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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 6 de dezembro de 2018 

 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Face à ausência da 2.ª Secretária titular, Sara 
Raquel Bordalo Gonçalves, assumiu o cargo 
Catarina Alexandra Soares Lopes, eleita pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, ficando a 
Mesa da Assembleia com a seguinte composição: 
 
Presidente: Ricardo Jorge Colaço Leão 
 
1.º Secretário: João Paulo Melo Simões 
 
2.ª Secretária: Catarina Alexandra Soares Lopes 

 
 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Paulo Alexandre Teixeira Cunha, eleito pelo PS - 
Partido Socialista. 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Carlos Miguel Dias Moreira, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Paulo Alexandre Teixeira 
Cunha. 
 
 
Maria de Lurdes Mendes Ferreira Gonçalves, 
eleita pelo PS - Partido Socialista, por Maria João 
Ferreira Pinto. 

Sónia Andreia Dias Vaz Cardoso, eleita pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, por Catarina 
Alexandra Soares Lopes. 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação do Orçamento de 2019 e 
Opções do Plano 2019-2022 da Câmara Municipal 
de Loures (continuação da apreciação e discussão 
iniciada em 29 de novembro 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, 
conjugado com o Artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 500/2018 

 
[Aprovada na 7.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 12 de novembro de 2018] 

 
Considerando que: 
 
A. Os municípios têm património e finanças 

próprios, cuja gestão compete aos respetivos 
órgãos; 

 
B. A autonomia financeira dos municípios 

assenta, designadamente, no poder dos seus 
órgãos elaborarem e aprovarem as opções do 
plano e os orçamentos municipais; 

 
C. Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece, entre outros, o regime jurídico das 
autarquias locais, compete à Câmara 
Municipal elaborar e submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal as opções do plano e a 
proposta do orçamento; 

 
D. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
compete à Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara Municipal, aprovar as 
opções do plano e a proposta de orçamento. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, 
submeter a aprovação da Assembleia Municipal 
de Loures a proposta de Orçamento para 2019 e 
as Opções do Plano 2019-2022, conforme 
documento junto em anexo. 

 
 

Loures, 8 de novembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ORÇAMENTO DE 2019 
E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2019/2022 

 
PREÂMBULO 

 
O Orçamento para 2019 e as Grandes Opções do 
Plano para 2019/2022 são elaborados e 
apresentados num período em que se preparam 
alterações significativas nas atribuições e 
competências das autarquias locais. O quadro 
legislativo já aprovado e aquele que está em 
discussão, transferem para as autarquias 
atribuições em áreas universais e de crucial 
importância para os cidadãos, como é o caso na 
educação e na saúde, sem que, contudo, as 
mesmas sejam acompanhadas com os meios 
técnicos, humanos e financeiros necessários à sua 
cabal concretização. O ano de 2019 será assim 
um ano em que a estrutura municipal terá que se 
adequar e analisar essa nova realidade numa 
perspetiva de otimizar os recursos para receber as 
novas atribuições. 
 
Em simultâneo, 2019 é o primeiro ano em que os 
contratos de delegação de competências com as 
juntas de freguesia, celebrados no ano de 2018, 
são executados em toda a sua extensão, 
nomeadamente na sua dimensão financeira, 
transferindo a Câmara os meios financeiros 
adequados ao cumprimento integral das 
competências delegadas. No ano de 2019 será 
aprofundada esta delegação de competências, 
nomeadamente na concretização de investimentos 
municipais por parte das freguesias e na recolha 
de monos. 
 
 
 

As questões da mobilidade e dos transportes 
públicos, apontadas pela população do concelho 
de Loures como uma das áreas com mais 
problemas e carências, terão, no ano de 2019, 
importantes desenvolvimentos. As deliberações 
tomadas no ano de 2018 pela Área Metropolitana 
de Lisboa, de constituição de empresa de 
transportes metropolitanos de Lisboa, e dos 
critérios de cofinanciamento do sistema de 
transportes pelos municípios, irão contribuir para a 
concretização de um passe social único em todo o 
território da AML e válido para todos os 
operadores e igualmente criar um fundo financeiro 
que permita aumentar e melhorar os transportes 
públicos na região. O ano de 2019 será 
igualmente o ano de lançamento do concurso de 
concessão dos transportes públicos pela AML, 
instrumento essencial para uma gestão integrada 
e que permita às populações terem acesso a mais 
e melhores transportes públicos. 
 
 
O investimento em infraestrutura de transportes, 
nomeadamente infraestruturas pesadas, como 
seja a ferrovia ou ferro carril, investimento 
essencial e da responsabilidade do governo 
central, é essencial para completar e responder às 
necessidades das populações. É crucial que o 
alargamento do Metropolitano ao concelho de 
Loures seja assumido pelas autoridades 
competentes. Continuará a ser uma exigência do 
município e das populações. 
 
O orçamento de 2019 é assim um orçamento de 
acréscimo de afetação de recursos em matérias 
que até agora não estavam na esfera municipal, 
no aprofundamento de práticas de delegação de 
competências e, não menos importante, no 
acréscimo de despesas com pessoal resultante da 
reposição de rendimentos com descongelamento 
de carreiras iniciado no ano de 2018 e repartido 
por dois anos, que terá maior impacto financeiro 
no ano de 2019. A valorização dos trabalhadores 
da administração pública terá que ter nos 
orçamentos das várias entidades públicas uma 
expressão positiva, para que possam responder 
às exigências atuais. Pela nossa parte, o 
orçamento e opções do plano para 2019/2022, 
contemplam as verbas necessárias ao pagamento 
de todas as remunerações e abonos, mas, 
igualmente verbas para a dinamização de projetos 
municipais, designadamente no âmbito da 
medicina e segurança no trabalho, fardamento e 
equipamentos de proteção individual, formação 
profissional, prevenção de riscos profissionais, 
apoio social e gestão de refeitório, criação de 
condições de trabalho em instalações municipais e 
renovação dos recursos técnicos e equipamentos 
de apoio à produção. 
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A estabilidade orçamental permitiu refletir, nas 
grandes opções do plano, a capacidade de 
investimento do município, cifrando-se até 2022 
em cerca de 125 milhões de euros, dos quais 37,5 
milhões de euros, no ano de 2019, distribuídos por 
todas as áreas de competência municipal, mas 
igualmente no assumir de competências do 
Ministério da Saúde, na construção do Centro de 
Saúde de Santa Iria de Azóia, protocolada com a 
administração central. 
 
A situação financeira do município permite 
igualmente alavancar os recursos provenientes do 
quadro comunitário em vigor. Até ao momento 
foram apresentados projetos a financiamento no 
valor de 34 milhões de euros, estando previstos 
para os próximos exercícios cerca de 20 milhões.  
 
As atividades e os investimentos agora 
apresentados correspondem a compromissos 
assumidos com as populações e continuam a 
privilegiar e priorizar as funções sociais, a 
requalificação do espaço público, o combate às 
alterações climáticas e a melhoria do ambiente, 
numa visão transversal da atividade municipal e o 
incremento da qualidade de vida dos cidadãos 
num território que se afirma pela cultura e 
desporto, em trabalho de parceria com os agentes 
culturais, desportivos, sociais, económicos e 
agentes de proteção civil e segurança pública. 
 
1. Educação 
 
A Educação continua a ser uma das áreas 
prioritárias de intervenção municipal, que tem 
como enfoque a valorização da escola pública, 
inclusiva, intercultural e de qualidade para todos, 
por forma a garantir a integração, a igualdade de 
oportunidades e aprendizagens ao longo da vida. 
O investimento municipal na Educação é 
consubstanciado na requalificação do parque 
escolar, no programa de apoio social escolar e nos 
projetos que visam a promoção do sucesso 
educativo, da educação pela arte e da educação 
ao longo da vida. No início do próximo ano letivo 
será disponibilizado, como oferta às escolas do 1.º 
ciclo de ensino básico, o projeto Adaptação ao 
Meio Aquático. No ano económico de 2019 será 
alargada às crianças do jardim de infância e aos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico, posicionados 
no 2.º escalão do abono de família, 
correspondente ao escalão B do Serviço de Apoio 
à Família do município, a gratuitidade das 
refeições escolares. Desta forma mais de 50% das 
crianças do município, as de menores 
rendimentos, ficarão isentas do pagamento de 
refeições escolares. 
 
 

Dos projetos e ações previstas, destacam-se: 
 
• O planeamento e ordenamento local da rede 

escolar através da elaboração e revisão da 
carta educativa; 

• A requalificação do parque escolar através de 
obras de construção e reabilitação: EB da 
Portela, EB da Flamenga, EB n.º 3 de Unhos, 
construção do Pavilhão Desportivo da EB 
João Villaret, dos projetos da JI da Bobadela, 
EB de Frielas, EB do Infantado, EB n.º 3 de 
Sacavém e EB n.º 2 de Loures (Mealhada). E 
de um conjunto vasto de outras intervenções 
de qualificação e beneficiação emergentes e 
importantes para a melhoria das condições 
dos equipamentos escolares, o alargamento 
do regime normal no 1.º ciclo do ensino básico 
e da oferta na educação pré-escolar; 

• O apetrechamento do parque escolar através 
da substituição e renovação de mobiliário e de 
material didático e tecnológico; 

• A execução do programa de ação social 
escolar no que concerne às competências 
municipais no âmbito das refeições escolares, 
transportes escolares e auxílios económicos 
bem como o alargamento das opções 
municipais como a mochila de material 
escolar; 

• O aprofundamento da política educativa local 
através da elaboração do plano estratégico 
educativo municipal; 

• O desenvolvimento de atividades, ações e 
projetos que visem a promoção do sucesso 
escolar com evidência para o reforço das 
equipas multidisciplinares, o aumento do apoio 
municipal aos projetos socioeducativos, o 
alargamento da oferta formativa e informativa 
direcionada à comunidade educativa através 
dos projetos Pais Informa, Educação a Tempo, 
Revista eLRS Educação em Loures e do 
Portal da Educação; 

• A consolidação da Educação pela Arte como 
marca da política educativa municipal na 
continuidade e aprofundamento dos projetos 
no âmbito da música, da dança, do teatro e 
das expressões plásticas dirigidos à rede de 
educação e ensino pública e solidária 
concelhia. 

• A promoção da oferta da rede educativa 
concelhia diurna e noturna concretizada num 
vasto conjunto de atividades e apoios 
municipais que colaboram na melhoria das 
aprendizagens ao longo da vida; 

• O aprofundamento do projeto da Academia 
dos Saberes através de uma renovada 
dinâmica na oferta socioeducativa e do 
aumento da rede através da abertura de um 
novo pólo em Camarate. 
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2. Habitação e Inclusão Social 
 
Na continuidade do trabalho já desenvolvido serão 
aprofundadas as políticas municipais de 
desenvolvimento social do Concelho, executadas 
através de projetos, medidas e ações nas áreas 
da ação social, saúde e habitação social 
municipal, visando minimizar as desigualdades 
sociais, a melhoria da qualidade de vida e a 
promoção do desenvolvimento coeso e 
sustentável do território. Políticas estas, orientadas 
aos princípios transversais de intervenção, dos 
Direitos Humanos, da Igualdade de Oportunidades 
e a Responsabilidade Social, destacando-se: 
 
• Conclusão da requalificação dos prédios 

municipais da Quinta das Sapateiras - Loures; 
• Desenvolvimento da empreitada da Quinta da 

Fonte - Apelação e concretização do Plano de 
Intervenção para a Quinta da Fonte integrando 
o Programa Nacional “Da Habitação ao 
Habitat”; 

• Início das obras de requalificação do edificado 
no Bairro S. Sebastião de Guerreiros; 

• Colaboração e parceria com instituições 
sociais que desenvolvem trabalho na área da 
infância, população idosa e grupos 
vulneráveis; 

• Entrada em vigor do Regulamento Municipal 
de Apoio a Instituições Sociais (RMAIS); 

• Apoio a pessoas com deficiência, 
nomeadamente na implementação de novos 
Centros de Atividades Ocupacionais. 

 
 
3. Ambiente, Prevenção de Catástrofes 

Naturais e Incêndios 
 
As alterações climáticas tornam urgente a 
adaptação dos territórios e seus ecossistemas de 
modo a garantir a proteção de pessoas e 
património, numa visão regional, como é exemplo 
a integração do município no Plano Metropolitano 
de Adaptação às Alterações Climáticas da Área 
Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML). A 
requalificação de linhas de água, na vertente da 
renaturalização, permite a melhoria do 
escoamento hidráulico e a prevenção de 
fenómenos de cheias, salvaguardando a proteção 
de pessoas e bens, apostando na fruição das 
populações associada à valorização e proteção do 
património natural e paisagístico de linhas de água 
a nível municipal e supramunicipal. A limpeza 
florestal e a prevenção de incêndios é outra das 
prioridades a ter em consideração na atividade 
municipal. 
 
 
 

Dos projetos existentes destacam-se: 
 
• A regularização fluvial e o controlo de cheias 

da ribeira do Prior Velho (Caneiro de 
Sacavém); 

• A manutenção e limpeza de caminhos rurais e 
florestais e a defesa da floresta; 

• O controlo sustentável de cheias na ribeira da 
Póvoa e rio de Loures; 

• A Valorização e proteção do património natural 
e paisagístico - projeto ValoRio; 

• O uso racional do consumo de água; 
• A monitorização, limpeza e regularização de 

linhas de água; 
• Eficiência energética, em colaboração com a 

Agência Municipal de Energia e Ambiente de 
Loures; 

• Educação Ambiental na estratégia de 
sensibilização para os eixos temáticos 
“Descarbonizar a sociedade”, “Tornar a 
economia circular”, “Valorizar o território”, de 
forma a criar uma sociedade com jovens mais 
ativos na defesa do ambiente, e na promoção 
da cidadania. 

 
 
4. Melhoria do Espaço Público 
 
A melhoria do espaço público, na continuidade do 
trabalho realizado anteriormente, tem como 
principal objetivo a construção de um território 
harmonioso permitindo o seu usufruto por parte 
das pessoas. 
 
A manutenção e revitalização dos parques 
municipais ou sob gestão municipal, e a 
construção de novos espaços verdes e parques de 
referência no concelho, será outra das linhas de 
atuação para os próximos anos, em paralelo com 
o reforço da estratégia ao nível da Higiene 
Urbana, com maior exigência ao nível das 
competências delegadas por via do acordo de 
execução, introdução de novas ferramentas de 
monitorização, reforço de meios mecânicos e 
humanos ao serviço do município. 
 
No ano de 2019 serão aprofundados com as 
juntas de freguesia os protocolos de delegação de 
competências, possibilitando que sejam estas a 
concretizar investimentos no âmbito da melhoria 
do espaço público, através da transferência de 
significativos meios financeiros por parte do 
município. 
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Igualmente, na complementaridade do trabalho de 
recolha de resíduos sólidos urbanos, desenvolvido 
pelos SIMAR, a recolha de monos urbanos será 
efetuada pelas juntas de freguesia, 
disponibilizando o município viaturas para o efeito 
e transferindo meios financeiros adequados e 
necessários à concretização desta atribuição, em 
paralelo com o reforço de fiscalização nesta área. 
 
A distribuição equilibrada entre as funções 
habitação, trabalho, cultura e lazer, 
salvaguardando os valores naturais essenciais é 
outro dos pilares a assegurar nos projetos e ações 
a desenvolver. 
 
Do conjunto de ações previstas destacam-se: 
 
4.1. Requalificação Urbana 
 
• Continuação das obras de reconversão urbana 

de iniciativa municipal na Portela da Azóia e 
no Bairro da Fraternidade em paralelo com o 
trabalho conjunto com as Associações para 
emissão de alvarás de AUGI; 

• Lançamento das obras da 2.ª fase da 
revitalização urbana em Loures, Camarate, 
Moscavide e 1.ª fase de Sacavém; 

• Continuação da execução de obras coercivas 
em urbanizações inacabadas; 

• Incentivar a reabilitação urbana a promover 
pelos proprietários dos imóveis 
designadamente nas Áreas de Reabilitação 
Urbana. 

 
4.2. Reforço e Requalificação dos Parques 

Urbanos e Espaços Verdes 
 
• Requalificação do Parque Municipal de 

Montachique; 
• Construção de Parque Verde na Quinta de 

Santa Teresa, em Camarate; 
• Ampliação do Parque Urbano do Infantado, 

em Loures; 
• Requalificação da estrutura arbórea urbana; 
• Reabilitação de espaços de recreio e lazer na 

urbanização dos Terraços da Ponte, em 
Sacavém. 

 
4.3. Melhoria da Rede Viária e Espaço Público 
 
• Acessos ao Centro Comunitário de Santo 

António dos Cavaleiros; 
• Requalificação do troço 2 da Rua da 

República, entre o Pavilhão Paz e Amizade e 
o Parque Adão Barata, em Loures; 

• Repavimentações em diversas vias no 
Concelho; 

• Início do procedimento para construção da 
Rotunda em A-das-Lebres; 

• Elaboração dos projetos para construção da 
Variante a Loures. 

 
4.4. Construção de Percursos Pedonais e 

Ciclovias 
 
• Loures ciclável - Santa Iria de Azóia, S. João 

da Talha e Bobadela; 
• Via ciclável da Várzea de Loures; 
• Percurso ciclável Loures-Infantado;  
• Construção de percursos pedonais no 

concelho, designadamente em Bucelas. 
 
4.5. Iluminação Pública 
 
Reforçar e alargar melhorias ao nível da 
iluminação pública, com introdução de novas 
soluções mais eficientes, nomeadamente 
utilização de led e ou balastros eletrónicos quando 
economicamente mais vantajosos, permitindo 
poupanças no plano financeiro, mas igualmente 
ganhos ambientais, contribuindo simultaneamente 
para reforço da segurança de pessoas e bens. 
 
5. Cultura, Desporto e Juventude 
 
Reconhecendo-se estes domínios de intervenção 
como pilares determinantes de sustentabilidade 
para o desenvolvimento humano, continuar-se-ão 
a incrementar políticas municipais de Cultura, 
Desporto e Juventude que contribuam para a 
valorização das populações e do território, 
reforçando o sentimento de pertença e o 
conhecimento e a salvaguarda do património 
material e imaterial, priorizando o estabelecimento 
e reforço de parcerias. Destacam-se como 
principais objetivos: 
 
• Promover a salvaguarda do património 

construído, destacando-se a valorização do 
Palácio de Valflores; 

• Definir um programa e projeto para construção 
do Centro Cultural de Loures; 

• Preservar e salvaguardar os Fortes das Linhas 
de Torres e reforçar a dinamização e 
promoção da Rota Histórica das Linha de 
Torres, enquanto produto turístico-cultural; 

• Implementar e dinamizar a Rota Memorial do 
Convento; 

• Recolha de memórias dos atores locais em 
várias áreas de intervenção; 

• Implementar o conceito “Loures Território 
Criativo”, incentivando e premiando a criação 
em diversas dimensões de expressão artística 
e a investigação académica que incida sobre a 
história, a cultura e o património local; 
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• Reforçar a marca “Loures capital do Clarinete”; 
• Apoiar o Movimento Associativo através do 

Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo e de acordos de colaboração 
ou contratos-programa de Desenvolvimento 
Desportivo específicos; 

• Valorizar os Conselhos Municipais de 
Juventude e do Associativismo, enquanto 
espaços de participação popular, partilha e 
reflexão sobre a intervenção municipal nestes 
domínios; 

• Incrementar a aposta na formação desportiva 
e cultural enquanto suporte fundamental do 
desenvolvimento integral dos cidadãos; 

• Comemorar datas de referência da história 
nacional e local, como o Dia Nacional do 
Estudante, o 25 de Abril, o aniversário do 
concelho e a implantação da República; 

• Desenvolver estratégias de formação e 
captação de públicos, executantes e 
praticantes; 

• Incrementar oferta cultural regular e 
descentralizada no Concelho, concretamente 
nas áreas de teatro e música; 

• Desenvolver o programa “Desporto para 
todos”; 

• Reforço da proximidade aos públicos mais 
jovens. 

 
6. Desenvolvimento Económico e Turístico 
 
O desenvolvimento económico e turístico 
continuará a ser um dos objetivos da atividade do 
município para os próximos anos, num trabalho 
em parceria com os agentes económicos e 
turísticos assente num conjunto de projetos, dos 
quais se salientam: 
 
• Apoio à atividade empresarial, inovação e 

internacionalização, através da ação da 
Agência de Investimento Loures Investe, como 
agente facilitador do município na relação com 
as empresas; 

• Consolidar o Ecossistema de Inovação de 
Loures, e continuar a desenvolver o Loures 
Inova - Centro Empresarial - no acolhimento e 
suporte de projetos de base tecnológica, que 
potenciem a renovação do tecido empresarial, 
através do fomento de perfis de empresas de 
alto valor acrescentado; 

• Dinamização da região demarcada de Bucelas 
e promoção das atividades ligadas ao vinho e 
à vinha na sua vertente económica, bem como 
fomento do desenvolvimento económico dos 
territórios rurais; 

• Atribuição do Galardão de Mérito Empresarial, 
como reconhecimento da atividade 
empresarial desenvolvida no concelho; 

• Apoio e dinamização de iniciativas de 
promoção turística do concelho com elevado 
número de visitantes, nomeadamente o 
Festival do Caracol Saloio, Carnaval Saloio e 
comemoração do Dia Mundial do Turismo; 

• Divulgação e promoção de Loures como 
destino turístico nas suas diferentes valências; 

• Promoção da região saloia, através da 
gastronomia, produtos regionais e artesanato; 

• Continuação da articulação de ações de 
capacitação com parceiros, na melhoria da 
oferta turística do concelho. 

 
7. Informação e Participação 
 
A gestão de rigor, transparência e participação 
continuará a ser um dos vetores em que assenta a 
elaboração dos documentos apresentados. O 
projeto “serviço de informação municipal” 
continuará a ser desenvolvido permitindo melhorar 
a eficiência e eficácia da participação dos 
munícipes. A entrada em vigor do balcão único, de 
novos balcões de atendimento e da aplicação 
“Mais Perto de Si”, bem como a iniciativa “Mais 
Perto de Si” permitem uma maior aproximação aos 
munícipes. 
 
8. O Orçamento 
 
O Orçamento para o ano económico de 2019 tem 
um valor de 132.536.848,00 €, e representa cerca 
de mais 16,9 milhões de euros de receita, que o 
orçamento inicial de 2018. Este aumento resulta, 
no essencial, do acréscimo de comparticipações 
de investimentos municipais, da inclusão do 
empréstimo bancário aprovado em 2018 e do 
aumento da receita proveniente do imposto 
municipal sobre transações. 
 
Relativamente à afetação dos recursos, é feita do 
seguinte modo: 
 

Agregado da 
Despesa 

Valor € % 

Pessoal 45.960.000,00 34,67 
Despesa não afeta 
às opções do Plano 

3.967.084,00 3,00 

Grandes Opções do 
Plano (valor 
definido) PPI e PAM 

82.609.764,00 62,33 

Total 132.536.848,00 100,00 
 
 

Loures, 8 de novembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão (185 
páginas correspondendo a >372 Mb) que 
extrapola largamente o âmbito da presente edição, 
o Orçamento para 2019 e as Opções do Plano 
2019-2022 encontram-se disponíveis, na íntegra, 
em suporte informático, para eventual consulta, no 
Gabinete Loures Municipal. 

 
 
 
 
 

A Reunião terminou às 00h58, com a votação da 
Proposta de Deliberação n.º 500/2018, após 
proposta de prolongamento dos trabalhos até às 
01h00 do dia 7 de dezembro de 2018, 
anteriormente apresentada, às 23h59, pelo Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal e 
unanimemente aceite, ficando agendada nova 
Reunião para o dia 13 de dezembro de 2018, para 
prossecução da apreciação e discussão dos 
restantes pontos da Ordem do Dia. 

 
 
 


