
das entidades privadas ou semipúblicas existentes 
no Concelho, garantindo os interesses dos 
munícipes de Loures. 
 
Acompanhar o bom funcionamento de prestadores 
de serviços na área da Saúde no Concelho, sejam 
eles de transporte de doentes ou outros serviços 
prestados dentro do mesmo âmbito. 
 
Acompanhar as políticas de saúde para os idosos. 
 
Acompanhar os serviços farmacêuticos prestados 
no Concelho de Loures. 

 
 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, 
CULTURA E DESPORTO 

 
Âmbito: 

 
Acompanhar a educação, ensino e escolas. 
 
Acompanhar o associativismo, desemprego e 
empreendedorismo juvenil, políticas nacionais e 
municipais de juventude. 
 
Acompanhar políticas nacionais e municipais de 
cultura e desporto e movimento associativo. 

 
 
 

COMISSÃO DE AMBIENTE, 
QUALIDADE DE VIDA, RECURSOS NATURAIS 

E ANIMAIS 
 

Âmbito: 
 

Acompanhar as questões ambientais da área do 
município. 

 
Acompanhar o trabalho desenvolvido pelas 
associações de defesa do ambiente e de defesa 
dos direitos dos animais. 

 
Avaliar a qualidade de vida dos munícipes, dando 
particular atenção ao acesso de espaços verdes 
no município e à manutenção dos mesmos. 
 
Acompanhar a divulgação sobre os meios de 
transporte, agricultura sustentável e energias 
renováveis. 

 
 
 
 
 

COMISSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, 
FREGUESIAS, FUNDOS COMUNITÁRIOS 

E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Âmbito: 
 
Acompanhar a execução dos acordos 
administrativos de delegação de competências 
nas freguesias, acompanhar a evolução dos 
trabalhos preparatórios e das propostas de 
descentralização apresentadas pelo Governo ou 
pelos partidos políticos. 
 
Acompanhar a execução dos projetos de 
investimento financiados por fundos comunitários, 
solicitar informação ao Executivo sobre o estado 
de potenciais projetos financiados por fundos 
comunitários, bem como demais informações 
conexas com o mesmo. 
 
Acompanhar todas as demais questões 
relacionadas com a descentralização de 
competências, freguesias, fundos comunitários e 
modernização administrativa que não sejam da 
responsabilidade de outra comissão. 

 
 
 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES 
 

Todas as Comissões são compostas por 7 
representantes, sendo 1 de cada partido, podendo 
cada partido apresentar um suplente. 
 
 
(Aprovada por unanimidade na generalidade, 
sendo aprovados por maioria, com os votos 
contra do Grupo de Representantes da 
Coligação Democrática Unitária e os votos 
favoráveis dos demais Representantes, os 
seguintes pontos e alíneas, assinalados a azul 
no texto supra: 
 
Artigo 4.º, ponto 5; 
 
Artigo 13.º, alínea s); 
 
Artigo 17.º, ponto 1. alínea h); 
 
Artigo 21.º, ponto 1.; 
 
Artigo 40.º, ponto 3., alínea a).) 

 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Regimento supra será 
publicado em Separata, em formato eletrónico, a 
disponibilizar na página da Câmara Municipal de 
Loures https://www.cm-loures.pt, e também em 
suporte de papel. 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 169/2018 
 
 

Relatório de Gestão e Balanço e Contas 
 

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 
 
 

























































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 170/2018 
 
 

1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 
 
 
 












































































































































