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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

3.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 24 de setembro de 2020 

 
(por videoconferência) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira da Silva, eleito pelo 
PS - Partido Socialista, por Maria João Ferreira 
Pinto. 
 
 
Álvaro Soares da Cunha, eleito pelo PS - Partido 
Socialista, por João António Leal Cruz Franco. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Fernando Medeiros Vaz, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Saúl Manuel 
Trindade Patrão. 
 
 
Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Luís Miguel 
dos Santos Balasteiro. 
 
 
Ana Maria Conceição Duarte Mata, eleita pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, por Lídia 
Maria da Silva Graça Mateus. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por Rita Lage Sarrico. 

 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Bruno Miguel de Oliveira Nunes, eleito pelo PPM - 
Partido Popular Monárquico, justificou a sua falta à 
presente Reunião. 

 
 
 
 
 

O Resumo de Correspondência Recebida, relativo 
ao período compreendido entre 16 e 23 de 
setembro de 2020, foi disponibilizado a todos os 
Representantes. 

 
 
 
 
 

ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram presentes à Mesa da Assembleia Municipal 
3 documentos, abaixo listados: 
 
Voto de Saudação apresentado pela 
Representante do BE - Bloco de Esquerda com o 
título “Pelos prémios alcançados no Festival de 
Cinema de Veneza das realizadoras Ana Rocha de 
Sousa e Laura Carreira”. 
 
(Admitido por unanimidade) 
 
 
 
Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda com o título “Pela 
disponibilização de testes gratuitos a professores, 
assistentes operacionais e alunos”. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária com o título “Repor as freguesias extintas 
- um imperativo democrático”. 
 
(Admitida por unanimidade) 
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VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação apresentado pela 
Representante do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pelos prémios alcançados 

no Festival de Cinema de Veneza 
das realizadoras Ana Rocha de Sousa 

e Laura Carreira 
 

A realizadora Ana Rocha de Sousa venceu o 
prémio Leão de Futuro, de primeira obra e o 
prémio especial do júri da secção não competitiva 
Horizontes, no Festival de Cinema de Veneza, 
pela longa-metragem "Listen". A obra foi 
distinguida com o prémio Leão do Futuro - Luigi 
De Laurentiis, no valor de 84,4 mil euros. 
 
Numa premiação paralela ao festival, o filme 
venceu ainda o prémio Bisato d'Oro de melhor 
realização e o prémio Sorriso Diverso Venezia, 
pela "abordagem às questões sociais". 
 
Esta é a primeira longa-metragem da também atriz 
Ana Rocha de Sousa e é inspirada em factos 
reais. Trata-se de um drama sobre uma família 
portuguesa emigrada no Reino Unido, a quem os 
serviços sociais lhe retiram os três filhos menores, 
por suspeita de maus tratos. 
 
A inspiração para o filme terá surgido em 2016, 
quando viveu e estudou em Londres, bem como 
no facto de se ter tornado mãe e de ter tomado 
conhecimento de casos de emigrantes que 
viveram o drama retratado em "Listen". 
 
"Não é de todo um filme contra ninguém em 
específico, mas pretende levantar questões; se 
não haverá outras formas de salvaguardar o 
superior interesse destas crianças e destas 
famílias para lá da adoção. (...) A grande 
dificuldade do tema são algumas definições 
demasiado subjetivas em termos legais que 
tornam o sistema [social] muito falível", disse Ana 
Rocha de Sousa numa entrevista à agência Lusa. 
 
Ainda na edição deste ano do Festival de Cinema 
de Veneza, também, a realizadora Laura Carreira 
venceu o prémio The Venice Short Film 
Nomination for the European Film Awards 2020, 
com a sua curta-metragem "The Shift". A obra 
retrata a "dependência crónica do trabalho e a 
insegurança sentida por tantos" e é o seu segundo 
trabalho do género. 
 
"É uma realidade que o cinema deve representar e 
quero que meus filmes contribuam para isso", 
escreveu Laura Carreira na nota de intenções. 
 

Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 3.ª Sessão Ordinária, de 24 de 
setembro de 2020, delibera: 
 
Saudar as realizadoras portuguesas Ana Rocha 
de Sousa e Laura Carreira pelos prémios 
alcançados no Festiva de Cinema de Veneza. 
 
Em caso de aprovação, o presente documento 
deve ser enviado a: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério da Cultura 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Realizadoras Ana Rocha de Sousa e Laura 

Correia 
- Comunicação social local e nacional. 

 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 24 de setembro de 2020 

 
Rita Lage Sarrico 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela disponibilização de testes gratuitos 
a professores, assistentes operacionais 

e alunos 
 

Considerando que: 
 
a) O contexto de pandemia obrigou ao 

encerramento de todos os estabelecimentos 
escolares no dia 16 de março de 2020, com 
grave prejuízo para toda a comunidade 
escolar, em particular para as aprendizagens 
dos alunos; 

 
b) Uma boa parte dos docentes em exercício de 

funções nas escolas do concelho de Loures 
pertence a grupos de risco, principalmente 
devido à faixa etária média da classe docente; 
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c) A ausência de sintomas em grande parte da 
população jovem faz com que as potenciais 
infeções por COVID-19 passem 
despercebidas e se tornem potenciais fatores 
de contágio, visto que o critério de testagem 
definida está associado ao aparecimento de 
sintomas; 

 
d) A transmissão do SARS-CoV-2 na população 

pediátrica permanece "um enigma" alvo de 
estudo e de poucas conclusões definitivas; 

 
e) Segundo um estudo a nível mundial, realizado 

pela Organização Internacional do Trabalho, a 
COVID-19 deixou um em cada oito jovens 
(13%) sem qualquer acesso a aulas, ensino ou 
formação, números que também se encontram 
próximos da realidade portuguesa; 

 
f) A Escola constitui-se como a espinha dorsal 

da nossa sociedade, enquanto ferramenta 
fundamental para debelar desigualdades 
sociais, pelo que a não frequência de aulas 
tende a penalizar os mais vulneráveis; 

 
g) O regresso às escolas no ano letivo de 

2020/21 assume particular importância a todos 
os níveis, e a reabertura das escolas é tida 
como essencial para o retorno de muitas 
famílias ao trabalho e como um fator de 
recuperação de aprendizagem fundamental 
para as crianças e jovens; 

 
h) A reabertura das escolas faz aumentar os 

contactos sociais e físicos devido à mobilidade 
subjacente de retorno ao trabalho por parte de 
muitas famílias, transporte para a escola e 
retomar de muitas relações sociais 
interrompidas, fator que potencia a 
disseminação do vírus na comunidade; 

 
i) A identificação precoce de casos positivos pré-

sintomáticos é uma medida de prevenção que 
permite agir sobre eventuais cadeias de 
transmissão antes que elas se transformem 
em surtos, dentro e fora das escolas; 

 
j) A testagem regular pode ser particularmente 

importante no período do Inverno onde as 
constipações ou gripes podem ser 
confundidas com a COVID-19. Separar outras 
doenças da COVID-19 trará menos 
sobrecarga ao Serviço Nacional de Saúde e 
menos sobrecarga aos agregados familiares 
que assim não necessitam de períodos de 
quarentena com consequências económicas e 
financeiras associadas. 

 
 

Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 3.ª Sessão Ordinária de 24 de 
setembro de 2020, delibera: 
 

•••• Instar o Governo a organizar os meios e os 
recursos para a realização de testes gratuitos 
a todos os professores/as, alunos/as e 
assistentes operacionais das escolas públicas, 
no âmbito do início do ano letivo, em 
articulação com as autarquias e saúde pública, 
remetendo para posterior testagem mais 
sensível, e também gratuita, os casos 
positivos resultantes do primeiro teste; 

 

•••• Instar o Governo a assegurar que os 
agrupamentos escolares e equipas de saúde 
locais, em articulação com as autarquias e 
saúde pública, têm capacidade para 
disponibilizar gratuitamente a realização de 
teste rápido a professores, alunos e 
assistentes operacionais, a qualquer momento 
do ano letivo, e dissemine conteúdo formativo 
com conhecimento e boas práticas sobre a 
COVID-19 e o processo de testagem e 
isolamento; 

 

•••• Instar o Governo à realização do teste 
periódico por amostragem para monitorizar o 
estado epidemiológico das escolas. 

 
A presente recomendação, a ser aprovada, deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministro da Educação 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Direções de agrupamentos e escolas do 

concelho de Loures 
- Associações de pais e encarregados de 

educação de todas as escolas do concelho de 
Loures 

- Associações de estudantes de todas as 
escolas do concelho de Loures 

- Comunicação social local e nacional 
 

A eleita do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 24 de setembro de 2020 

 
Rita Lage Sarrico 

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

Repor as freguesias extintas - um imperativo 
democrático 

 
O processo de agregação/extinção de 1168 
freguesias, no âmbito da chamada Reorganização 
Administrativa do Território, imposto pela Lei n.º 
11-A/2013, de 28 de janeiro, em execução da Lei 
n.º 22/2012, de 30 de maio, da maioria PSD e 
CDS, mereceu generalizada contestação e 
oposição das populações e da esmagadora 
maioria dos órgãos autárquicos. 
 
Ao contrário do propagandeado, a extinção de 
freguesias, na generalidade, não trouxe ganhos 
financeiros nem contribuiu para o reforço da 
coesão territorial, antes acentuou as assimetrias 
regionais já existentes. Ao encerramento de 
inúmeros serviços públicos pelo país, a extinção 
de freguesias veio ainda esvaziar e agravar mais a 
vida das populações em muitas localidades. 
 
Perdeu-se a proximidade dos eleitos com as 
populações, com a redução de cerca de 20 mil 
eleitos de freguesia; dificultou-se a capacidade de 
intervenção na resolução de problemas; perdeu-se 
a identidade de cada freguesia e reduziu-se a 
capacidade de reivindicação das populações e dos 
seus órgãos autárquicos. 
 
Na legislatura 2013/2017, foram apresentadas 
iniciativas legislativas na Assembleia da 
República, com o objetivo de repor as freguesias 
extintas, de acordo com a vontade das populações 
e dos órgãos autárquicos, e com eleições em 
2017. Estas iniciativas foram rejeitadas com o voto 
do PS, PSD e CDS. O PS, na altura, avançou com 
uma Resolução recomendando ao governo a 
avaliação do processo para posterior decisão. 
 
De então para cá as populações de norte a sul do 
país continuam a necessitar e a reivindicar a 
reposição das freguesias extintas contra a sua 
vontade. 
 
Os últimos Congressos da ANAFRE realizados em 
2018 e 2020 colocaram como exigência a 
reposição das freguesias extintas contra a sua 
vontade. 
 
É importante apresentar uma lei de criação de 
freguesias que vá ao encontro da vontade da 
população e permita corrigir os erros criados pela 
extinção de freguesias imposta pelo governo 
PSD/CDS. 
 

O novo projeto de lei de reposição de freguesias, 
apresentado pelo PCP, em dezembro de 2019, 
aguarda agendamento. 
 
A reposição de freguesias exige uma lei simples e 
objetiva, que respeite a vontade das populações. 
 
A reposição das freguesias extintas, com eleições 
em 2021, é um ato de inteira justiça, é uma 
exigência democrática. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 24/09/2020, delibera: 
 
1- Que o Governo e a Assembleia da República 

promovam a conclusão da avaliação que 
permita determinar quais as freguesias que 
devem ser repostas, sendo, como critérios de 
avaliação, entre outros, a pronúncia dos 
respetivos órgãos de freguesia e do município 
quanto ao processo regulado pela Lei n.º 
22/2012, de 30 de maio; 

 
2- Reclamar do Governo e da Assembleia da 

República, as medidas legislativas 
necessárias para reposição das freguesias 
extintas contra a vontade das populações e 
dos respetivos órgãos autárquicos; 

 
3- Reclamar que todo o processo esteja 

concluído de forma a assegurar as eleições no 
ato eleitoral de 2021. 

 
 
Após aprovação enviar para: 
 
- 1.º Ministro, Grupos Parlamentares da AR, 

ANAFRE, ANMP e Comunicação Social 
 
 

Loures, 23 de setembro de 2020 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

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

Informação à Gestão Municipal - períodos de maio 
a julho de 2020. 
 
(Apreciação nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 
 
 
(Produzidas diversas intervenções sobre a 
matéria) 

 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

No decurso da apreciação e discussão da 
Informação à Gestão Municipal, às 23h55, foi, pelo 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal proposta 
e unanimemente aceite a prossecução dos 
trabalhos da Sessão até à 01h00 do dia 25 de 
setembro de 2020. 

 
 
 
 

A Sessão terminou às 00h48 de 25 de setembro 
de 2020. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO 
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GESTÃO MUNICIPAL 
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  Apresentação e Metodologia  Nos termos da alínea y) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, apresenta-se a informação referente à atividade municipal realizada no período de maio a julho de 2020.   A descrição desta atividade será desenvolvida, primeiro através da informação das deliberações aprovadas pelo órgão Câmara Municipal (pág. 10 - 36) organizada por área de intervenção e por reunião; seguindo-se uma síntese em que se destaca as atividades municipais que maior relevaram para a execução dos o jeti os defi idos as GOP’s pág. 40 - 66), concluindo-se este capitulo com a apresentação detalhada de toda a atividade desenvolvida pela estrutura municipal no período em análise (pág. 68- 179).  Ainda de acordo com o disposto legalmente, completam este documento, informação relativa à Execução Orçamental (pág. 180 - 187 , A lise Pat i o ial a sua o po e te da di ida de  e 

a  Te ei os pág. 188 - 192) e a Relação dos Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes (pág. 194 - 211).                
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 Nos meses de maio e julho, foram realizadas 7 (sete) reuniões ordinárias do Executivo Municipal, em que as deliberações observadas no âmbito da gestão municipal, foram as seguintes:  ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovada a ratificação da aprovação da 5.ª alteração orçamental permutativa ao orçamento 2020 e opções do plano 2020-2023.  Aprovada a norma de controlo interno da Câmara Municipal de Loures.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal, relativa à contratação de empréstimo nos termos da proposta 123/2020 do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal, relativa à contratação de empréstimo nos termos da proposta 124/2020 do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Aprovadas as normas de participação do programa de ocupação de tempos livres-jovens na 
auta uia, o alo  de . , € i te e dois il uat o e tos e ua e ta e sete eu os e cinquenta cêntimos).  Aprovada a proposta para submeter a consulta pública o plano municipal de defesa da floresta contraincêndios de loures (PMDFCLoures 2020-2029).  Aprovada a ratificação da aprovação dos trabalhos complementares e respetiva ordem de 
e e uç o o ito da e p eitada edifí io pa a se iços u i ipais a A . ª de Mos a ide,  

– Bal o Si , e  Mos a ide p o .º 4-A/DOM).  Aprovada a prorrogação de prazo da empreitada, do plano de trabalhos e do plano de faturação e respetiva notificação ao empreiteiro; - a delegação no presidente da câmara da competência para a aprovação da minuta do contrato e resposta a eventuais reclamações; - no âmbito da empreitada da escola básica da Portela – remodelação e ampliação do edifício do jardim de infância (proc.º 597-P/DOM).  
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Aprovado o relatório final e a adjudicação; - a minuta do contrato; - a delegação de competências no Presidente da Câmara para decisão de eventuais reclamações da minuta; - 
elati a  e p eitada es ola si a da Fla e ga-remodelação do edifício em Santo António 

dos Ca alei os .  Aprovado os atos praticados, designadamente a resposta ao pedido de esclarecimentos, erros e omissões; - a adjudicação da prestação de serviços de adaptação ao meio aquático à Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.; - a minuta do contrato e a liquidação da taxa pela redução do contrato escrito.  Aprovada a abertura de procedimento concursal interno: - de acesso limitado para provimento de 1 (um) lugar de agente graduado principal; - de acesso geral para 12 (doze) lugares agentes municipais de 1ª classe, da carreira de polícia municipal.  Aprovada a abertura de procedimento concursal interno de acesso limitado para provimento de 7 (sete) lugares na categoria de técnico de informática de grau 2, nível 1.  Aprovada a abertura de procedimento concursal interno de acesso limitado para provimento de 2 (dois) lugares na categoria de especialista de informática de grau 2, nível 1, e 1 (um) especialista de informática de grau 3, nível 1.  Aprovada a admissão de 7 (sete) trabalhadores, para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na categoria de assistente técnico, por utilização de reserva de recrutamento interna.  Aprovada a abertura de procedimentos concursais de recrutamento para ocupação de 40 (quarenta) postos de trabalho da categoria de assistente operacional, para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.  Aprovada a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento para futura ocupação de posto de trabalho da categoria de assistente operacional, para constituição de vinculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.    
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 Na 62ª Reunião Ordinária realizada em 20/05/20 Aprovada a ata da 56ª reunião ordinária da câmara municipal de Loures, realizada em 2020.02.26  Aprovada ata da 57ª reunião ordinária da câmara municipal de Loures, realizada em 2020.03.11  Aprovada a ata da 58ª reunião ordinária da câmara municipal de Loures, realizada em 2020.03.25  Aprovada ata da 59ª reunião ordinária da câmara municipal de Loures, realizada em 2020.04.08  Aprovada a ratificação da aprovação da 6ª alteração orçamental permutativa ao orçamento 2020 e opções do plano 2020-2023.  Aprovada a isenção do pagamento de taxas, durante os meses de abril a agosto de 2020, a todas as entidades públicas e/ou privadas, no domínio da utilização e ocupação de via pública e afixação de publicidade de natureza comercial.  Aprovado o início do procedimento e submeter a consulta publica o projeto de revisão do regulamento de taxas do município de Loures.  Aprovada a alteração ao tarifário social dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas.  Aprovada a proposta de submeter à Assembleia Municipal as propostas n.ºs 132/2020 e 133/2020 do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas relativa à prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2019.  Aprovada a proposta de submeter a ratificação da Assembleia Municipal, a proposta n.º 134/2020 do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas relativa à 1ª alteração orçamental modificativa ao orçamento 2020 e opções do plano 2020-2023.  Aprovado o aditamento ao protocolo a celebrar entre o município de Loures e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IHRU,IP.  
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 Na 63ª Reunião Ordinária realizada em 03/06/20 Aprovada a Ata da 60ª reunião ordinária da câmara municipal de Loures, realizada em 2020.04.22  Aprovada a Ata da 61ª reunião ordinária da câmara municipal de Loures, realizada em 2020.05.06  Aprovado o a recurso hierárquico interposto no âmbito de processo disciplinar apresentado pelo senhor Presidente da câmara.  Aprovada a 7ª alteração orçamental permutativa ao orçamento 2020 e opções do plano 2020-2023  Aprovar e submeter os documentos de prestação de contas respeitantes ao exercício de 2019.  Aprovar e submeter para aprovação da Assembleia Municipal o contrato interadministrativo de delegação de competências da câmara municipal - investimento, na União das freguesias de Camarate, Unhos e Apelação - reparação de telhados e pintura exterior da junta de freguesia e posto de saúde da Apelação.  Na 64ª Reunião Ordinária realizada em 17/06/20 Aprovada a 8ª alteração orçamental permutativa ao orçamento 2020 e opções do plano 2020-2023.  Aprovada a adjudicação; a minuta do contrato; e a liquidação da taxa pela redução do contrato a escrito - relativa ao procedimento de ajuste direto para assegurar a prestação de serviços de vigilância humana para o Município de Loures.  Aprovada a autorização da despesa; - o início, tipo e peças do procedimento; - a constituição do júri, a designação do gestor do contrato; - a minuta do anúncio e a delegação de competências - para aquisição de 7 viaturas de recolha de lixo de resíduos sólidos e correspondentes serviços de manutenção para os SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas.   
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Aprovado o início, tipo e peças do procedimento; - o caderno de encargos; - a nomeação do gestor e o convite para apresentação de propostas – no âmbito do contrato para aquisição continuada de bens alimentares e outros com vista à distribuição e apoio a entidades de carater social do concelho no âmbito do combate à pandemia do Covid 19.  Aprovado a submissão de candidatura do Município de Loures à rede das cidades de aprendizagem da Unesco.  Aprovado o protocolo a celebrar entre Município de Loures e a Associação Dignitude, no valor 
de . €.  Na 65ª Reunião Ordinária realizada em 01/07/20 Aprovada a ata da 63ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, realizada em 2020.06.03.  Aprovada a 9ª alteração orçamental permutativa ao orçamento 2020 e opções do plano 2020-2023.  Aprovada a proposta a apresentar à Assembleia Municipal referente aos documentos de prestação de contas consolidadas de 2019 (relatório de gestão; demonstrações financeiras; mapa de fluxos de caixa; certificação legal).  Aprovada a ratificação do despacho de 21.06.2020 relativo à prorrogação do prazo para apresentação das propostas e a alteração das peças do procedimento no âmbito da execução da obra do troço 16-a da via de cintura da AML Norte entre Rotunda do Infantado e a Rotunda de À-das-Lebres.  Aprovadas as condecorações municipais a atribuir em 2020.  Aprovada a rejeitação do recurso hierárquico interposto pela Ronsegur- Rondas e Segurança, Lda., da deliberação do júri do procedimento para aquisição de serviços de portaria e vigilância humana, para o Município de Loures e para os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em instalações das entidades adjudicantes.  Aprovada a autorização de despesa; - o início, tipo e peças do procedimento; - a constituição do júri, a nomeação do gestor do contrato, a delegação de competências e a minuta de anuncio; - 
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para aquisição de serviços na área de seguros para os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR).  Aprovada a autorização de reformulação do cronograma financeiro previsto no contrato–programa celebrado com a Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda; - o pagamento das contrapartidas financeiras fixadas nos serviços contratados; - a abertura de um processo de avaliação continua do cumprimento do contrato-programa e de projetos da responsabilidade da Gesloures  Aprovados os trabalhos complementares e respetiva ordem de execução (moc 5); - a delegação no Presidente da Câmara da competência para apreciação de eventual reclamação da minuta; - 
o ito da e p eitada de o i ada edifício para serviços municipais na Avenida de Moscavide, 65 – al o si .  Aprovada - a dispensa do disposto no nº 1 do artigo 68º da lei do orçamento de estado para 2020 - o início, tipo e peças do procedimento; a nomeação do gestor do contrato e o convite para apresentação de proposta – no âmbito do procedimento para aquisição de apólices de seguro.  Na 66ª Reunião Ordinária realizada em 15/07/20 Aprovada a 10ª alteração orçamental permutativa ao orçamento 2020 e opções do plano 2020-2023  Aprovada adjudicação da proposta apresentada pela Fidelidade –Companhia de Seguros, S.A.; - a minuta do contrato; - a liquidação da taxa devida; - a tomada de conhecimento dos esclarecimentos prestados no considerando f - relativo à aquisição de apólices de seguro (procº 52.836/DCA/2020).  Aprovada a caducidade da adjudicação; - a notificação da decisão da caducidade da adjudicação; - a participação ao instituto dos mercados públicos, do imobiliário e da construção, I.P. da não apresentação de caução pela entidade adjudicatária; - a adjudicação de ambas as propostas apresentadas pela VMSegurança privada, vigilância e motivação, Lda. para os lotes 1 e 2; - a minuta de contrato e o ajustamento da data de início do contrato; - a liquidação da taxa devida; - ratificar as deliberações do conselho de administração dos SIMAR.   



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 18   

    Aprovado o relatório final 1; a adjudicação da proposta apresentada pela Operandus- limpeza profissional Lda., para o lote 1; - a minuta de contrato; - a liquidação da taxa; referente ao (lote 1); - a decisão de não adjudicação do (lote 2), com a consequente extinção do procedimento - para aquisição de serviços de limpeza para os Municípios de Loures e de Odivelas.  Aprovados os quadros normativos da Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda, para 2020/2021.  Aprovado o relatório final; - a adjudicação; - a delegação da competência de aprovação da minuta do contrato no Presidente, relativa à empreitada de reparação e beneficiação dos edifícios situados nos lotes A, B, C e D, do bairro Quinta da Vitória, em Loures (procº DH/D/2/2020).  Aprovado o início, tipo e peças do procedimento; - a fundamentação do valor base; - a fixação do preço anormalmente baixo; - a decisão de não contratação por lotes; - o valor da caução; - o programa de concurso; - o critério de desempate; - o caderno de encargos; - o anúncio do concurso público; - a constituição, composição e a delegação de competências no júri do procedimento; - a delegação de competências no Presidente da Câmara; - a publicação eletrónica do anuncio do concurso em diário da republica; - a designação de representantes autorizados para assinatura de documentos na plataforma eletrónica; - a designação do gestor do contrato; - elati a e te  e p eitada de epa aç o e e efi iaç o de  lo os de edifícios 
ha ita io ais o ai o de Sa to A tó io, Ca a ate  p o º DH/D/ / 0).  Na 67ª Reunião Ordinária realizada em 29/07/20 Aprovada a consolidação definitiva da mobilidade Intercarreiras ou Intercategorias, na carreira/categoria atual.  Aprovada a atribuição de desconto de 50% no valor de entrada dos museus municipais de Loures (com exceção do Museu da Cerâmica de Sacavém), bem como a oferta de um brinde do Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas no âmbito da campanha para turismo interno, com a entidade de Turismo da região de Lisboa (RT-RL) e a Associação de Turismo de Lisboa (ATL), o 

ilhete o al passou de , € u  eu o e i ue ta ti os  pa a , € sete ta e i o cêntimos). 
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 Aprovada a aceitação, a benefício de inventário, da doação de 1 peça de cerâmica para integração no acervo da academia dos saberes – universidade sénior de Loures polo de Sacavém.  Aprovada a minuta do contrato relativa à contratação de empréstimo nos termos da proposta 202/2020 do Concelho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), o alo  de . . , € o ze ilhões duzentos e noventa e oito mil e quinhentos euros).  Aprovada a minuta do contrato relativa à contratação de empréstimo nos termos da proposta 203/2020 do Concelho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos 
dos Mu i ípios de Lou es e Odi elas SIMAR , o alo  de . . , € u  ilh o quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos euros).   PROTEÇÃO CIVIL Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovada a atribuição de apoio financeiro extraordinário às Associações de Bombeiros do 
Co elho, o alo  de . , € e to e i ue ta e dois il oito e tos e o e ta e oito euros e noventa e oito cêntimos).  Na 64ª Reunião Ordinária realizada em 17/06/20 Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
do Za ujal, o alo  de . € sete il uat o e tos e i ue ta e dois eu os .  Aprovada a atribuição de apoio financeiro para as Associações de Bombeiros do Concelho no âmbito do dispositivo espe ial de o ate a i dios u ais, o alo  . , € dezasseis il setecentos e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos).  Na 67ª Reunião Ordinária realizada em 29/07/20 Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Sa a , o alo  de . , € sete il o e e tos e sete eu os .   
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  JUNTAS DE FERGUESIA Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovada a atribuição de apoio financeiro extraordinário para respostas sociais a instituições so iais e U i o das F eguesias de Mos a ide e Po tela, o alo  de . € sete il o e e tos e cinquenta euros).  Na 62ª Reunião Ordinária realizada em 20/05/20 Aprovada a atribuição de topónimo para a localidade da Portela da Azóia, União das freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela (procº. nº 37.109/OM-D).  Aprovada a atribuição de apoio financeiro à União de Freguesias de Moscavide e Portela, no 
alo  de . € sete il o e e tos e i ue ta eu os .  Na 63ª Reunião Ordinária realizada em 03/06/20 Aprovado e deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal o contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal – investimento: Na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação - reparação de telhados e pintura exterior da Junta de Freguesia e posto de saúde da Apelação, no valor de . , € o e il duzentos e sessenta e oito euros e cinco cêntimos); Na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação - requalificação do parque de estacionamento e construção da zona de lazer para chinquilho, no Bairro de São Lourenço, Camarate, o alo  de . , € ua e ta e oito il e oito e tos eu os e i ue ta e i o cêntimos); Na Junta de Freguesia de Loures - epa i e taç o de uas, o alo  de . € e to e dois mil oitocentos e sessenta e cinco euros); Na Junta de Freguesia de Loures - e odelaç o de espaços e des, o alo  de . € (dezasseis mil setecentos e quarenta e oito euros); Na Junta de Freguesia de Lousa - o st uç o de polidespo ti o, o alo  de . , € t i ta e três mil oitocentos e dezasseis euros e doze cêntimos); Na União das Freguesias de Moscavide e Portela - construção de parque de recreio canino, no 
alo  de . € dez il eu os ; Na União das Freguesias de Moscavide e Portela - construção de instalações de fitness, no valor 

de . € seis il e ui hentos euros); 
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Na União das Freguesias de Moscavide e Portela - requalificação de via pedonal, no valor de 
. € dez il eu os ; Na União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas - requalificação do Bairro da Carriscoop, no valor de 173.55 , € e to e sete ta e t s il, ui he tos e i ue ta e dois euros e quarenta e um cêntimo); 

Co  a ju ta de f eguesia de lou es elati o ao p ojeto fa uei o – remodelação do espaço 
pú li o ; Com a União das Freguesias de Moscavide e Portela relativo aos p ojetos e ualifi aç o do 

la go da ua F a is o Ma ues Beato ; o st uç o do espaço de jogo e e eio o Bai o 

Mu i ipal Qui ta da Vitó ia ; e ualifi aç o do lago o a e tal da ata da U a izaç o dos 

Ja di s do C isto Rei ; o st uç o de olsas de estacionamento junto às pracetas Copacabana e 
Ipa e a ; 
Co  a U i o das F eguesias de Mos a ide e Po tela elati o aos p ojetos e ualifi aç o do 

la go da ua F a is o Ma ues Beato ; o st uç o do espaço de jogo e e eio o ai o Municipal Quinta da Vitó ia ; e ualifi aç o do lago o a e tal da ata da u a izaç o dos 

Ja di s do C isto Rei ; o st uç o de olsas de esta io a e to ju to s p a etas Copa a a a e 

Ipa e a ; Com a União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho relativo ao projeto criação de pavimento confortável em vários arruamentos.  Aprovada a atualização dos preços do contrato n.º 157/2017 relativo à prestação de serviços de limpeza em instalações municipais.  Aprovada a intenção de declarar a caducidade da adjudicação; - a notificação à adjudicatária para efeitos de audiência prévia; - no âmbito do procedimento para aquisição de serviços de portaria e vigilância humana para o Município de Loures e os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) (processo n.º 51853/DCA/2019).  Aprovada dispensa da aplicação do disposto no nº 1 do artigo 68º da lei do orçamento do estado para 2020; - o início, tipo, peças do procedimento e nomeação do gestor contrato; - referente à aquisição de serviços de vigilância humana para as instalações do Município de Loures (procº 52.723/DCA/2020).  Aprovada a autorização da despesa; - a proposta do Conselho de Administração dos SIMAR n.º 145/2020; - referente à empreitada de construção de um reservatório em Pedernais. 
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Aprovado o protocolo a celebrar entre o Município de Loures e a EPAL- Empresa portuguesa de Águas Livres, S.A.  Na 64ª Reunião Ordinária realizada em 17/06/20 Aprovada a deliberação de submeter à aprovação da Assembleia Municipal o contrato interadministrativo de delegação de competências da câmara municipal – investimento: Na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação - requalificação e construção de espaço de lazer na rua cidade de Viseu (junto à cabine), em Fetais, no valor de 21.986,2 € i te e um mil novecentos e oitenta e seis euros e vinte cinco cêntimos); Na Junta de Freguesia de Bucelas – requalificação do Largo Luís de Camões e das ruas adjacentes 
a lo alidade da Be posta, o alo  de . , € i ue ta il uat o e tos e inte e dois euros e vinte e dois cêntimos); Na Junta de Freguesia de Loures – remodelação dos espaços ajardinados e renovação do parque 

i fa til de To e dos T otes PD º:  [GAP], o alo  de . , € dezassete il quinhentos e vinte e um euros e oitenta cêntimos).  Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do Cineteatro de Loures à Freguesia de 
Lou es, o alo  de € sete ta eu os .  Na 65ª Reunião Ordinária realizada em 01/07/20 Aprovado submeter à aprovação da Assembleia Municipal o contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal – investimento: Na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação – requalificação de passeios na Rua da 
Li e dade, o Bai o de Sa tiago, o alo  de . , € i ue ta e t s mil quinhentos e sessenta e oito euros e noventa e seis cêntimos); Na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação – requalificação e reparação da Rua de 
S o Jo o o Bai o de S o Jo o, Ca a ate, o alo  de . , € i te e t s il e o e ta e nove euros e quarenta cêntimos); Na Junta de Freguesia de Loures – remodelação dos pavimentos da envolvente do largo dos 
o eios, o alo  de . € i te e oito il e uat o e tos e oito eu os ; Na União das Freguesias de Moscavide e Portela – requalificação da zona pedonal da mata do 

C isto Rei, o alo  de . € ui ze il eu os ; Na União das Freguesias de Moscavide e Portela – requalificação do largo no impasse à Rua dos 
Ato es e Rua Pal i a Bastos, o alo  de . € ui ze il eu os ; 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 23   

Na União das Freguesias de Moscavide e Portela – beneficiação do jardim Almeida Garrett, no 
alo  de . € t i ta il eu os ; Na União das Freguesias de Moscavide e Portela – requalificação das Escadinhas do Pão Mole, 
o alo  de . € o e il t eze tos e uarenta e seis euros); Na União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho – execução de parque de lazer no Bairro da 

Fo te Pe a, o alo  de . , € sesse ta e t s il o e e tos e sesse ta e sete eu os e vinte e sete cêntimos); Na União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho – construção de parque infantil na Rua 
Sal ado  Alle de, o alo  de . , € i ue ta e i o il e o ze eu os e t i ta e uat o cêntimos); Na União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho – reformulação/reabilitação da Rotunda da 
A e ida Se e ia o Fal o, o alo  de . € i ue ta il eu os ; Na União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho – intervenções gerais em Sacavém, no valor 
de . , € dois il oito e tos e o e ta e seis eu os e i ue ta e i o ti os .  Na 66ª Reunião Ordinária realizada em 15/07/20 Aprovada a atribuição de apoio financeiro à União de Freguesias de Moscavide e Portela, no 

alo  de . € i o il e oito e tos eu os .   APOIO SOCIAL ESCOLAR / ESCOLAS Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovada a isenção do pagamento pela utilização do pavilhão António Feliciano Bastos ao 
ag upa e to de es olas  de outu o, o alo  de € uat o e tos e o e ta e i o eu os .  Aprovado o início, tipo e as peças do procedimento; - a designação do júri e do gestor do contrato - relativo à aquisição de serviços de transporte escolar para o Município de Loures.  Na 62ª Reunião Ordinária realizada em 20/05/20 Aprovada a transferência de verbas para as entidades parceiras no âmbito do apoio e acompa ha e to dos alu os o  e essidades edu ati as espe iais, o alo  de . € (trinta e oito mil e cinquenta e nove cêntimos).  
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Aprovada a transferência de verbas para as entidades parceiras no âmbito do serviço de apoio à família - prolongamento de horá io, o alo  de . , € dois il ui he tos e sete ta e oito euros e trinta e seis cêntimos).  Aprovada a transferência de verbas para as entidades parceiras, no âmbito do serviço de apoio à família - p olo ga e to de ho io, o alo  de . , € uarenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos).  Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação Cultura Espírita Fernando de Lacerda.  Na 63ª Reunião Ordinária realizada em 03/06/20 Aprovada a ratificação da decisão de prestação de esclarecimentos proferida em 27 de maio de 2020, relativa ao procedimento para aquisição de serviços de transporte escolar para o Município de Loures, para o ano letivo 2020/2021.  Aprova a transferência de verbas para agrupamento de escolas Eduardo Gageiro.  Na 64ª Reunião Ordinária realizada em 17/06/20 Aprovado o montante global e a correção do montante global das percentagens aos trabalhos complementares já aprovados; - a correção dos trabalhos a menos; - a nomeação de novo técnico gestor de contrato; - a delegação de competências no Presidente da Câmara no âmbito 
da e p eitada es ola si a da Po tela - remodelação e ampliação do edifício de jardim de 
i f ia  p o º -P/DOM).  Na 65ª Reunião Ordinária realizada em 01/07/20 Aprovado o adiantamento de parte do preço da empreitada e a sua imputação aos pagamentos contratualmente previstos no âmbito da obra de remodelação e ampliação do edifício do Jardim de Infância da escola básica da Portela.  Aprovado - o relatório final; - a adjudicação; - a nomeação do gestor do contrato; - a minuta do contrato; - relativa à empreitada da escola básica nº 3 de Unhos – remodelação e ampliação.  Aprovada a transferência de verba para à Associação de Pais do Agrupamento de escolas Eduardo Gageiro, no valo  de . € seis il e seis e tos eu os .  
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Aprovada a adjudicação e a minuta do contrato relativo à aquisição de serviços de transporte no âmbito do projeto ama- adaptação ao meio aquático, para o ano letivo de 2020/2021.  Na 66ª Reunião Ordinária realizada em 15/07/20 Aprovado o relatório final; - a adjudicação por lotes; - as minutas de contrato a celebrar com: - a 
T a ia a – T a spo tes Te est es de Passagei os, da.  elati a aos lotes , , , ,  e ; -  

Ba a uei o T a spo tes, S.A.,  elati a aos lotes 2 e 6; - Mo il ta i, U ipessoal, Lda.  elati a aos lotes 4,5, e 8, e a liquidação das taxas devidas, referente à prestação de serviços de transporte escolar incluindo vigilância para o ano letivo 2020/2021.  Na 67ª Reunião Ordinária realizada em 29/07/20 Aprovada a ratificação do despacho de 21.07.2020, referente à prorrogação do prazo da empreitada de 21 de julho para 20 de agosto de 2020; - da delegação de competências no Presidente da Câmara; - no âmbito da empreitada de remodelação e ampliação do edifício do jardim de infância da Escola Básica da Portela.  Aprovação dos trabalhos complementares e respetiva ordem de execução (MOC 1); - os trabalhos complementares e respetiva ordem de execução (MOC 2); - a delegação no Presidente da Câmara, das competências para aprovação das minutas do contrato da (MOC 1 e da MOC 2) bem como para adjudicação dos trabalhos complementares; - no âmbito da empreitada 
de o i ada Ja di  de I f ia da Bo adela – Remodelação e Ampliação do Edifício e Reabilitação do Logradou o , t a alhos o ple e ta es o alo  de . , € il, t eze tos e 

ua e ta e uat o eu os e sete ta e oito ti os  MOC , e . , € uat o il e i te e três euros e trinta e seis cêntimos) (MOC 2).  Aprovado o projeto de execução; - o inicio, tipo e peças do procedimento; - a contratação por lotes; - a caução a prestar pelo empreiteiro; - o programa de concurso; . critérios de seleção da proposta economicamente mais vantajosa; - o critério de desempate; - o caderno de encargos; o anuncio; - a constituição do júri; - a delegação de competências no júri; - a delegação de competências no presidente da câmara; - a publicação eletrónica de anuncio; - a designação de funcionários como representantes autorizados para assinar eletronicamente dos documentos; - a designação do gestor do contrato;  referente à substituição de coberturas de fibrocimento em edifícios escolares. Lote 1 – . . , € u  ilh o duze tos e ua e ta e uat o il, duzentos e quarenta e três euros e oitenta e um cêntimo) acresce de IVA à taxa legal em vigor. Lote 2 – . . , € u  ilh o ui he tos il, duze tos e ua e ta e o es eu os  a es e 
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IVA à taxa legal em vigor. Lote 3 – . . , € u  ilh o duze tos e o e ta e sete il, seiscentos e quarenta e quatro euros e setenta e um cêntimo) acresce IVA à taxa legal em vigor. Lote 4 – . . , € u  ilh o e to e o e ta e sete il, t eze tos e ua e ta e dois eu os e quarenta e oito cêntimos) acresce IVA à taxa legal em vigor.  Aprovada as normas do serviço de apoio à família e do Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021.  Aprovada a ratificação do despacho de 28.07.2020, relativa ao acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Loures e o Ministério da Educação de transferência para o Município das atribuições para a intervenção de requalificação para a remoção de materiais de construção com amianto nas escolas.   MOVIMENTO ASSOCIATIVO Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovada a isenção do pagamento: Pela utilização do Pavilhão Paz e Amizade à Gato Ruim - Asso iaç o Cultu al, o alo  de , € (sessenta e oito euros e quatro cêntimos); Pela utilização do pavilhão José Gouveia, ao Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figuei a, o alo  de , € e to e o e ta e dois euros e setenta e nove cêntimos); Da taxa referente ao licenciamento/ legalização de ampliação e alteração do edifício sede do Grupo União Lebrense (proc.º nº 67.961/URB/L_E – G upo U i o Le e se , o alo  de , € (seiscentos e cinquenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos).  Aprovada a celebração de contrato de utilização de imóvel municipal entre o Município de Loures e a Liga dos Amigos da Mina de São Domingos.  Aprovada a atribuição de apoio financeiro; - a minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo; - no âmbito do programa Mais Desporto em Loures 2019/2020, no 

alo  de . , € i ue ta e o e il oito e tos e sesse ta e u  eu os e oite ta e t s cêntimos).  Aprovada a atribuição de apoio financeiro; - a minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo; - no âmbito do regulamento municipal de apoio ao associativismo, 
o alo  de . € t eze tos e oite ta e u  il eu os . 
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 Aprovadas as minutas dos acordos de colaboração a estabelecer entre o Município de Loures, a Liga dos Amigos da Mina do São Domingos e a Associação dos Naturais e Amigos de Loriga, no 
alo  de . € seis il eu os .  Aprovadas as minutas dos acordos de colaboração a celebrar entre o Município de Loures e os agentes culturais do concelho, no valo  de . €  i ue ta e dois il t eze tos e i ue ta euros).  Aprovada a minuta de alteração ao acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Loures e a Sacaréplicas-Asso iaç o de Modelis o da Regi o de Lis oa, o alo  de . € il e quinhentos euros).  Na 62ª Reunião Ordinária realizada em 20/05/20 Aprovada a retificação da deliberação camarária de 06.05.2020 (proposta nº 212/2020), relativa à atribuição de apoio financeiro e minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo, no âmbito do regulamento municipal de apoio ao associativismo.  Aprovada a atribuição de apoio financeiro à AMSAC-Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, no alo  de € ui he tos eu os .  Aprovada a atribuição de apoio financeiro à fundação Obra da Nossa Senhora da Purificação, no 
alo  de . € ui ze il e uat o e tos eu os .  Aprovado o contrato-programa a celebrar entre o Município de Loures e a CREVIDE - creche 

popula  de Mos a ide, o alo  de . € i ue ta e oito il e ui he tos eu os .  Na 66ª Reunião Ordinária realizada em 15/07/20 Aprovada a comparticipação financeira a várias entidades no âmbito do regulamento municipal de apoio às instituições sociais, referente às tipologias de "apoio à aquisição de equipamentos e 
o ili io", o alo  de . , €€ i te e três mil seiscentos e setenta e oito euros e setenta cêntimo).  Aprovada a comparticipação financeira a várias instituições, no âmbito do regulamento municipal de apoio às instituições sociais, referente à tipologia de "apoio à realização de obras 
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de o se aç o de i ó eis", o alo  de . , € t i ta e o e il duze tos e i ue ta e cinco euros e um cêntimo).  Aprovada a comparticipação financeira, mediante a celebração de contratos-programa, no âmbito do regulamento municipal de apoio às instituições sociais, referente à tipologia de "apoio à realização de obras de construção e de adaptação de imóveis".  Aprovada a comparticipação financeira a várias instituições, no âmbito do regulamento municipal de apoio às instituições sociais, referente às tipologias de "apoio à aquisição de 
iatu as", o alo  de . , € i te e sete il uat o e tos e i te e uat o eu os e oite ta cêntimos)  Na 67ª Reunião Ordinária realizada em 29/07/20 Aprovada a isenção do pagamento: Pela utilização do pavilhão desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos (pavilhão 

do Alto do Moi ho , ao A o i  Ca a ate Clu e, o alo  de , € e to e t i ta e dois euros e noventa cêntimos); Pela utilização do pavilhão desportivo do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos, à 
Asso iaç o Despo ti a e Cultu al do Catujal, o alo  de , € e to e o e ta e i o eu os e setenta e dois cêntimos); 
Pela utilizaç o do Pa ilh o Jos  Gou eia ao Spo t Clu  Sa joa e se, o alo  de , € e to e noventa e um euro e um cêntimo).   ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º nº 67.381/URB_L_E/2019).  Aprovada a execução das obras de urbanização em falta no loteamento da Quinta dos Matos Grandes, Filipes e Marvila, em Camarate, em substituição do titular do alvará n.º 12/2000; - promover as medidas judiciais que se mostrem devidas para ressarcimento do crédito sobre o urbanizador (proc. nº 37.065/R/OR – Luis Militão Urbanismo e Construção, S.A.).   
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 Na 62ª Reunião Ordinária realizada em 20/05/20 Aprovada a ratificação da decisão de prorrogação do prazo para entrega das propostas; - a alteração das peças do procedimento patenteadas a concurso; - relativo às obras "via de cintura da AML - norte/troço 16A" e "via de cintura da AML - norte/troços 16a e 17 - rotunda de Á-das-Lebres.  Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal relativa à desafetação do domínio público municipal de parcela de terreno sita no Tojalinho, freguesia de Loures.  Aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal relativa à desafetação do domínio público municipal de parcela de terreno sita em Santa Iria de Azóia, União das freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela; - a constituição do direito de superfície sobre prédio sito na rua Moçambique e rua de Angola, Alto da Eira, em Santa Iria de Azóia, a favor do clube de futebol de Santa Iria.  Na 63ª Reunião Ordinária realizada em 03/06/20 Aprovada a futura desafetação de duas parcelas de terreno do domínio privado municipal para composição da área dos lotes 67 e 68; - a versão final do projeto de reconversão na modalidade de operação de loteamento; - o valor das taxas urbanísticas; - a emissão do alvará de licença de loteamento e respetivas condições; - adotar as medidas previstas nos artigos 62º e 63º do RMAUGI, relativamente ao interessado que não aderiu ao processo de reconversão urbanística do Bairro da Portela da Azóia (UGT -1) (procº 51.710/LA/L/OR).  Aprovada a apresentação do projeto de loteamento aos interessados e abertura do período de consulta /participação pública na solução urbanística adotada para a UGT-5 (procº. 64.282/LA/L/OR).  Aprovado o acordo de gestão a celebrar entre o Município de Loures e as Infraestruturas de Portugal, S.A. no âmbito da execução da obra do troço 16-a da via de cintura da AML Norte entre a rotunda do Infantado e a obra da rotunda de Á-das-Lebres.  Aprovar a alteração ao alvará de licença de loteamento nº. 10/1992 - Bairro do Estacal Novo, União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha, e Bobadela (procº. nº. 5.542/L/OR 
– Jacinto Marques Henriques, Lda).  
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 Na 64ª Reunião Ordinária realizada em 17/06/20 Aprovados os projetos de infraestruturas; - o valor das taxas urbanísticas; - fixação do prazo para conclusão das obras; - o valor da caução; - a emissão do alvará de licença de loteamento e as respetivas condições da AUGI do Bairro da Quinta da Belavista, União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas - (procº nº 2052/RC).  Na 65ª Reunião Ordinária realizada em 01/07/20 Aprovado o relatório final; - a adjudicação e a minuta do contrato referente à empreitada do 
Pa ue U a o do I fa tado  p o esso nº 34/DA).  Aprovado o relatório final; - a adjudicação; - a nomeação de novo gestor do contrato; - a minuta de contrato; - efe e te  e p eitada de o i ada a essos i ios a as e te do e t o 

o u it io e pis i as e  Sa to A tó io dos Ca alei os .  Aprovadas as correções ao projeto de loteamento e a deliberação final do projeto de reconversão na modalidade de operação de loteamento; - o valor das taxas urbanísticas; - a emissão do alvará de loteamento e respetivas condições; - as medidas previstas relativamente aos interessados que não aderiram ao processo de reconversão; - referente ao projeto de loteamento da UGT– 7 do Bairro da Portela de Azóia  Aprovada a homologação do auto de vistoria; - a receção provisória das obras de urbanização; - a redução da caução existente (procº. nº 37.190/L/OR/1999 – Maria Helena do Carmo Pereira Crisóstomo e Outros).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º nº 67.515/URB_L_E– IMM Ângelo e filhos, Lda).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º nº 64.691/LA/E/OR – cabeça de casal herança João Fernandes).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º nº 68.029/URB_L_ E/2020 – Onefix, Leiloeiras Unipessoal, Lda).    
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 Na 66ª Reunião Ordinária realizada em 15/07/20 Aprovado o valor das taxas urbanísticas; - a emissão do alvará de loteamento e respetivas condições; - as medidas previstas relativamente aos interessados que não aderiram ao processo de reconversão; - referente ao projeto de loteamento da UGT – 4 do Bairro da Portela de Azóia.  Aprovado o aditamento ao alvará de loteamento nº 13/1999; - os projetos de obras de urbanização e infraestruturas, relativos à 4ª fase; - o valor da caução; referente à alteração ao alvará de loteamento do bairro da Petrogal na União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela (procº 63.688/LA/L/OR).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (proc.º 66.717/URB_L_E – Ana Mónica Carvalho Madureira Machado e Outro).  Na 67ª Reunião Ordinária realizada em 29/07/20 Aprovada a ratificação do despacho de 22.07.2020 relativa à aprovação da alteração do mapa de quantidades patenteado a concurso e os esclarecimentos prestados no âmbito da execução da obra do Troço 16-a da Via de Cintura da AML Norte entre a Rotunda do Infantado e a rotunda de À-das-Lebres.  Aprovados os trabalhos complementares;- da proposta de preço apresentada e a respetiva ordem de execução de trabalhos complementares e respetiva modificação objetiva do contrato; - dos trabalhos a menos, relativamente à empreitada do parque de estacionamento e área envolvente, na Quinta de Santa Teresa, em Camarate (PROCº 33/DA), trabalhos 
o ple e ta es o alo  de . , € il o e e tos e sete ta e o e eu os e ua e ta e u  

ti os  a es ido de IVA  ta a legal e  igo , t a alhos a e os o alo  de , € (seiscentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos).  Aprovado o projeto de reconversão, na modalidade de operação de loteamento e respetivas condições; - das condições de apresentação dos projetos de infraestruturas; - referente ao licenciamento da operação de loteamento da Augi do lugar do Campo da Bola, na Manjoeira – União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal.     
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Aprovada a prorrogação graciosa do prazo por 260 dias; - dos trabalhos a mais e sua respetiva ordem de execução; - da prorrogação legal de prazo de 10 dias, para a execução dos referidos 
t a alhos a ais; efe e tes  e p eitada de egula izaç o flu ial e o t olo de heias da 

Ri ei a do P io  Velho  PROCº Nº /DOM , o alo  de . , € seis e tos e dezasseis mil duzentos e vinte e quatro euros e vinte cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Aprovada a alteração ao alvará de licença de loteamento Nº. 06/2005, que prevê a divisão do atual lote 64 em dois, numerados como 64 e 65 nas condições expressas na planta síntese e quadro urbanimétrico propostos – Bairro dos Forninhos, Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela (PROCº. Nº. 67.400/URB/LA/L/2019 – Faustino Xavier Moura Leiras).  Aprovada a isenção do cumprimento da totalidade dos lugares de estacionamento exigíveis por via do PDM (PROCº. Nº 67.572/URB/L/E/2019 – Cesar Augusto Pereira da Silva de Amorim da Costa).  Aprovado o protocolo de cooperação a celebrar entre os Municípios de Loures, de Lisboa e de Oeiras, o Metropolitano de Lisboa E.P.E. e a Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., S.A.  ATIVIDADE ECONÓMICA Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovada a suspensão da execução do contrato de concessão de uso privativo do domínio público do edifício e área adjacente, destinados a cafetaria, no jardim Major Rosa Bastos, em Loures.  Aprovada a concessão a título precário de autorização de funcionamento para o estabelecimento destinado a comércio de sistemas metálicos e ar condicionado, no Bairro do Estacal Novo Santa Iria de Azóia (proc.º 67.136/URB).  Na 63ª Reunião Ordinária realizada em 03/06/20 Aprovada a notificação administrativa dos estabelecimentos comerciais, da autoridade de saúde e ASAE; - notificar e desencadear ações de sensibilização e de fiscalização coordenadas pela PSP, policia municipal, autoridade de saúde e ASAE; - implementar a restrição de horário de funcionamento; - a data da entrada em vigor e prazo de vigência das medidas excecionais e temporárias.  
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 Na 65ª Reunião Ordinária realizada em 01/07/20 Aprovada a minuta de contrato de venda em consignação e a fixação do preço de venda ao público de vinhos na loja do Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas.  Aprovada a isenção do pagamento de tarifas pela utilização dos courts de ténis localizados no Parque Municipal do Cabeço de Montachique.  Na 66ª Reunião Ordinária realizada em 15/07/20 Aprovado o prazo de candidatura do evento; - a integração da confederação portuguesa das micro, pequenas e médias empresas na comissão de avaliação; - as normas de participação e o formulário do galardão de mérito empresarial do ano 2020.   APOIO A OUTRAS ENTIDADES Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovada a isenção do pagamento: Pela utilização do auditório António Ferreira, o compositor, no museu de cerâmica de Sacavém, ao ISCTE - I stituto U i e sit io de Lis oa, o alo  de € (duzentos e vinte e quatro euros); Pela utilização do auditório António Ferreira, o compositor, no museu de cerâmica de Sacavém, à RF - Associação de condomínios Real Forte, no alo  de , € (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos).  Aprovada atribuição de apoio financeiro extraordinário a entidades de caráter social sem fins lucrativos que prestam apoio a indivíduos/famílias carenciados no âmbito da intervenção dirigida à co u idade, o alo  de . € e to e i ue ta e dois il e sete e tos eu os .  Na 62ª Reunião Ordinária realizada em 20/05/20 Aprovada a celebração de acordo entre o município de Loures e a Start Social-Cooperativa Sócio-Educativa para o Desenvolvimento Comunitário, CRL e o apoio financeiro, no valor de 
. € t s il eu os .  Na 64ª Reunião Ordinária realizada em 17/06/20 Aprovada a celebração de contrato de utilização de imóvel municipal entre o Município de Loures e a Confraria do Arinto de Bucelas. 
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 Na 65ª Reunião Ordinária realizada em 01/07/20 Aprovada a adjudicação e a minuta do contrato relativo à aquisição continuada de bens alimentares e outros, com vista à sua distribuição e apoio a entidades de caráter social do concelho de Loures, no âmbito da pandemia de covid-19.  Na 67ª Reunião Ordinária realizada em 29/07/20 Aprovada a desafetação do domínio público municipal de parcela de terreno sita em São Julião do Tojal, União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, - a constituição do direito de superfície sobre parcela de terreno sito na Rua Vitorino Nemésio, courelas do rego, em São Julião do Tojal, a favor da Associação Luiz Pereira da Mota.  Aprovada a adoção da medida provisória da desafetação da carta educativa da parcela de terreno sita na Apelação, União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação; - a constituição do direito de superfície sobre a parcela de terreno sita na Rua do Cemitério e Olival dos Frades, ou Quinta do Sapateiro, na Apelação, União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, a favor da CREACIL – Cooperativa de Reabilitação, Educação, e Animação para a comunidade integrada no concelho de Loures, C.R.L..  Aprovada a aprovação da desafetação do domínio público para o domínio privado municipal de parcela de terreno sita em casal da paradela, em Santo António dos Cavaleiros, União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas; - a constituição do direito de superfície sobre a referida parcela de terreno a favor da Irmandade da Misericórdia de Loures.  Aprovada a comparticipação financeira de 50% do valor despendido em pagamentos de água, 
elet i idade, g s, o u i ações e e das das i stalações, at  ao alo  i o de , €, po  mês, entre os meses de março e julho de 2020, às Associações do Concelho de Loures no valor 

i o de . , € e to e sete ta il eu os .  Aprovada a transferência de verba para a Associação Nacional de Educação Artística e Cultural, 
o alo  de . , € sesse ta e dois il oito e tos e ua e ta eu os e o e ta ti os).      
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 OUTRAS DELIBERAÇÕES Na 61ª Reunião Ordinária realizada em 06/05/20 Aprovado   um voto de pesar pelo falecimento do professor Nuno Alpiarça apresentado pelo sr. Vice-Presidente.  Na 62ª Reunião Ordinária realizada em 20/05/20 Aprovado o cancelamento da caução existente (procº. nº 44.438/LA/L/PE - Overbrick- Promoção Imobiliária, S.A.).  Aprovadas as normas de participação do programa de ocupação de tempos livres para crianças e jovens 2020 ``Loures Aventura-te`  Aprovado o voto de saudação subscrito pelo s . P eside te da C a a su o di ado ao te a Dia 

Mu i ipal do Bo ei o .  
Ap o ada u a oç o su o di ada ao te a Pela i ple e taç o do suple e to de 

i salu idade, pe osidade e is o a ad i ist aç o lo al , ap ese tada pelo s . Vi e-Presidente.  
Ap o ada u a oç o su o di ada ao te a so e o aloja e to a Mealhada, Lou es, de i o requerentes de asilo, apresentada pelo sr. Presidente.  Na 63ª Reunião Ordinária realizada em 03/06/20 Aprovada a admissão: De 15 (quinze) trabalhadores, para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na categoria de assistente técnico por utilização de reserva de recrutamento interna; De 2 (dois) trabalhadores, para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na categoria de técnico superior por utilização de reserva de recrutamento interna.  
Ap o ada a oç o su o di ada ao te a pela u ge te e essidade de reforço da oferta de 
t a spo tes pú li os o o elho  ap ese tada pelo s . P eside te da C a a, s . Vi e-Presidente e srs. Vereadores da Coligação Democrática Unitária.   
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 Na 64ª Reunião Ordinária realizada em 17/06/20 Aprovada a consignação e a fixação do preço de venda ao público de vinhos na loja do museu do vinho e da vinha, em Bucelas.  Aprovada uma moção subordinada ao tema "por um concelho e um país tolerante e inclusivo" apresentada pelo sr. Presidente da Câmara.  Aprovada uma saudação à "Associação de moradores de Santo António dos Cavaleiros" apresentada pelo sr. Presidente da Câmara.  Aprovada um voto de congratulação ao Governo de Portugal, pelas medidas adotadas para remoção de amianto nas escolas, apresentado pelos srs. Vereadores do Partido Socialista.  Na 65ª Reunião Ordinária realizada em 01/07/20 Aprovada uma proposta relativa ao falecimento do arquiteto João de Almeida apresentada pelo sr. Presidente e srs. Vereadores da Coligação Democrática Unitária.  Aprovada a proposta relativa ao falecimento do médico Vítor Duarte apresentada pelos srs. Vereadores do Partido Social Democrata.  
Ap o ada u a oç o su o di ada ao te a pelo efo ço de age tes o Co elho ap ese tada pelo sr. Presidente da Câmara.  Aprovada   uma moção subordinada ao tema pela difus o do o he i e to so e a e ó ia 

do holo austo  ap ese tada pelos srs. Vereadores do Partido Socialista.  Na 66ª Reunião Ordinária realizada em 15/07/20 Aprovada a aceitação, a benefício de inventário, da doação de 3 peças de cerâmica para integração no acervo da Academia dos Saberes Universidade Sénior polo de Sacavém.  Aprovado o protocolo a celebrar entre o Município de Loures e as diversas entidades parceiras que desenvolvem a sua intervenção junto da pessoa em situação de sem-abrigo.  Aprovado um voto de condenação contra a anexação por Israel de territórios palestinianos e pela defesa dos direitos do povo palestiniano, apresentado pelo sr. Presidente da Câmara.  
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 Da atividade realizada e a qual se representa\desenvolve em capítulo próprio (Atividade Municipal – Relato, (pág. 68 - 179), destaca-se o seguinte:  Conferência – ECONOMIA LOURES 2020 - Inovação e Investimento na Recuperação Pós - Pandemia - 27 maio Objetivos: - A Câmara Municipal de Loures em parceria com a TSF (Rádio Notícias –  Produções e Publicidade, SA), organizou uma videoconferência no dia 27 de maio de 2020, tendo considerado oportuno debater um tema da máxima importância na próxima década e que terá inevitavelmente grandes repercussões no paradigma económico e social atual, nomeadamente, 
o o se ati gi  u  dese ol i e to e o ó i o suste t el, aposta do u  e ossiste a de inovação, garantindo ao tecido empresarial condições para que o investimento se traduza no futuro, em valor acrescentado e em investimento produti o . - Os desafios e as oportunidades dos mercados globais cada vez mais competitivos, tornam-se assim num tema decisivo e da máxima atualidade, para se efetuar uma abordagem acerca da Economia Global e Local, particularmente no concelho de Loures. - Considerou-se igualmente importante analisar temas vitais a nível regional e nacional, ou seja, a aposta em polos de I&D com capacidade de atração de talento, capacidade empreendedora e de capital, tendo como referência o MARL, onde as duas faces do Concelho, rural e urbana tem servido de plataforma para a fixação de várias empresas e startups nos setores agroalimentar, logística e distribuição, salientando-se o modelo de intervenção do ecossistema de inovação para o território de Loures, a importância e consistência das várias parcerias existentes e a valorização do Centro de Negócios e Incubação – Loures INOVA. - A conferência contou com a participação de decisores políticos, empresas e vários agentes de  mudança, o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Jorge Pisco, Presidente da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, Rodolfo Cardoso, Vogal da Direção da Associação Empresarial de Comércio e Serviços de Loures e Odivelas, Guy Villax, Administrador Delegado da Hovione,  Manuel Tarré, CEO da Gelpeixe, Rui Paulo Figueiredo, Presidente do MARL e da SIMAB, Eduardo Ascenso Pires, CEO da Ceramed, Ricardo Paes Mamede, Professor Auxiliar e Subdiretor do Departamento de Economia Política do ISCTE-IUL e Presidente da Direção do IPPS-IUL, e  Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.     
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 Conclusões: - Em análise estiveram ainda matérias bastante atuais e pertinentes no quadro atual da economia, sendo oportuno destacar algumas das considerações proferidas pelos oradores: . A crise sanitária e a pandemia, estão a gerar preocupações de várias géneses e a merecer acompanhamento contínuo; a crise económica e também social, terá de ocupar permanentemente as preocupações das entidades públicas e das empresas, sem capacidade financeira para resistirem a meses de restrições e com idênticas dificuldades para alcançar apoios de emergência; . A oscilação do mercado que se traduzirá imediatamente na destruição de postos de trabalho, a começar pelos precários e desprotegidos, no aumento do desemprego e na redução de rendimentos e contribuições; . A insuficiência da produção nacional em muitos setores de atividade, fruto de décadas de deslocalizações para países com mão de obra mais barata e que influenciam muitas das áreas do aparelho produtivo nacional; .  As profundas desigualdades sociais existentes no país, ao nível dos rendimentos, da habitação, do emprego e até no acesso a direitos essenciais como a saúde e a educação; .  A resposta ao nível da União Europeia, que não seja um contributo para agravar as desigualdades entre países e economias, nem um fator de aumento da dívida pública e privada e dos seus encargos, permitindo que cada país, possa trilhar o seu caminho de desenvolvimento à escala nacional e internacional; . Corrigir a desvalorização da Área Metropolitana de Lisboa, como motor principal da economia nacional e fazer progredir o país e também outras regiões; . Apostar na inovação de produtos, de serviços, de métodos organizativos, de comunicação, polos de investigação, universidades, politécnicos e centros de conhecimento; . Promover medidas de apoio às Micro Pequenas e Médias Empresas, salientando que as linhas de crédito ao lay-off simplificado, não facilitam as respostas aos trabalhadores; as empresas estão num esforço de abertura ao mercado, o comércio e a restauração estão confinados a resultados diminutos; . Avaliar a mutação da economia futura, dos comportamentos da sociedade e da alteração drástica sobre o valor dos serviços públicos para a comunidade em geral; . Investir na proteção social, combate às situações precárias de emprego e às pessoas desprotegidas, tendo o Estado que suportar e valorizar a qualidade de vida dos cidadãos; . Reconhecer que os comportamentos sociais irão mudar, a perceção dos valores igualmente, e urge atuar de forma a alcançar a reconstrução do país, apelando ao conhecimento, à academia, 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 42   

aos recursos humanos, às empresas, para que a confiança e os novos desafios de retoma sejam alcançados. - Esta conferência decorreu via streaming e contou com a participação de cerca de 200 pessoas.   No âmbito da AÇÃO SOCIAL, a atividade do período em questão foi condicionada pelo estado de emergência/calamidade e pelas limitações impostas ao funcionamento das comunidades como forma de combate à pandemia de COVID-19, que obrigaram a adoção pelo Município de Loures de um conjunto de medidas de apoio social à população, a saber:  INDIVÍDUOS / FAMÍLIAS LINHA DE APOIO SOCIAL COVID-19  Receção de pedidos apoio social, alimentos ou medicamentos. Afetação da equipa do Atendimento Integrado (11 Técnicas Superiores de Serviço Social), distribuídas por freguesias para atendimento ao munícipe e encaminhamento.   Dados das situações rececionadas através da Linha de Apoio Social no período de 1 de maio a 24 de julho: - Atendimentos/encaminhamentos efetuados – 1.559  - Distribuição por freguesia   União de Freguesias / Freguesia N.º Bucelas 32 Camarate, Unhos e Apelação Apelação 197 Camarate 208 Unhos 250 Fanhões 49 Loures 35 Lousa 46 Moscavide e Portela Moscavide 58 Portela 5 Sacavém e Prior Velho Sacavém 146 Prior Velho 77 Sto. António Cavaleiros 224    
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 União de Freguesias / Freguesia N.º Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela Bobadela 51 Santa Iria de Azóia 17 São João da Talha 82 Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal Santo Antão do Tojal 44 São Julião do Tojal 19 Santo António dos Cavaleiros e Frielas Frielas 19 Sto. António Cavaleiros 224  - Questões/necessidades colocadas com maior relevância Apoio alimentar 963 Apoio económico para subsistência 411 Entrega de mercearia e/ou medicamentos no domicílio 11 Esclarecimento de dúvidas sobre apoios de SS e IEFP 383 Famílias com COVID-19  86  - Encaminhamentos com maior relevância . Instituições sociais para prestação de apoio alimentar (refeições confecionadas ou cabaz de produtos alimentares) - 582 encaminhamentos . Segurança Social para prestação de apoio económico (dados até 30 de junho) - Fundo fixo - 31 propostas, o alo  total de . , € - Carência-  p opostas elati as a  e efi i ios, o alo  total de . , € - Atribuição de RSI- 123 propostas  PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO Ativação de 2 centros de acolhimento para pernoita, higiene pessoal e alimentação (3 refeições: pequeno-almoço, almoço e jantar) das pessoas em situação de sem-abrigo. O espaço do Centro Comunitário de SAC teve de ser desativado no dia 8 de maio, com transferência dos utentes para a Casa da Cultura de Sacavém (20 camas).  Foram acolhidos 30 indivíduos no total, sendo que a 24 de julho o número de indivíduos em frequência era de 14 e em pernoita de 11.       
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 REDE DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR Colaboração com o Banco Alimentar Contra a Fome, através do atendimento técnico e elaboração de processo das situações de carência alimentar sinalizadas por aquele. Encaminhamento para as 12 instituições sociais do Concelho com acordo com o Banco Alimentar. Reforço da capacidade de resposta das instituições em questão, através da atribuição de bens alimentares (Medida 2.2.)  No período de maio a julho foram rececionadas 312 sinalizações, para elaboração de processo social e encaminhamento pela equipa técnica do Atendimento Integrado.  PO APMC – PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS Aprovado na Reunião de Câmara de 20/05/2020 o Contrato Programa entre o Município de Loures e a CREVIDE – Creche Popular de Moscavide, cujo objeto é a atribuição de apoio 
fi a ei o  I stituiç o, o o ta te i o glo al de . , €, pa a e clusiva comparticipação no pagamento das despesas resultantes da contratação dos serviços de armazém/distribuição necessários à execução do PO APMC durante os 37 meses de vigência deste, com início em janeiro de 2020.  Esta operação é efetuada por um consórcio de 7 instituições sociais do Concelho, e visa a distribuição de géneros alimentares e o acompanhamento social às pessoas mais carenciadas do território de Loures, num total de 1.234 beneficiários. A pandemia COVID-19 obrigou à adoção de medidas excecionais e temporárias por parte da Segurança Social que determinou o aumento dos destinatários em 50%, no período de junho e julho de 2020 (1851 beneficiários), e de 100%, entre agosto de 2020 e maio de 2021 (2.468 beneficiários).  CARTÃO ABEM  Aprovado na Reunião de Câmara de 17/06/2020 o Protocolo de Colaboração entre o Município de Loures e a Associação Dignitude, tendo por objetivo a prossecução do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento – Emergência abem: COVID-19. Visa a comparticipação a 100% dos medicamentos sujeitos a receita médica a indivíduos em situação comprovada de fragilidade sócio económica transitória.  A vigência do Protocolo é de três meses, e cada uma das partes compromete-se a atribuir 50% do valor total da despesa efetuada. O montante disponibilizado pelo Município para esta 
ope aç o  de . , €.  No final de julho havia 42 beneficiários/detentores do Cartão abem.  
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 INSTITUIÇÕES SOCIAIS APOIO FINANCEIRO Ativação do Fundo de Emergência Social para atribuição de apoio financeiro extraordinário às instituições sociais, de forma a ser possível a estas diminuir os encargos dos utentes com a mensalidade a ser paga nos meses de abril e maio, e minorar o desequilíbrio financeiro que esta situação acarreta: - At i uiç o de , € po  ia ça em Creche/Creche Familiar e Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (JI), com acordo de cooperação com a Segurança Social, permitindo aumentar o desconto na mensalidade a cobrar aos pais, numa altura em que estes necessitam de reduzir as suas despesas; - At i uiç o de , € po  ute te de Ce t o de Dia, o  a o do de oope aç o o  a Segu a ça Social, para apoio na prestação temporária desta resposta em Serviço de Apoio Domiciliário, no mês de abril de 2020.    No período em apreço foram abrangidas por esta medida 2 entidades, sendo o montante total 
de apoio fi a ei o de . , €.  Ativação do Fundo de Emergência Social para atribuição de apoio financeiro extraordinário às entidades de carácter social sem fins lucrativos, que no âmbito da intervenção dirigida à comunidade prestam apoio a indivíduos/famílias carenciados através de ajuda alimentar, com refeições confecionadas (cantina) e/ou bens alimentares (cabaz): - At i uiç o de , € po  i di íduo/ute te e efi i io de ajuda ali e ta  o s de a il de 

, se do o alo  í i o a at i ui  s i stituições p estado es deste se iço de , €.  No período em apreço foi abrangida por esta medida 1 entidade, sendo o valor do apoio 
fi a ei o de , €.  Ativação do Fundo de Emergência Social para atribuição de apoio financeiro extraordinário à instituição social, para comparticipação dos encargos financeiros tidos no âmbito da colaboração prestada à medida municipal de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo.   
Valo  do apoio fi a ei o: , €.  Propostas de atribuição de apoio financeiro ao investimento no âmbito do RMAIS – Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais, dispensando a entrega dos relatórios anuais por parte destas (processo que deveria ocorrer até final de abril, após aprovação pelas assembleias gerais respetivas).  
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O processo de apreciação das candidaturas e propostas de apoio, teve em consideração o contexto da pandemia e limitações impostas ao funcionamento das instituições, bem como os decorrentes condicionamentos à sua sustentabilidade financeira. Decidiu o Município proceder 
ao efo ço o ça e tal do o ta te i o fi ado, passa do de . , € pa a . , €, de modo a corresponder assim à totalidade dos valores aferidos com a validação das candidaturas nas diferentes linhas de apoio financeiro ao investimento, a saber: - A uisiç o de e uipa e to e o ili io _ . , €  i stituições ; - Aquisição de viaturas - . , €  i stituições ; - Realização de obras de conservação de imóveis - . , €  i stituições); - Realização de obras de construção e de adaptação de imóveis - . , €  i stituições .    APOIO MATERIAL Ativação do Fundo de Emergência Social para aquisição de bens a ceder às instituições sociais com respostas sociais ativas, nomeadamente, ERPI/Lar de Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário, e Apoio Alimentar (refeições confecionadas e/ou cabaz de produtos alimentares) a famílias carenciadas. Peixe congelado Processo de aquisição à empresa GelPeixe para distribuição semanal a 31 instituições/entidades sociais (inclui a União de Freguesias de Moscavide e Portela e a União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho) e Loja Social municipal.   Valor do Contrato: 121.700 € (IVA incluído). Bens alimentares e produtos de primeira necessidade Processo de aquisição à empresa Sogenave para distribuição semanal a 41 instituições/entidades sociais (inclui a União de Freguesias de Moscavide e Portela e a União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho) e Loja Social municipal.  Valor do Contrato: 779.940 € (IVA incluído).  APOIO RECURSOS HUMANOS - VOLUNTÁRIOS Prossecução do projeto #juntos por Loures, criado neste âmbito pelo Banco Local de Voluntariado de Loures. Receção de candidaturas de munícipes interessados em realizar tarefas de voluntariado, realização de entrevistas para triagem e encaminhamento para as instituições sociais.  A 31 de julho existiam 125 candidatos, estando integrados em tarefas de voluntariado 54.    
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 No âmbito da intervenção do DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E INOVAÇÃO a atividade referente aos meses de maio, junho e julho foi determinada pelo período de pandemia COVID-19, que atravessamos. Destacamos no período em questão, a atividade desenvolvida pela Divisão de Economia e Inovação: Divulgação, informação e esclarecimentos a solicitações sobre medidas excecionais e temporárias, em período de pandemia - COVID 19, Apoio a Empresas: Apoio extraordinário aos Membros de Órgãos Estatutários/gerentes de sociedades por quotas;   Incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial - dispensa parcial ou isenção total do pagamento de contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora. Apoio ao Emprego:   Medida extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho/Layoff ;  Apoio excecional à família para Membros dos Órgãos Estatutários; apoio excecional à família para Trabalhadores por Conta de Outrem; Apoio a indivíduos em situação de desemprego: Como requerer subsídio de desemprego - portal iefponline; Convocatórias do serviço de emprego para reuniões e sessões coletivas, presenciais e online - obrigatoriedade de participar; Suspensão de início de estágio - medida transitória; Como solicitar declarações emitidas pelo IEFP.  Informação p estada a e p esas e t a alhado es so e o Pla o e t ao di io de formação – COVID , dirigidas a trabalhadores de entidades empregadoras que se encontrem em situação de crise empresarial.  Divulgação, informação e esclarecimento sobre o +CO3SO, conjunto de programas transversais e multissetoriais dedicados a empresas, entidades da economia social e entidades do sistema científico e tecnológico.  Divulgação da medida excecional e temporário, para a comercialização de legumes.      
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Apoio a empreendedores com intenção de criar o seu próprio negócio. Prestámos 391 esclarecimentos/atendimentos, sobretudo por atendimento a distância dos quais resultaram na elaboração de 11 candidaturas/ projetos e prestação de consultoria a 2 projetos, a programas de apoio financeiros. O valor do investimento global das candidaturas, 59.422,00 € e a iaç o de 11 postos de trabalho.   Acompanhamento de 37 novos potenciais investidores com pretensão de se instalarem no território e 82 empresas com processos instruídos processos na DPGU. No âmbito do projeto de Dinamização do Comércio Local, neste período envolveu 65 comerciantes. Enquanto participantes do grupo de trabalho do Projeto Ru:rban/rede Urbact phase III, coordenado pela DPGU, destacamos: o reinício da formação no parque hortícola dos Terraços da Ponte, tendo as  sessões teóricas lugar no Centro Comunitário da Apelação e as sessões práticas na horta.   
No ito da Rota dos Vi hos de Bu elas, Ca a elos e Cola es, ealiza os a i i iati a P o a 

Bo s Vi hos Bo s A igos  o   p o as de i ho e  di eto e o li e, u a a Loja do Vi ho de Carcavelos, Oeiras e outra na Quinta das Carrafouchas, Loures.  Na data do 12º aniversário da Confraria do Arinto de Bucelas foi assinado com a Câmara Municipal o protocolo de cedência e inaugurada a nova sede da CAB, localizada na Chamboeira, Bucelas. Processo que teve o acompanhamento da DEI.  O Centro de Negócios e Incubação - Lou es INOVA, la çou u a loja i tual ONLINE Loures 
INOVA  e  pa e ia o  a S a tfa e , OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento.  Promoveu 

e i a s so e, Co o o ti ua  a o u i a  o meu negócio em lay-off , Co o di ulga  o 

eu egó io a I p e sa  e Ma keti g e Est at gias .  A prestação de informações, esclarecimentos e resolução de conflitos de consumo, através do Gabinete de Apoio ao Consumidor, resolveu 27 reclamações a favor dos consumidores.         
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 Na concretização dos objetivos previamente definidos nas opções do plano e de outros decorrentes das necessidades mais imediatas que vão surgindo, a execução das OBRAS MUNICIPAIS resulta do trabalho desenvolvido em três grandes setores: Administração Direta, Projetos e Empreitadas. Durante o mês de maio a julho foram rececionados e registados 270 pedidos de intervenções por administração direta, 207 pela DCME tendo terminado 172, no que concerne á DI registaram-se 63 tendo finalizado 41.   Pela sua natureza e competência, as intervenções da DCME incidem em equipamentos Escolares, Edifícios Municipais, equipamentos de cariz social e associativo, entidades de utilidade publica e outros. Foram concluídas 172 intervenções de natureza diversificada (nas áreas acima referidas) pelos operários das diversas áreas (carpintaria, estofador, pintores, canalizadores e pedreiros). Efetuaram-se trabalhos, no âmbito da implementação do plano de contingência COVID 19, no Centro de Saúde de Moscavide e Pavilhão Municipal Feliciano Bastos em Loures. Foram emitidas 65 requisições para aquisição de materiais necessários à realização dessas intervenções programadas e não programadas, tendo sido fornecidas 65 das requisições em curso.  Pela sua natureza e competência, as intervenções da DI incidem na rede viária, mobiliário urbano, muros, sinalização horizontal e vertical e outras no espaço público. Foram concluídas 41 intervenções de natureza diversa, de acordo com as áreas de intervenção. Foram emitidas 26 requisições para aquisição de materiais necessários a realização dessas intervenções programadas e não programadas tendo sido fornecidas 22 das requisições em curso.  Os projetos/estudos desenvolvidos e ou em desenvolvimento são vastos, os mais relevantes estão mencionados no quadro em anexo abrangendo vários tipos de equipamentos, vias, reabilitação urbana, sinalização e outros correspondendo às prioridades definidas em plano de atividades para o Município.  No que concerne às empreitadas em execução ou em preparação para lançamento do concurso, são reflexo da definição inicial do plano de atividades de 2020 e, ainda, outras obras com carácter de urgência, que por força de situações não previstas se tornaram de urgente resolução. 
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Abrangem as diversas áreas de intervenção e várias freguesias, há obras de pequena, média e grande impacto, assumindo globalmente um importante significado na transformação e qualificação da vida das populações e do território. No período de análise, destacam-se ainda as seguintes obras pela sua importância na qualificação da vida e segurança das populações: Escola Básica da Portela - Reabilitação e Ampliação do Edifício do Jardim Infância; Empreitada de regularização fluvial da Ribeira do Prior Velho; Edifício para serviços municipais na AV. de Moscavide n.º 65 – Adaptação do Edifício da PSP a serviços municipais e dos SIMAR (Balcão SIM); Empreitada Sinalização Horizontal no Concelho; Trabalhos de Conservação e Manutenção em Espaços Públicos; Fresagem de pavimentos em vias municipais; Pavimentação de Arruamentos no Concelho; Muro de Suporte na Rua António da Silva Capela em Ponte de Lousa; Jardim de Infância da Bobadela- Remodelação e Ampliação do Edifício e requalificação do logradouro; Percurso Ciclável Loures-Infantado incluído a Repavimentação da AV. das Descobertas e Rua Vasco da Gama; Escola Básica do Alto da Eira- Remodelação do Logradouro; Biblioteca Ary dos Santos - Alteração de Átrio; Repavimentação das Pracetas junto à Avenida de Moscavide; Jardim de Infância de Frielas- Caixilharia e Pinturas; Escola Básica Fernando Bulhões - Acústica para o Refeitório, Ginásio e Sala Polivalente; Desvio de Linha Média Tensão junto ao Edifício da Associação de Solidariedade Social Templo de Shiva. 

 Na Iluminação Pública das 55 obras em curso, foram concluídas 9. As obras concluídas destacam-se: Largo da Igreja Matriz em Loures; Largo Manuel Cardoso Lemos Duarte em loures; Travessa Mó da Saudade - Parque Infantil em Salemas em Lousa; Escadaria na Rua do Moinho Capela em Carcavelos em Lousa; Rua DR. Pereira Jardim em Sacavém; Espaço ajardinado no Cruzamento da AV. Estado da Índia com a Rua Manuel Silva em Sacavém; Rua Vale do Lide no Bº de S. Vicente em S. João da Talha; Rua David Mourão Ferreira - Espaço de Lazer em Santo António dos Cavaleiros; Ramal de Ligação de Abrigo T.P em Santo António dos Cavaleiros.  
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 No âmbito da EDUCAÇÃO destaca-se no período em análise. Equipa de Técnicas de Agrupamento Enquadramento das funções: interlocução direta com os 13 Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada e Instituições Particulares de Solidariedade Social (valência pré-escolar) – identificação e/ou receção, encaminhamento e acompanhamento de situações detetadas e de necessária intervenção municipal:  Realização de visitas técnicas às escolas de 1.º Ciclo e Jardins de Infância e escolas do 2.º e 3.º Ciclos, em articulação com as coordenações e direções de Agrupamento; Realização de visitas técnicas às IPSS concelhias; Acompanhamento da prestação do serviço de refeições e articulação com a empresa prestadora do mesmo para o cumprimento do estipulado em Caderno de Encargos; Acompanhamento do Parque Escolar através da receção, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos de assistência ao DOM para a manutenção das condições do edificado: eletricidade, gás, sistemas de intrusão e alarme e equipamentos hoteleiros; Acompanhamento das intervenções/obras que estão a ser realizadas no Parque Escolar; Receção, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos efetuados à DGDA/DATA (Brigada de Carregadores); Verificação, encaminhamento e acompanhamento das necessidades de reforço de equipamentos, mobiliários e material diverso nas unidades educativas; Participações em reuniões de Conselho Geral.  Iniciativas/ações: maio a julho Acompanhamento técnico no concurso público para a prestação de serviços de fornecimento de refeições nos refeitórios das escolas do ensino básico e jardins de infância do município de Loures; Acompanhamento na distribuição de brinquedos no âmbito da abertura dos jardins de Infância 
– 1 de junho – Dia Mundial da Criança; Participação em reuniões com parceiros de AAAF e ATL no mês de maio para preparação da abertura do jardim de infância a 1 de junho e a partir de 29 de junho, respetivamente através de videoconferência (plataforma SKYPE); 
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Participação nas reuniões com os diretores de Agrupamentos de Escolas e Associações de Pais e Encarregados de Educação para preparação da abertura do Ano Letivo – 23 de junho, através de videoconferência (plataforma SKYPE); Participação em reuniões com os coordenadores de estabelecimento de ensino no âmbito no novo caderno de encargos para as refeições escolares, no mês de junho, através de videoconferência (plataforma SKYPE); Participação em reuniões com os parceiros (APEE/IPSS) no âmbito da realização de obras nas escolas e alterações à rede escolar, no mês de junho, através de videoconferência (plataforma SKYPE); Acompanhamento da empresa a concurso, no âmbito da prestação de serviços de fornecimento de refeições nos refeitórios das escolas do ensino básico e jardins de infância do município de Loures, em visitas técnicas aos estabelecimentos de ensino; Participação na Equipa de serviços essenciais no âmbito da preparação de encomendas das Refeições escolares_COVID-19; Recolha e distribuição de computadores aos alunos do 1º ciclo do escalão A de acordo com as necessidades indicadas pelos Agrupamentos de Escola; Recolha e distribuição de computadores entregues aos alunos do 1º ciclo do escalão A e sua recolocação nas escolas em articulação com a equipa da DQIT.   Outros Projetos  Pais Informa 2020 
P epa aç o do p ojeto de li o e eitas de Lou es  pelo Chefe Be a di o e Rute Bo ego ue incide na recolha e apresentação de receitas originais com equilibro nutricional e variabilidade alimentar.  Rede das Cidades de Aprendizagem da UNESCO Deliberada e aprovada a proposta de candidatura à Rede das Cidades de Aprendizagem da UNESCO, junto da Comissão Nacional da Unesco cuja decisão final será remetida a todos os Estados-membros em outubro.   Conselho Municipal de Educação de Loures  18 de junho – 1ª Reunião ordinária de 2020 do conselho Municipal de Educação de Loures, através de videoconferência (plataforma SKYPE) com a ordem de trabalho: Tomada de posse de novos conselheiros; Balanço do ano letivo2010/2020 e preparação de abertura do novo ano letivo 2020/2021; Ponto de situação quanto à revisão da Carta Educativa e Elaboração do Plano 
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Estratégico Educativo; Normas do Serviço de Apoio à Família e Plano de Transportes Escolares 2020/2021  Academia dos Saberes – Universidade Sénior A Academia dos Saberes é constituídas por 4 polos descentralizados, Loures, Sacavém, Camarate e Bucelas, que tem como objetivo criar e dinamizar um conjunto de atividades sociais, culturais, educativas e de convívio, num contexto de formação ao longo da vida. No seguimento do despacho n.º 155/2020 de 17 de março foram suspensas todas as aulas e atividades das Academias dos Saberes.  Organização interna Neste período a equipa focou-se na preparação e organização do próximo ano letivo; Realização de filme/reportagem fotográfica com mensagem do Sr. Vereador da Educação, com registos fotográficos do ano letivo 2019-2020, enviado a todos os professores e alunos da Academia dos Saberes; Abertura do Polo de Camarate para apoio à entrega das máscaras sociais; Preparação das futuras instalações do Polo da Academia dos Saberes de Santa Iria de Azóia.     No âmbito da atividade CULTURAL, elencam-se de seguida as iniciativas que se considera terem merecido destaque no período abrangido pelo presente relatório:  Arte em contexto | Conversas informais ¿De qué casa eres? Los niños de Russia. Episodios de un Cotidiano #3 com a participação da Ana Pérez-Quiroga e Maria do Mar Fazenda realizou-se no dia 30 de julho  (transmissão em direto nas redes sociais) com:     - Apresentação do catálogo da exposição - Visita comentada à exposição Notas Biográficas Ana Pérez-Quiroga - Nasceu em 1960, em Coimbra. Artista visual e performer. Vive e trabalha em Lisboa. As suas temáticas centram-se em torno do quotidiano e seu mapeamento, a importância dos objetos comuns na construção da autorrepresentação e problemáticas de género, materializadas em diversos suportes: instalação, objetos, fotografia, têxteis e performance. 
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Licenciada em Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, tem o Curso Avançado de Artes Plásticas do Ar. Co; é Mestre em Artes Visuais Intermédia pela Universidade de Évora e é doutora em Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. É investigadora no CHAIA – Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora.  Expõe regularmente, a solo e em coletivo, desde 1999, tendo exibido o seu trabalho em instituições nacionais e internacionais. O seu trabalho encontra-se representado em diversas coleções institucionais. Tem integrado programas de residências internacionais com bolsas da Fundação Oriente; Fundação Gulbenkian; Institut français du Portugal - Cité International des Arts - Paris; Criatório - Câmara Municipal do Porto; Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem um ateliê cedido pela Câmara Municipal de Lisboa. Foi distinguida com o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores - SPA, para a melhor exposição de Artes Plásticas de 2014. Maria do Mar Fazenda - Nasceu em 1977, em Lisboa. É curadora e investigadora.  Licenciada em Belas Artes pela The Slade School of Fine Art, UCL, em Londres (2002). Após realizar a Pós-Graduação em Estudos Curatoriais na Fundação Calouste Gulbenkian/ Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (2005), começou a trabalhar em curadoria em diferentes contextos expositivos. Desde 2014, frequenta o doutoramento em Estudos Artísticos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/ Universidade NOVA de Lisboa. Paralelamente à sua prática de curadoria independente desenvolvida desde 2005, destaca-se do seu percurso profissional: a escrita de crítica de arte na L+Arte (2007-2011); a colaboração na área do documentário sobre artistas (assistência a Jorge Silva Melo) e museus (co-autora com Luísa Homem); a consultoria para as Artes Visuais no programa Câmara Clara (2008-2009); a programação para o Espaço Arte Tranquilidade (2013-2015); a direção artística da primeira edição da feira Drawing Room Lisboa (2018). Desde fevereiro de 2020, é assessora para a Programação no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves.  Sobre a Exposição - ¿De qué casa eres? Los niños de Russia.  Episodios de un Cotidiano #3, revisita um fenómeno da história de Espanha, com repercussões na Europa e no Ocidente: o exílio de 2895 crianças republicanas na ex-União Soviética devido à Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Duas dessas crianças são a mãe e a tia da artista. É uma instalação construída com recurso a objetos pessoais da sua mãe e com documentos e fotografias recolhidas nas viagens que fez à Rússia e Ucrânia.    
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 Reabertura dos equipamentos culturais – Lugares de Cultura | museus, galerias e bibliotecas  Em maio, teve lugar a reabertura dos equipamentos culturais municipais, após dois meses encerrados ao público. Nomeadamente os museus e galerias municipais reabriram ao público, simbolicamente, no dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, assinalando a efeméride. A reabertura dos equipamentos obedeceu a um conjunto de condições de segurança e higiene impostas pela atual situação pandémica, adotando um horário reduzido e acesso condicionado.  Os nossos equipamentos têm o selo Clean&Safe, garante de todas as condições de segurança. Apesar das condicionantes, esta reabertura dos equipamentos marca uma retoma presencial da atividade cultural, uma vez que, no plano digital, manteve-se um contacto permanente com os públicos.  Visitas guiadas em direto no Facebook dos Museus Tendo passado a utilizar o Facebook como ferramenta privilegiada de comunicação e trabalho da Rede de Museus de Loures durante o confinamento, assistiu-se, com o passar do tempo, a um aumento da interação com o público que nos segue a partir desta plataforma.  Mesmo após a reabertura dos Museus, as condicionantes que nos impedem de concretizar a nossa programação regular levou-nos a optar por realizar algumas ações em diretos no Facebook.  Tratando-se das nossas primeiras experiências neste domínio, constatamos que existe margem para crescimento e que são iniciativas muito bem acolhidas e uma boa aposta pelo alcance direto e indireto que atingem. O facto de permanecerem disponíveis após o direto, torna este recurso ainda mais interessante. Num tempo em que o regresso à plena normalidade vai tardando, esta é uma forma de manter a ligação à comunidade e de incentivar as visitas aos equipamentos, transmitindo a mensagem de que continuamos ativos e ligados aos nossos públicos que, através desta plataforma, tem vindo a aumentar paulatinamente.  Em números gerais apresentam-se os dados de alcance estimado, de interação com a publicação e número máximo de visualizadores em direto para cada uma das indicativas em destaque. 13 de junho | Visita guiada à Mercearia Santana Alcance estimado: 2,2 mil  Interações com a publicação: 175 Pico de visualizadores em direto:16 18 de junho / Palestra Planeta sustentável – FOGO  Alcance estimado: 1,2 mil  
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Interações com a publicação: 99 Pico de visualizadores em direto: 9 
 de julho | Visita guiada  e posiç o O a tigo e it io do La go do Espí ito Sa to   Alcance estimado: 5,5 mil  Interações com a publicação: 402 Pico de visualizadores em direto: 28 7 de julho | Visita guiada ao MCS no âmbito do seu 20º aniversário Alcance estimado: 11 mil  Interações com a publicação: 460 Pico de visualizadores em direto: 48    Relativamente ao domínio DESPORTIVO, ganha especial relevo:  

Co ida vi tual k esta os A ui  – Lou es  Prova de atletismo na distância de 10 000 metros a cumprir individualmente entre os dias 24 e 26 de julho de 2020. Limite de participação: 1000 atletas Oferta de sistema de fixação de dorsal 
go g ip  aos pa ti ipa tes. N.º de i s ições:  Nº de pessoas ue o luí a  a p o a: .  Num tempo de condicionamento e distanciamento físico, o Município de Loures não quis deixar de desafiar os atletas do concelho de Loures, dos que participam no Troféu Corrida das Coletividades do Concelho de Loures e de todos que gostam de correr.  Assinalando desta forma o 134º Aniversário do concelho de Loures.   

Lou es o vida pa a To eio o li e  de Xad ez  Plano de Intervenção Municipal do - Xadrez  No âmbito do Plano de Intervenção Municipal do Xadrez realizaram-se seis to eios o  li e  de Xadrez, nos dias 29 de junho e 2, 6, 9, 13 e 16 de julho, que registaram 73 participações. Mantém-se a atividade do canal Pimxadrez no Youtube com o objetivo de divulgar regras, bases e técnicas, vídeos e material didático. Este canal serviu igualmente para a dinamização dos cursos de iniciação e centro de treino.  Saiba mais em http://www.pimxadrez-loures.pt/temporada1internet.ht     
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 No quadro de ação da GESTÃO DO PARQUE HABITACIONAL, durante os meses de maio a julho, destaca-se: Neste período há a referir que, na sequência dos planos de contingência devidos à pandemia do coronavírus COVID-19, os quais ainda se prolongam, houve uma redução significativa da atividade desde 16 de março, por questões de segurança, e embora se esteja a tentar normalizar o funcionamento dos serviços, deixou de se efetuar qualquer reparação no interior de fogos habitados salvo situações de extrema urgência, e foram reduzidas ao mínimo as vistorias.  Por outro lado, há a referir a diminuição dos técnicos para metade do existente no período anterior, por gozo de licença de maternidade de um e por transferência para outro serviço de outro.  Ações indiferenciadas no parque habitacional Empreitadas 
– Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Espaços Exteriores do Bairro Municipal da Quinta da Fonte, Apelação Contrato: n.º 124/2018, assinado em 04.04.2018, visto TC n.º 1064/2018, de 03.07.2018. Consignação: 06.08.2018, prazo: 420 dias, data de conclusão: 30.09.2019. Valor adjudicação: . . ,  €+ IVA, total e te fatu ado. Revisão de preços. Calculada a 1.ª tranche (coeficientes disponíveis), cabimentada e paga: 

. ,  € + IVA. Primeira Modificação ao Contrato: Contrato: n.º 75/2020, assinado em 03.04.2020 
Valo  dos t a alhos a ais, e os e o issões: . ,  € 
Valo  dos t a alhos a e os: . ,  € Situação em 31.07.2020 – Aguarda resposta do Tribunal de Contas (entrada em 04.05.2020). 
– Empreitada para Reparação de Fogos do Património Habitacional Municipal Contrato: n.º 210/2019, assinado em 31.07.2019. Consignação: 19.08.2019, prazo: 150 dias, data prevista para a conclusão: 16.01.2020   
Valo  adjudi aç o: . , € + IVA, fatu ado o pe íodo: . ,  € + IVA, faturado acumulado: 129.586,4  € + IVA. Situação em 30.04.2020 – Concluídos os trabalhos da empreitada, receção provisória efetuada.     
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– Empreitada de muros de suporte no bairro das Sapateiras, Loures Contrato: n.º 330/2019, assinado em 22.10.2019. 
Valo  adjudi aç o: . ,  € + IVA, fatu ado o pe íodo: . ,  € + IVA, faturado acumulado: . ,  € + IVA. Receção provisória: 24.03.2020 Situação em 31.07.2020 – Concluídos os trabalhos da empreitada, receção provisória efetuada.  
– Empreitada de reparação de fogos nos Bairros Urbanização Municipal Terraços da Ponte, Quinta da Fonte e Quinta das Pretas Contrato: n.º 356/2019, assinado em 12.11.2019. Consignação: 26.12.2019, prazo: 90 dias, data prevista para a conclusão: 25.03.2020. 
Valo  adjudi aç o: . ,  € + IVA, fatu ado o pe íodo: . ,  € + IVA, faturado acumulado: . ,  € + IVA. Situação em 31.07.2020 – Concluídos os trabalhos da empreitada, receção provisória efetuada.  
– Empreitada de reparação e beneficiação dos edifícios situados na Rua Gonçalo Mendes da Maia n.º 1, 3, 5 e 9 e Rua Martim Moniz n.º 2, 3 e 4, São Sebastião de Guerreiros, Loures Aprovação da adjudicação: 59.ª Reunião Ordinária de Câmara de 08.04.2020. 
Valo  adjudi aç o: . ,  € + IVA, fatu ado o pe íodo: . ,  € + IVA, faturado acumulado: . ,  € + IVA, prazo: 240 dias. Situação em 31.07.2020 – Empreitada iniciada a 01.06.2020 
– Empreitada de reparação e beneficiação dos edifícios situados nos lotes A, B, C e D do Bairro Quinta da Vitória, Portela Aprovação do procedimento: 58.ª Reunião Ordinária de Câmara de 25.03.2020. Situação em 31.07.2020 – Aprovada a proposta de adjudicação em Reunião de Câmara – Deliberação 359/2020 de 07.07.2020. 
– Empreitada para Reparação de Fogos no Património Habitacional Municipal Aprovação do procedimento: Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Caroço de 23.03.2020. Aprovação da adjudicação: Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Caroço de 15.04.2020. Valor adjudi aç o: . ,  € + IVA, fatu ado o pe íodo: . ,  € + IVA, faturado acumulado: . ,  € + IVA Situação em 31.07.2020 – Empreitada em curso. 
– Empreitada de Reparação e Beneficiação de 6 Blocos de Edifícios Habitacionais, Bairro de Santo António, Camarate Aprovação do procedimento: 66.ª Reunião Ordinária de Câmara de 07.07.2020. 
Valo  ase de . ,  € + IVA o  p azo de e e uç o de  dias. 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 59   

Situação em 31.07.2020 – Em vias de publicação de Concurso Público 
– Empreitada para Reparação Ramais, Prumadas e Coletores do Património Municipal Aprovação do procedimento: Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Caroço de 21.07.2020. 
Valo  ase: . ,  € + IVA, p azo de e e uç o  dias. Situação em 31.07.2020 – Aguarda propostas  Prestações de serviços 
– Reparação de redes de gás no património habitacional municipal  Nota de Encomenda n.º 1600/2016, de 27.07.2016;  
Valo  de adjudi aç o: . ,  € IVA i luído , faturado no período: 0,00 € IVA i luído , faturado acumulado: . ,  € IVA i luído); Situação em 31.07.2020 – A firma mostra indisponibilidade para intervir. 
– Contrato de conservação e manutenção, incluindo reparação – 2ª fase, dos elevadores da Rua José Alfredo Dias, 1 a 4, nas Sapateiras, Loures Contrato n.º 179/2017, de 18.10.2017; 
Valo  de adjudi aç o: . ,  € + IVA = . ,  €, faturado no período: 455,52 € + IVA = 

,  €, faturado acumulado: 44.122,36€ + IVA = . ,  €; Situação em 31.07.2020 – Reparados os elevadores, contrato de conservação e manutenção em vigor. Nota de Encomenda n.º 21/2020 – Reparação de elevadores Valor de adjudicação: 5.000,00 € IVA i luído , faturado no período: 0,00 € IVA i luído , faturado acumulado: 298,00 € IVA i luído ; Situação em 31.07.2020 – Disponibilidade para as reparações que se verificarem necessárias. Existem trabalhos realizados que aguardam fatura. 
– Seleção de perito para a Avaliação de Fogos Municipais Nota de Encomenda n.º 2760/2017; Valor de adjudicação: 2.306,25€ IVA i luído , fatu ado o pe íodo: ,  € (IVA incluído), faturado acumulado: 2.152,  € IVA i luído ; Situação em 31.07.2020 – Disponibilidade para 1 avaliação. Nota de Encomenda n.º 1132/2019; 
Valo  de adjudi aç o: . , € IVA i luído , faturado no período: 0,00 € (IVA incluído), faturado acumulado: 3 ,  € IVA i luído ; Situação em 31.07.2020 – Disponibilidade para 14 avaliações.  
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–  Certificação energética de edifícios Nota de Encomenda n.º 1057/2019, de 21.05.2019. Valor de adjudicação: 6. , € IVA i luído , faturado no período: 0,00 € (IVA incluído), faturado acumulado: ,  € IVA i luído ; Situação em 31.07.2020 – Disponibilidade para 11 certificados. Desentupimento e inspeção vídeo de esgoto no GIS de Loures, Sapateiras, Loures Valor de adjudicação: 307,50 € IVA i luído , faturado no período: 307,50 € (IVA incluído), faturado acumulado: 307,50 € IVA i luído ; Situação em 31.07.2020 – Realização do procedimento (ajuste direto simplificado) e conclusão do mesmo. - Procedimento para conservação, manutenção e reparação dos elevadores dos edifícios da Pcta José Alfredo Dias, a 4, Sapateiras-Loures (2020/2023) Situação em 31.07.2020 – Enviado para lançamento do procedimento.  Obras Reparações e intervenções no património habitacional indiferenciado (fogos habitados), foram realizadas obras pela equipa do Núcleo de Execução de Obras, procedendo á reparação de anomalias causadas por roturas nas redes de água e esgotos, infiltrações com reparação nas paredes e pintura – realizadas no período: 22 obras, no valor de 2.852,60 €, totaliza do o a o 

 o as, o alo  glo al de . ,  €. Reparações/reabilitação no património habitacional indiferenciado de fogos devolutos – 
e upe aç o o pe íodo de  fogos, o alo  de . ,  €, totaliza do at  . . ,  fogos, no valo  glo al de . ,  €. O valor global das pequenas e grandes reparações efetuadas pela equipa totalizaram no período 

. ,  € e at  . . , . ,  €   Fiscalização O NFV não realizou despejos no período, totalizando até 31.07.2020, 8 despejos, foram demolidas 4 construções abarracadas, totalizando até 31.07.2020, 15 construções; no ano não foram efetuadas limpezas de entulhos. Foram realizadas 10 vistorias no período, totalizando 52 até 31.07.2020, 0 registos de anomalias, totalizando 32 até 31.07.2020, e não foram efetuados levantamentos no corrente ano. 
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O NFV esteve presente no corrente ano numa assembleia de condomínio, 0 das quais no período em análise. Estes valores poderão ser revistos pois o colega que esteve ao serviço durante estes meses se encontra de férias, não sendo possível contactá-lo.  Relativamente ao conjunto de iniciativas enquadradas na área do AMBIENTE é de destacar o seguinte:   Planeamento, limpeza e desassoreamento de linhas de água: O total da área dos trabalhos em curso é de 10.234 (m²); VALORIO - Requalificação do Rio Trancão em Bucelas – Empreitada em curso; POSEUR – Celebrado o contrato para elaboração do Projeto de Execução "Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio de Loures – elaboração de projeto em curso; Contratação de prestação de serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos para controlo de infestantes em terrenos municipais ou do Domínio Público Hídrico junto a linhas de água - 2 ANOS: trabalhos em curso; Empreitada de Obras Públicas: Limpeza, Reabilitação, Renaturalização de cinco troços de Linhas de Água - Projetos Piloto do PERLA: Procedimento concursal a decorrer; Empreitada de "Beneficiação da Bacia de Retenção de Bonjardim": procedimento de consulta previa em curso: fase de consulta.  Limpeza urbana Contratação de prestação de serviços - Limpeza Urbana - 36 meses: contrato celebrado e os trabalhos já se encontram em curso; Concluídas diversas ações de remoção de resíduos com destaque para as localidades de Camarate (10), Frielas (11) Loures (15), e Santa Iria da Azóia (11); Decorrente da planificação anual, foram realizadas campanhas de controlo de pragas em todos os edifícios e espaços escolares sob gestão do município. Está ainda em curso campanha de prevenção de pragas urbanas na obra do Caneiro de Sacavém; Aquisição de serviços: controlo de vespa velutina; Colocação e monitorização de 20 armadilhas alimentares para combate à vespa velutina, tendo sido capturadas pelo menos 55 vespas fundadoras. Foram ainda destruídos doze ninhos; Celebrado contrato para prestação de serviços de limpeza e modelação de terreno; Talude Militar – concluídos os trabalhos; Aquisição de um serviço de acondicionamento, recolha, transporte e tratamento de resíduos: 
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Aquisição de 5000L hipoclorito para assegurar a desinfeção nos cemitérios municipais e espaços públicos; Adquiridos 4 pulverizadores para assegurar a desinfeção nos cemitérios municipais e espaços públicos.  Gestão dos Cemitérios Municipais e do Crematório Municipal Foi lançado procedimento para Fornecimento e instalação de forno crematório e manutenção preventiva do equipamento, incluindo formação contínua de operadores;  Assegurados todos os serviços cemiteriais considerados essenciais; Empreitada de remodelação do Crematório Municipal: em curso; No âmbito da valorização e divulgação do Património dos Cemitérios de referir a apresentação de duas candidaturas a Prémios APOM 2020 e a apresentação de oferta educativa para o novo ano letivo; Lançamento de procedimento para realização de trabalhos diversos no edifício da secretaria do cemitério Municipal de Camarate.  Acordo de Execução celebrado entre o Município e as Juntas de Freguesias Acompanhamento e monitorização relativos às operações de conservação e manutenção dos espaços verdes delegados nas Freguesias, com o objetivo de aferir a execução das boas práticas e a sua correspondência com as tipologias atribuídas. Execução de visitas aos locais e respetiva apreciação sobre o estado atual de novos espaços verdes a receber, de modo a aferir a existência dos requisitos necessários para efetuar a delegação das operações de conservação e manutenção nas Freguesias; Planeamento do corte de vegetação de terrenos municipais não descentralizados.  Reabilitação e requalificação do espaço público municipal A operacionalização do Acordo de Execução, monitorização, resposta a solicitações das 
F eguesias, a o pa ha e to das o o ias epo tadas a apli aç o Mais Pe to de Si , realização de reunião com o Gabinete de Planeamento (GP), com vista à operacionalização do processo de levantamento das árvores isoladas em caldeira ou em alinhamento, avaliação de boletins fitossanitários e análise de risco de árvores (remetidos pelos técnicos das Juntas de Freguesia conforme Acordo de Execução); 
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Execução de ações de monitorização do exercício das operações de manutenção dos espaços verdes, descentralizadas nas Freguesias ao abrigo do Acordo de Execução e reuniões com elementos dos executivos. Após desenvolvimento do projeto de Arquitetura Paisagista para terreno expectante proveniente de demolição de barracas, na Rua Horácio Costa Moreira, foi concluído o processo de delegação das operações de manutenção dos espaços verdes, na União de Freguesias; Prestação de serviços com vista à renovação dos espaços verdes localizados na Estrada Camarate, Sacavém, na Urbanização Quinta Nova;  Acompanhamento da prestação de serviços de serviços de manutenção dos espaços verdes e limpeza urbana de diversos equipamentos municipais (Conventinho, Casa do Adro, Biblioteca Ary dos Santos);  Acompanhamento da prestação de serviços de manutenção dos espaços verdes e limpeza urbana do PAB; Gestão do contrato de manutenção das instalações especiais de bombagem PAB e PUSIA e elaboração de proposta para aquisição de serviço (novo contrato); Processo de aquisição e instalação de novos equipamentos de fitness sénior, no Parque Adão Barata, substituindo assim os existentes, que devido à sua utilização intensiva já apresentavam alguma deterioração: executado; Celebrado contrato para serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de fitness sénior; Prestação de serviços de manutenção dos logradouros das escolas EB 2,3 e EBI e Quinta dos Remédios – Elaboração de novo processo de prestação de serviços; Acompanhamento da gestão do contrato de manutenção dos espaços verdes do Parque Urbano da Encosta de Santo António dos Cavaleiros; 
P og a a H  Vida e  Mo ta hi ue , de ido  pa de ia efetuou-se, conforme despacho, suspensão das atividades. Efetuou-se proposta de reformulação das atividades em agenda: os sons das aves, Coala por um dia e Insetos da Noite, com conversão para conteúdos vídeo ou folhetos. Gestão do processo de revitalização do Parque Municipal do Cabeço de Montachique, incluindo Centro de Interpretação do Parque; Gestão do processo de ampliação do parque de estacionamento do Parque Municipal do Cabeço de Montachique – Obra em fase final no período de reporte; Empreitada: Parque do Planalto do Catujal – celebração do contrato. Trabalhos a decorrer; 
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Empreitada - Requalificação do pátio da Casa do Professor do Concelho de Loures, Loures: obra concluída; 
La ça e to do p o edi e to de E p eitada de Re ualifi aç o de Espaços Ve des o Cemitério de Camarate;  Empreitada de execução do novo jardim e parque de estacionamento da Quinta de Santa Teresa, em Camarate – Trabalhos a decorrer;  Empreitada de Requalificação dos espaços verdes exteriores do Bairro de Santo António, em Camarate – 2.ª fase – concluídas a 31 de julho; Empreitada do Parque Urbano do Infantado –Concurso Público de Empreitada de Obras Públicas 
– Assinatura de contrato. Projeto de requalificação da Urbanização Quinta da Areeira –fase de Projeto de Execução; Projeto de Requalificação do Circuito de Manutenção do PMCM – Obra a decorrer; Dinamização de atividades na Estação da Biodiversidade de Fontelas – Promoção de saída de campo com especial enfoque nos insetos para RIPAR – Registar, Identificar e Partilhar, na Estação de Biodiversidade (EBIO) de Fontelas – Atividade suspensa, encontra-se em reorganização de acordo com a nova realidade (pandemia); Projeto para o futuro ECO Land Art Parque das Oliveiras – Camarate – Estudo Prévio aprovado com reorientações por parte dos serviços da CM Loures; Expansão do Parque Adão Barata e Quinta do Conventinho e futuro Parque do Marzagão – Programas Preliminares elaboração pela DPGU (foram entregues os contributos da DZVF); Elaboração de protocolo com diversas entidades para classificação do Paul das Caniceiras como área protegida de interesse municipal, execução de saídas de campo e classificação de fauna e flora; Proposta do Regulamento de manutenção de arvoredo urbano e espaços verdes, em elaboração; 
Dese ol i e to de dilig ias pa a a fi alizaç o da e e uç o da E posiç o I setos e  

O de  – 1 ano – A decorrer no PUSIA; Finalizada a aquisição serviços para reparação da rede de rega da 2ª fase da Urbanização Terraços da Ponte em Sacavém; Finalizada a aquisição serviços para Reparação da rede de rega do Parque Urbano de Santa Iria de Azóia.    
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Prevenção e da defesa da floresta Empreitada de Beneficiação da Rede Viária Florestal no Concelho de Loures 2019 – em execução; Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível (100m)_12 meses: em execução.  Monitorização e caracterização da qualidade ambiental  Plano de Ação Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas – Reunião com a Comissão de Acompanhamento para recolha de contributos e apresentação do trabalho já desenvolvido; Projeto de Eficiência Hídrica: Acompanhamento de projeto – Análise ao projeto de execução do PAB e projeto base das Oficinas Municipais. Estudo de Monitorização das Concentrações de PM10 no Bairro de S. Francisco, em Camarate – Realização da 4ª e 5ª campanha de amostragem; 
Ela o aç o e e t ega de a didatu a pa a upg ade da ati idade Repe sa  os ios . Aus ultaç o do mercado para integração de tecnologia na atividade; 
Ela o aç o e e t ega de a didatu a pa a upg ade da ati idade Repe sa  os ios . Aus ultaç o do mercado para integração de tecnologia na atividade Reforço da Rede Municipal de Recolha de OAU com a instalação de 2 novos oleões (Intermarché de Santa Iria de Azóia e de Santo António dos Cavaleiros).  Sensibilização e educação ambiental LRS 360º – preparação da equipa para a dinamização da atividade; Elaboração de guia de procedimentos a adotar no âmbito das restrições de utilização impostas pelo COVID19; 
Co u so P og a a O Cí ulo M gi o  – definição das temáticas a abordar no próximo ano letivo, sendo o elemento selecionado o FOGO, para serem abordados os conteúdos: Clima e Eficiência Energética: alterações climáticas, adoção de sistemas energéticos mais verdes e uso eficiente da energia Preparação da Semana da Água e tratamento das respetivas inscrições; Assinalado o Dia Mundial do Ambiente, com apresentação da oferta de educação ambiental com recursos digitais; Elaboração de candidatura ao fundo ambiental no âmbito do pilar sensibilização do Plano de Sustentabilidade Hídrica; Elaboração e entrega de candidatura ao prémio de ação transformativa contemplando a estratégia do Município no que toca à gestão e conservação das linhas de água, valorizando o território; 
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Projeto de compostagem doméstica: Criação de ficha de inscrição no projeto online e aquisição de kits oferta destinados aos participantes no projeto; Preparação de guião e história para ações de sensibilização de dejetos canídeos para implementar ação em escolas no próximo ano letivo; 
Ela o aç o e e t ega da a didatu a A.TU.AR po  u a elho  ualidade do a  ue e e eu aprovação por parte desta linha de financiamento.  Eficiência energética Projeto de Eficiência Hídrica: preparação de lançamento de empreitada - Parque Adão Barata; Proposta de aquisição de bens e serviços no âmbito da eficiência energética na iluminação dos recintos de Pavilhões Desportivos; Projeto de eficiência energética: Candidatura aprovada ao Lisboa 2020, financiamento para Iluminação Pública: elaboração do lançamento da empreitada de Sistema de Iluminação Pública Eficiente.                              
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 Na concretização das suas competências e de acordo com as Grandes Opções do Pla o GOP’s , a atividade municipal desenvolvida nos meses de maio a julho, foi a seguinte:  Funções Gerais / Administração Geral A atividade de APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO neste período resultou nos seguintes dados:    
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 Apoio Logístico  
  Centro de Digitalização    Arquivo Administrativo    
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    Atendimento     Arquivo Fotográfico            
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 Iniciativas do Arquivo    
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 No que concerne à MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, a atividade desenvolvida neste período, para além da gestão global dos equipamentos, diversificou-se nas seguintes áreas de intervenção:    
    



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 76   

 
       No âmbito da GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS e no período de maio a julho de 2020, a atividade desenvolvida pode-se consubstanciar no seguinte:  Formação Interna Neste período realizaram-se 23 ações que contaram co a participação de 233 trabalhadores.  Atividade maio/junho/julho 2020 AcumuladoAções de formação 23 27Formandos 233 281   

Ci lo da despesa , p o o ida po  fo ado es i te os, ealizada o pe íodo de  a 29/05/2020 com a duração de 4 horas online, tendo participado 16 formandos;  
Li e E e t | O seu es itó io e  asa , p o o ida pela Mi osoft Tea s, ealizada o dia 14/05/2020, com a duração de 1 hora online, tendo participado 72 formandos; 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 77   

RGPD/I t oduç o  utilizaç o e p oteç o dos dados pessoais , promovida pela Significado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 18 a 27/05/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 8 formandos; 
O ça e taç o dos se iços pú li os , ª ediç o p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 20/05 a 03/06/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 2 formandos; 
O ça e taç o dos se iços pú li os , ª ediç o p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 15/06 a 29/06/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 2 formandos; 
Folha de l ulo – E el i te dio , p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 21/05 a 30/06/2020, com a duração de 50 horas online , tendo participado 9 formandos; 
CCP/A uisiç o de e uipa e tos e se iços , ª ediç o p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 20/05 a 19/06/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 4 formandos; 
CCP/A uisiç o de e uipa e tos e se iços , ª ediç o p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 25/06 a 10/07/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 4 formandos; 
I telig ia E o io al , ª ediç o p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 25/05 a 03/06/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 6 formandos; 
I telig ia E o io al , ª ediç o p o o ida pela Significado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 27/05 a 04/06/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 2 formandos; 
Fu ç o Pessoal – legislaç o la o al , p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 27/05 a 12/06/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 1 formando; 
O ga izaç o de e e tos a io ais e i te a io ais , ª ediç o p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 19/06 a 03/07/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 2 formandos; 
O ga izaç o de e e tos a io ais e i te a io ais , ª ediç o p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 22/06 a 03/07/2020, com a duração de 25 horas online, tendo participado 1 formando; 
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C iati idade e  o u i aç o , p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 23/06 a 28/07/2020, com a duração de 50 horas online, tendo participado 4 formandos; 
Audito ia e Co t olo I te o , p o o ida pela Sig ifi ado- Consultoria, Formação e Informática, realizada no período de 01 a 31/07/2020, com a duração de 50 horas online, tendo participado 4 formandos; 
Segu a ça E p oteç o de dados pessoais ,  edições p o o idas pela P ote t Data Co sulti g, realizadas respetivamente nos dias 29 e 30/06/2020, com a duração de 6 horas/total online, tendo participado 44 formandos; 
OTL Lou es – Fo aç o de o ito es , ª ediç o p o o ida por formadores internos, realizada no dia 30/06/2020, com a duração de 2,5 horas online, tendo participado 16 formandos; 
OTL Lou es – Fo aç o de o ito es , ª ediç o p o o ida po  fo ado es i te os, ealizada no dia 02/07/2020, com a duração de 2,5 horas presenciais, tendo participado 3 formandos. Co ti uidade do º Cu so de Fo aç o pa a Poli ia Mu i ipal , p o o ido pelo FEFAL, o  a participação de 19 formandos;   Fo aç o T i a Espe ializada e  Ci il D – Topog afia , p o o ida pela LusoCua za, realizada no período de 15/06 a 10/07/2020 com a duração de 45 horas, tendo participado 8 formandos; 
CAM e CQM/Fo aç o o ple e ta  de e o aç o de oto istas de passagei os e pesados , promovida pela Futurbrain, realizada no período de 17 a 30/06/2020 com a duração de 35 horas, tendo participado 4 formandos; 
TCC/Fo aç o o ple e ta  de e o aç o de t a spo te oleti o de ia ças , p o o ida pela Futurbrain, realizada no período de 29/06 a 03/07/2020 com a duração de 20 horas, tendo participado 2 formandos.  Formação Externa Neste período participaram 219 trabalhadores participaram em formação externa.  Atividade maio/junho/julho 2020 AcumuladoNº de participantes 219 269   Neste período decorreram as seguintes ações de formação: 
Co sulto ia e  o te to es ola : fu da e tos pa a a p ti a p ofissio al , p o o ida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com a duração de 30 horas, tendo participado 2 Técnicos Superiores. 
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Gest o do olu ta iado , p o o ida pela EVOLUI.COM, o  a du aç o de  ho as, te do participado 1 Técnico Superior. 
E t e ista oti a io al o  p o le as de o po ta e to , p o o ida pela U i e sidade de Coimbra / Centro de Estudos Sociais, com a duração de 7 horas, tendo participado 1 Técnico Superior.  Estágios Curriculares  Neste período realizaram-se 7 estágios curriculares nos serviços municipais. Atividade maio/junho/julho 2020 AcumuladoEstágiários 7 17   Estágios Profissionais  Neste período teve início 2 estágio profissional de muita curta duração. Atividade março/abril 2020 AcumuladoPEPAL- Programa de Estágios Profissionais da Adm. Local 2 2       Segurança Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial  Previamente ao breve descritivo da atividade, sem expressão nas GOP- Grandes Opções do Plano, importa referir que no período em causa (maio a julho 2020), em virtude das necessidades que emergiram no contexto da pandemia por Covid-19, a DSSOAP, continuou a corresponder a um conjunto de exigências que se impuseram, nomeadamente: Levantamento de necessidades de equipamento de proteção individual e outros materiais, desenvolvimento e gestão dos respetivos processos aquisitivos e operacionalização da sua distribuição tanto para os serviços internos como para entidades externas, no âmbito do apoio prestado pela Câmara Municipal de Loures; Tendo em conta a saúde dos trabalhadores e o risco de exposição ao Sars-CoV-2, foram emitidas fichas de aptidão a 387 trabalhadores, as quais são periodicamente reavaliadas; Estabelecimento de contacto e acompanhamento dos trabalhadores da CML, bem como dos trabalhadores externos que exercem funções nas instalações, que se encontram em isolamento ou com diagnóstico positivo de COVID-19, por parte da equipa do SSO-Serviço de Saúde Ocupacional e da equipa da APS-Área de Apoio Psicossocial. Refere-se ainda que a equipa do SSO tem assegurado a articulação com a Saúde Pública; 
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Adaptação do funcionamento Serviço de Saúde Ocupacional e do Refeitório Municipal em conformidade com as exigências emitidas pela Direção Geral e com o plano de contingência; Continuidade da realização de ações de formação aos trabalhadores que exercem funções de limpeza, tendo sido elaborados diversos materiais informativos destinados aos trabalhadores e superiores hierárquicos. Foram emitidos pareceres técnicos em diferentes temáticas e foi dado apoio na avaliação dos planos de contingência de iniciativas internas e das empresas externas que exercem funções nas instalações do município; Apoio do refeitório municipal no fornecimento de refeições a profissionais de saúde e a bombeiros voluntários (neste último caso o fornecimento terminou a 28/06/2020), bem como, apoio na disponibilização de bens alimentares a indivíduos em situação de sem abrigo; 
Refo ulaç o da i i iati a Festa do T a alhado , aç o i teg ada as comemorações do134º aniversário do concelho, em conformidade com as normas de segurança e saúde exigidas, tendo sido realizada apenas a sessão de homenagem aos trabalhadores.  Atividade maio-julho AcumuladoFesta do TrabalhadorProposta de dinamização de iniciativa (E/49153/2020) 1 1Sessão de homenagem ao trabalhador 1 1   Atividade maio-julho AcumuladoAlimentação e géneros para confecionarAlmoços 12637 35826Apoio a Iniciativas 6022 12642Confeção de sopas (L) - Bares CCD 1802 5469Confeção de sopas p/take away 285 3004Sopa fornecida para apoio comunitário 750 1710Leite fornecido para distribuição nos Bares do CCD 480 1770   
P o oç o da saúde e tal  Foram efetuadas 39 consultas de psicologia (5 de 1ª vez e 34 de continuidade) e 32 consultas de psiquiatria.  Atividade maio-julho AcumuladoConsultas psicologia 1ª vez 5 22Consultas psicologia continuidade 34 118Consultas de psiquiatria 32 122Atendimentos/acompanhamentos sociais 1 1     
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P o oç o da Valo izaç o P ofissio al  Realizaram-se 10 atendimentos e 2 articulações. Atividade maio-julho AcumuladoAtendimentos/Acompanhamentos 10 29Articulações e encaminhamentos 2 4   
P o oç o so ial  Foram realizados 3 atendimentos e efetuadas 7 diligências de articulação. Atividade maio-julho AcumuladoAtendimentos/Acompanhamentos 3 13Articulações 7 14   
Medi i a Cu ati a e I te a  Foram realizadas 764 consultas de medicina curativa e 27 consultas de ortopedia. Prescreveram-se 1374 receitas médicas. Em enfermagem foram observados 424 utentes. Foram efetuadas 3 consultas de diabetes e realizadas 362 avaliações de dados antropométricas.   Atividade maio-julho AcumuladoConsultas de Medicina Curativa 764 2184Consultas de Ortopedia 27 135Prescrição de receitas médicas 1374 3631Total utentes observados enfermagem 424 961Consultas de Diabetes 3 26Avaliações antropométricas 362 565   
Vigil ia de Saúde  Foram realizados 2 exames periódicos, 665 exames ocasionais, 37 exames de admissão/iniciais e 84 exames auxiliares de diagnóstico.  Atividade maio-julho AcumuladoExames periódicos 2 613Exames Ocasionais 665 966Exames Admissão/iniciais 37 91Exames Auxiliares de Diagnóstico 84 865     Pla o de Co u i aç o Á ea de Apoio Psi osso ial Co id-  No âmbito deste plano realizaram-se atendimentos telefónicos aos trabalhadores, 183 pela área da psicologia e 19 pela área do serviço social.  
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Atividade maio-julho AcumuladoPsicologia - Atendimentos telefónicos a trabalhadores 183 351Serviço Social - Atendimentos telefónicos a trabalhadores 19 25   
Out as ati idades   Atividade maio-julho AcumuladoLimpeza e higieneAquisição de desinfetantes para o SSO (E/22193/2020) 1 1COVID-19|Proposta de aquisição de Toalhetes desinfetantes ao abrigo do plano de contingência  (E/45480/2020) 1 1COVID-19|Proposta de aquisição de álcool 70% ao abrigo do plano de contingência  (E/46122/2020) 1 1COVID-19|Proposta de aquisição de doseador para desinfetante ao abrigo do plano de contingência  (E/446446/2020) 1 1COVID-19|Proposta de aquisição de desinfetantes para carros, superfícies mãos ao abrigo do  plano de contingência  (E/46682/2020) 1 1COVID-19|Proposta de aquisição de solução desinfetante para as mãos ao abrigo do plano de contingência  (E/58713/2020) 1 1   Atividade maio-julho** AcumuladoMedicamentos e Consumíveis clínicosTratamentos enfermagem 113 316Distribuição de protetores solares de Kg a brigadas 11 11Distribuição protetores individuais incluindo para iniciativas 9 9Aquisição de medicamentos ao abrigo da autorização excecional de aquisição direta de medicamentos (E/68981/2020) 1 1   Atividade maio-julho AcumuladoExames Auxiliares de DiagnósticoExames complementares de diagnóstico realizados (RX) 45 87   Atividade maio-julho AcumuladoImunização dos trabalhadoresProposta de aquisição de Vacinas da Gripe  (E/59349/2020) 1 1   Atividade maio-julho AcumuladoAnalises LaboratoriaisRealizadas análises Laboratoriais 116 7161   Atividade maio-julho AcumuladoDotação de Caixas de Primeiros SocorrosCaixas repostas CML 12 30Caixas para Apoio a iniciativas 5 5   
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Atividade maio-julho AcumuladoTratamento de resíduos hospitalaresRecolhas realizadas 13 29Proposta recolha resíduos perigosos destinados a bombeiros e salas decontingência COVID-19 (E/55377/2020) 1 1Recolhas realizadas COVID-19 15 15   Atividade maio-julho AcumuladoFardamentos e equipamento de proteção individualCOVID-19 |Proposta de aquisição de batas descartáveis ao abrigo do plano de contingência (E/48516/2020) 1 1COVID-19 |Proposta de aquisição de luvas e aventais em pvc ao abrigo do plano de contingência (E/53004/2020) 1 1COVID-19 |Proposta de aquisição de máscaras cirúrgicas ao abrigo do plano de contingência (E/55067/2020) 1 1COVID-19 |Proposta de aquisição de batas descartáveis e cobre botas ao abrigo do plano de contingência (E/55528/2020) 1 1COVID-19 |Proposta de aquisição de luvas de nitrilo sem pó ao abrigo do plano de contingência (E/58465/2020) 1 1COVID-19 |Proposta de aquisição de luvas de nitrilo sem pó ao abrigo do plano de contingência (E/60485/2020) 1 1COVID-19 |Proposta de aquisição de aventais ao abrigo do plano de contingência (E/62247/2020) 1 1COVID-19 |Proposta de aquisição de máscaras cirúrgicas ao abrigo do plano de contingência (E/70944/2020) 1 1   Atividade maio-julho AcumuladoEquipamento de trabalhoCOVID-19|Proposta de aquisição de termómetros ao abrigo do plano de contingência (E/52041/2020) 1 1COVID-19|Proposta de aquisição de acrílicos para o refeitório Municipal ao abrigo do plano de contingência (E/66971/2020) 1 1COVID-19 Proposta de aquisição de 30 garrafas e pulverizadores ao abrigo do plano de contingência (E/70767/2020) 1 1   Atividade maio-julho AcumuladoConservação e manutenção de equipamentosProposta de limpeza hottes refeitório municipal e creche (E/68759/2020) 1 1   Atividade maio-julho AcumuladoCalibração de equipamento técnicoProposta de calibração de alcoolteste (E/17862/2019) 1 1         
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GESTÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAIS No período referente aos meses de maio a julho, foram prestados apoios às seguintes iniciativas: Ciclo Pais Informa 2020  Escola de Prevenção e Segurança Unidade de Informação Municipal  DGS - Inquérito Nacional a Hábitos Alimentares e de Atividade Física  Rede de Museus Municipal  Polo de Loures da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional - Ano Letivo 2020-2021 Prémio Internacional de Composição para Clarinete e Big Band Comunicados Posto de Vigia de Cabeço de Montachique  Creche Municipal Covid 19: Materiais de Sensibilização e Prevenção  Departamento de Ambiente Campanha de informação sobre intervenções fluviais Inserções publicitárias   Placas de Obra Rota do Caracol 2020 Comemoração do 4º aniversário da Biblioteca Municipal Ary dos Santos em Sacavém  Dia Mundial da Criança  Galerias Municipais de Loures - exposições Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica Projeto Mobilidade Segura 2019/2020  Música em Si Maior - 2020 Jovens na Autarquia 2020  Prémio Internacional de Composição para Clarinete  Guia de Respostas Educativas Parques com vida Campanha "Para mais tarde Visitar" CRO - Centro de Recolha Operacional Campanha de promoção e valorização do serviço público de transportes na AML LAP 2020 - 20 a 28 de junho - Plano de meios Campanha Compromisso com o Ambiente - Parques Urbanos 
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Proposta de comunicação Municipal, a distribuir na UGT 10 do bairro Portela da Azóia Telas para sinalizar obras  Brasões para balcões -Portarias do Edifício dos Paços do Concelho Atividades de Enriquecimento Curricular - ano letivo 2020-2021 Ocupação de tempos livres para crianças e jovens – Lou es A e tu a-te   ANSR - Campanha "E se a estrada falasse ?" APQ - Arte em Contexto & Divulgação na UmbigoMagazine Jardim.Mercado - 2ª edição 2020 Exposição Ivo Canelas - divulgação revista Contemporânea e UmbigoMagazine Conservatório D'Artes de Loures - Divulgação do ensino artístico especializado para o ano letivo 2020/2021 Exposição para a Casa-Museu José Pedro 2020  Mostra Documental 'Pisadas de Abril'  Programa "O Circulo Mágico"  Academia Sénior - Futuras instalações do Polo de Santa Iria de Azóia  Rede Municipal de Recolha de Óleos Alimentares Usados (OAU) Parque Escolar - brochura Núcleo Museológico do Cemitério de Loures. Prova de atletismo virtual Contratos interadministrativos para investimento nas Unidades de Freguesia  Projeto IPDJ "Dá um tempo"  Rede Cidades de Aprendizagem UNESCO Bons Vinhos Bons Amigos - Rota de Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares Centro Marcha e Corrida - Ecoparque S. João da Talha Apresentação Paul das Caniceiras Inauguração de nova sede da Confraria do Arinto de Bucelas  Exposição coletiva | Epopeia das Artes Plano Ação Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas - PAMAAC-LRS  Comemorações do 134º aniversário do Concelho   Bem Imaterial do Património de Portugal da Gastronomia Portuguesa Cartões de visita para a Diretora do Departamento de Ambiente Exposição "Olhares sobre a Coleção   Lugares de Cultura.  
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PROTOCOLO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Iniciativas Municipais Hastear da Bandeira da Comunidade LGBT, 17 de maio, Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte, Loures;  Sessão de Homenagem aos Trabalhadores SIMAR, GesLoures e Loures Parque, 25 de julho, exterior dos Paços do Concelho, Loures; Hastear das Bandeiras – Aniversário do Concelho, 26 de julho, exterior dos Paços do Concelho, Loures; Sessão de Homenagem aos Trabalhadores CML, 26 de julho, exterior dos Paços do Concelho, Loures; Visita à Exposição Municipal no âmbito das comemorações do Concelho, 26 de julho, Parque Adão Barata, Loures; Sessão Solene de Condecorações Municipais, 26 de julho, exterior dos Paços do Concelho, Loures; Entrega de Condecoração Municipal, 27 de julho, salão Nobre, Paços do Concelho, Loures.  Outras Iniciativas Reunião com a presença do Sr. Primeiro-ministro, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, da Sra. Ministra da Saúde e do Sr. Secretário de Estado, no âmbito do Covid 2019, 10 de julho, Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte, Loures;  Visita ao Parque Santo António, 26 de julho, Parque Urbano do Bairro de Santo António, Camarate.  Candidaturas Online Inception Seminar, 1 st july 2020- DEAR project descriptions: Presentation Project: People & Planet: A Common Destiny.  RICD (Rede Intermunicipal para a Cooperação e Desenvolvimento) Atualização do ponto de situação do Projeto Rumo a 2030 que consiste numa campanha para a promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável e da educação para o desenvolvimento e cidadania global;     
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Outras Ações Pedido de parceria da Onda Solidária Internacional Guiné-Bissau (OSI-GB); Participação no Webinar sobre o Programa «Europa para os Cidadãos» promovida pela AML (Área Metropolitana de Lisboa) em parceria com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors;  Apresentação de informação sobre o convite à apresentação de propostas – Programa «Europa para os Cidadãos.    INTERVENÇÃO LOCAL Contratos Interadministrativos de Investimento No período em análise o GIL concentrou os seus recursos na coordenação da análise e elaboração das propostas de deliberação para a assinatura dos novos Contratos Interadministrativos de Investimento com as Freguesias do concelho. Foram recebidos no GIL 37 propostas de investimento enviadas pelas dez Freguesias, que após analisadas e validadas por vários serviços municipais, foram sendo objeto de propostas de deliberação pelos órgãos do Município e depois pelos da Freguesia. No final de julho verificava-se já 21 novos Contratos Interadministrativos aprovados e assinados correspondendo a 60 por cento de taxa de execução financeira.  Das propostas de investimento recebidas, verifica-se que cerca de 58 por cento se enquadram no objetivo estratégico de requalificação do espaço público e espaços verdes. Neste período, além da análise técnica pelos serviços municipais destas propostas e da partilha de várias sugestões de alteração às propostas iniciais, foram também realizadas várias reuniões presenciais entre as Freguesias e os responsáveis pelos serviços municipais para se conciliar planos de intervenção.  Atualização dos Instrumentos de Delegação de Competência Procedeu-se, neste período, a diversos registos de propostas de atualização, sobretudo, relativas às competências delegadas nas Freguesias através do Acordo de Execução, nomeadamente nos espaços verdes, limpeza urbana e limpeza de terrenos municipais.  Acompanhamento e monitorização das competências delegadas Particularmente prejudicado o planeamento de visitas e monitorização das competências delegadas por motivo da pandemia, mesmo assim, no período em análise, foram efetuadas 
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visitas às Freguesias (GIL e DSPA) e produzida informação sobre o exercício da competência da limpeza de terrenos municipais e sobre a recolha e deposição de resíduos e monos. Realizou-se uma reunião presencial do Grupo de Trabalho de acompanhamento do Contrato Interadministrativo de Colaboração para Recolha de Resíduos onde foram analisados os resultados do primeiro ano de vigência do contrato.  
Platafo a Mais pe to de si : 
A o pa ha e to da platafo a de egisto de o o ias e  espaço pú li o Mais perto de 
si , te do-se registado neste período de três meses 3.094 novos registos. As tipologias das ocorrências mais registadas continuam a ser as relacionadas com a higiene urbana, nomeadamente pragas e recolha de lixo. Neste período realizou-se uma reunião entre serviços para analisar o funcionamento interno no tratamento e acompanhamento das ocorrências e mais uma apresentação da Plataforma a outro serviço municipal.   PLANEAMENTO Nos meses de maio a julho, o GP contribuiu para a concretização do PA, com destaque para as temáticas do Planeamento, Ambiente, Transportes e Mobilidade e Informação Municipal, designadamente com a seguinte atividade:  Planeamento Estratégia Local de Habitação O GP integra o Grupo de Trabalho interno constituído e participou nas reuniões deste com vista a colaborar na elaboração da Carta Municipal de Habitação; apresentação de propostas de estratégias para avaliação; implementação de método de georreferenciação das habitações municipais Georreferenciação do Património Construído Municipal, tratamento dos dados e elaboração de carta temática (fogos municipais); Apoio na identificação geográfica dos fogos municipais.  Territórios Sustentáveis Análise do trabalho técnico efetuado com a Universidade Católica – CESOP Local e avaliação da sua eventual continuidade.  Parque da Várzea e Costeiras de Loures Disponibilização de dados no âmbito do projeto do Parque da Água; 
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Procedimento para a elaboração do projeto da Rede de Caminhos Pedonais e Cicláveis no Parque da Várzea e Costeiras de Loures e respetivas Portas de Entrada do Parque; Estratégia 2030 Participação nos workshops temáticos promovidos pela AML e CCDR, com vista à elaboração de uma estratégia 2030, concertada com vista à construção de uma Estratégia Regional que suporte as linhas de ação do próximo quadro comunitário.  Loures Norte Reuniões internas a fim do mapeamento das atividades dinamizadas na UOPG A - Norte para priorização de possíveis intervenções  Elaboração do documento de trabalho: Loures Norte - propostas de potencialização do território Visitas ao campo para avaliação das condições para as propostas apresentadas internamente.  Plano de Desenvolvimento de Loures Reuniões internas para início do processo de planeamento estratégico, definição de metodologia e instrumento: Plano de Desenvolvimento de Loures. Iniciado procedimento concursal com vista ao prosseguimento deste Plano.  Ambiente - Arvores Isoladas Apresentação e acompanhamento à DA da aplicação móvel para recenseamento de arvores isoladas.  Mobilidade e Transportes Análise e resposta a reclamações sobre a qualidade e eficiência dos transportes, propostas de colocação de novas paragens e alteração de percursos em articulação com os operadores, AML e DOM Projeto Boost - Potencial Bruto para a Bicicleta: disponibilização de dados e validação de resultados sobre as áreas com potencial bruto para a implementação de uma rede ciclável. Rodinhas Gestão da procura. Plano de Mobilidade e Transportes Recolha, tratamento e disponibilização de informação Procedimento para a adjudicação de apoio técnico especializado Estudo e verificação dos novos horários propostos pelas empresas Promoção de contagens de transportes para validação das frequências, através de amostragem. 
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Grupo de Trabalho para o concurso de concessão de Transportes Públicos Rodoviários na AML Reuniões do Grupo Metropolitano.  Informação Municipal Recolha e tratamento de informação estatística Recolha, Análise, Tratamento e Disponibilização de dados estatísticos ás unidades orgânicas que os solicitam; Preparação da informação estatística existente no GP, para divulgação aos serviços da CML.  Cartografia / Análises em SIG Projeto PIM – análise topológica e conversões do Microstation para ArcGis Parametrização da visualização das layers do projeto Estatísticas Cartografia Temática para as UO Acompanhamento do contrato de aquisição de ortos e cartografia 10K Projeto Estatísticas em ArcGis: reorganização geral da estrutura do Projeto Resposta a solicitações no BU – Cartografia digital.  Mapas Interativos Desenvolvimento do site Estatísticas (englobando a criação de vários gráficos para visualização dos dados).  Sistema de informação municipal Avaliação da atual aplicação de cadastro rodoviário para upgrade de software e dados de base.   AUDITORIA A atividade desenvolvida pelo Gabinete de Auditoria Interna (GAI), no período compreendido entre maio e julho de 2020, decorreu da execução de ações respeitantes a auditorias internas e atividades consentâneas com a atividade de auditoria interna, transitadas de 2019 e as contempladas em Programa Anual de Auditoria Interna 2020 (PAAI/2020). As ações de Auditoria respetivas foram realizadas dando seguimento ao objetivo de execução de análise e avaliação e gestão eficiente e económica de processos, intuindo o cumprir do compromisso de a Auditoria Interna se constituir como elemento contributivo para a melhoria contínua da gestão de processos e, assim, aportar valor acrescentado às operações realizadas pelos Serviços do Município. 
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Mais de referir que as ações de auditoria interna realizadas foram desenvolvidas de forma independente e objetiva, por via de abordagem sistemática aos processos auditados, em observação dos princípios gerais de auditoria internacionalmente aceites e de conformidade com normas, diretrizes e práticas profissionais de Auditoria Interna.   MATERIAL DE TRANSPORTE FROTA  Reboque de viaturas para a PML – Procedimento lançado no Portal; Varredora/aspiradora em chassis (locação financeira) - Aguarda visto do Tribunal de Contas (TC); Veículo trator e porta máquinas (locação financeira) - Aguarda visto do Tribunal de Contas (TC); Dois veículos ligeiros adaptados para a Polícia Municipal – Notificação da Adjudicação. Envio da minuta de Contrato; Viatura para equipas de intervenção ambiental (locação financeira) – Relatório Final do processo do Concurso de leasing elaborado; Viatura especial para vacinação e prestação de cuidados de saúde a animais (locação financeira) Aguarda celebração contrato leasing; Relatório Final do processo do Concurso de leasing elaborado; Duas viaturas ligeiras de passageiros elétricas (locação financeira) - Elaboradas peças para lançamento do procedimento de leasing; Relatório Final do processo do Concurso de leasing elaborado; Retroescavadora - Notificação da Adjudicação. Envio da minuta de Contrato;  Retroescavadora e escavadora giratória (locação financeira) - Elaboradas peças para lançamento do procedimento de leasing; Notificação da Adjudicação ao Concorrente que ficou em primeiro lugar; Três motociclos para a Polícia Municipal - Elaborada a minuta do Contrato para posterior envio ao concorrente que ganhou.            
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OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xx
Obras xxx x
Prestação de ServiçosContrato de manutenção às instalações eléctricas dos edifícios municipas xxxx
Oficinas Municipais - Remodelação da Sala de Edição do Estúdio de Sonorização da DAICOficinas Municipais - Substituição da Cobertura da Nave das OficinasOficinas Municipais - Remodelação do Interior do Serviço de Saúde Ocupacional

CONCELHOContratos de prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança (DIREP)FREGUESIA DE PORTELA E MOSCAVIDEContrato para o Fornecimento de Massas Asfálticas para a avtividade da Administração Directa MoscavideRemodelação de Edifício para Serviços Municipais (Balcão SIM)- Fiscalização

Designação da AcçãoEmpreitadas CONCELHO
FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Julião do TojalEdifício da Junta de Freguesia de São Julião do Tojal - Revisão Geral da Cobertura e Pintura de ExterioresRemodelação de Edifício para Serviços Municipais (Balcão SIM) UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAMoscavideSubstituição da cobertura do  Edifício do Departamento de Habitação CONCELHO

    Relativamente ao trabalho realizado na subfunção Segurança e Ordem Publica, destaca-se o seguinte:  APOIO A ATIVIDADE DOS BOMBEIROS Em nome dos protocolos de apoio em vigor, no decurso dos meses de maio a julho, houve a considerar, a transferência de verbas ao abrigo dos diferentes subprogramas. No âmbito da pandemia Covid-19, foram entregues até ao final do mês de julho cerca de 23.300 unidades de artigos diversos referentes a equipamentos de proteção individual, como sejam máscaras cirúrgicas e FFP2, fatos do tipo Tyvec, luvas, cobre botas, óculos, viseiras e batas, bem como cerca de 4 centenas de litros de álcool gel e cerca de duas centenas de litros de hipoclorito para procedimentos de desinfeção diferenciados.   
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A Câmara Municipal disponibilizou-se para recolher os resíduos contaminados (grupo II) produzidos pelos corpos de bombeiros do concelho, o que tem vindo a acontecer com regularidade, através da entrega e deposição em contentores próprios instalados nas oficinas municipais.  Centro de Coordenação Operacional Municipal No decurso do período em análise, através do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM) desenvolveram-se atividades nos domínios da prevenção, análise de vulnerabilidades, informação pública, incidências na área geográfica do município, atualização diversa de informação em documentos de planeamento de emergência e acompanhamento da situação geral na área territorial do município de Loures, no domínio das ações de proteção civil. No âmbito da pandemia Covid-19, o CCOM foi ativado no dia 01 de abril, encontrando-se em funcionamento permanente desde essa data, recolhendo informação pertinente, coordenando as ações que envolvem diferentes entidades e emitindo diariamente o Comunicado Técnico Operacional Municipal. Enquadrado ainda na atividade do CCOM, reúne semanalmente o grupo de acompanhamento à evolução do Covid-19 na área territorial do município de Loures.  Briefings de Proteção Civil Durante este período fortemente condicionado pelos acontecimentos que envolvem a pandemia Covid- , os iefi g’s p ese iais dei a a  de te  luga . No e ta to, te  sido recolhida a informação relevante no sentido de elaborar semanalmente o respetivo documento de suporte.  Destacamentos Durante o período em análise, foram registadas 8 incidências, tendo havido necessidade do recurso à figura de destacamento por 2 vezes, tendo sido a Polícia Municipal solicitada em ambas as situações. 
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  Incidências no território – Atividade dos Corpos de Bombeiros do Concelho No período retratado, de acordo com os dados obtidos junto do Comando Distrital de Operação de Socorro de Lisboa, a atividade geral dos 7 corpos de bombeiros sediados na área do município de Loures, traduziu-se na resposta a 5810 situações de emergência e 279 estados de prontidão ou de missões enquadradas na atividade corrente dos corpos de bombeiros, refletidas no quadro seguinte e classificadas de acordo com a Norma Operacional Permanente nº 3101/2013, do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.     
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Incidências no território – Atividade do SMPC Das 8 incidências registadas pelo SMPC, de acordo com a classificação por tipo, foram registadas: 2 como Evacuação; 2 como Queda de elementos de construção em estruturas edificadas; 1 Queda de árvore; 1 como Acidente Rodoviário; 1 como Incêndio rural; 1 como Assistência à população e apoio social. A comunicação foi efetuada em 2 ocasiões por corpo de bombeiros; 2 por junta de freguesia; 2 por delegado de saúde; 1 por administração de condomínio; 1 interna. A área territorial dos acontecimentos referidos está refletida no quadro seguinte:    Planeamento de Emergência Rede Hidrográfica Durante este período acompanhou-se os trabalhos em curso da empreitada de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, tendo sido instalada e já a funcionar, uma Estação Meteorológica Automática que estava prevista no âmbito desta empreitada.  Taludes e Infraestruturas  No seguimento das visitas já efetuadas, para verificação do atual estado das situações registadas neste serviço e que careciam de catalogação, foram elaboradas fichas de caracterização. A distribuição territorial do já tratado, encontra-se representada no quadro abaixo: 
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   Edifícios e estruturas edificadas Durante o período retratado, não foram efetuadas atualizações que permitissem verificar alterações de estatuto, das situações de risco e vulnerabilidade em edifícios e edificado, que constam das fichas abertas neste serviço. O quadro abaixo representado, reporta-se ao ponto de situação a 31 de outubro de 2019. As situações em tramitação referem-se fundamentalmente a incumprimentos às notificações para execução de trabalhos de correção de patologias/anomalias detetadas em sede de vistoria formal, realizada no âmbito dos trabalhos de fiscalização, levadas a cabo por técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística         
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  Planos de Emergência Os trabalhos preparatórios para a revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Loures, nomeadamente a elaboração do documento referente à Avaliação Municipal de Risco, encontram-se bastante condicionados em razão da atual situação de pandemia Covid-19. No âmbito da atual situação epidemiológica, foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil às 00H00 do dia 01 de abril, mantendo-se ativo até à presente data.    PREVENÇÃO, SEGURANÇA E INFORMAÇÃO PÚBLICA Escola de Prevenção e Segurança A Escola de Prevenção e Segurança suspendeu a sua atividade no dia 10 de março, situação que ainda se mantém.  Atividade formativa e de sensibilização pública Tanto as ações de formação, como as de sensibilização, encontram-se suspensas desde o dia 10 de março devido à pandemia Covid-19, situação que ainda se mantém.  
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Exercícios e Simulacros Os exercícios e simulacros que estavam agendados para este período foram anulados, sendo que a sua remarcação será efetuada pelas respetivas entidades, assim que existam condições para a sua realização.  Outras Ações No âmbito do projeto transnacional HazRunoff, que tem por tema, métodos e ferramentas de alerta e acompanhamento de cheias e derrame de poluentes em ambiente estuarino e costeiro, teve lugar a sessão de encerramento de projeto, no dia 27 de maio, que assumiu a forma de teleconferência. Atividades de prevenção e resposta ao Covid-19 No dia 8 de junho, a solicitação da direção do ACES Loures Odivelas, entrou em funcionamento a ADC primária no pavilhão Paz e Amizade, com as valências de triagem e testagem, concentrando desta forma os meios e recursos que o ACES tinha nas suas instalações de Moscavide e Póvoa de Santo Adrião, tendo encerrado estas. No período em referência, enquadrado nas atividades de prevenção e resposta ao Covid-19, o Serviço Municipal de Proteção Civil acompanhou e forneceu apoio logístico para a realização de testes aos profissionais de Estruturas Residenciais para Estruturas Idosas, das Creches e das Equipas do Serviço de Apoio Domiciliário, num total de 107 instituições abrangidas e de 1.586 testes realizados. Também, no decurso do mês de maio, foram realizadas 7 ações de higienização / desinfestação aos estabelecimentos escolares que nesse mês deram início às atividades letivas presenciais. Ainda neste capítulo, realizaram-se operações de desinfestação em edifícios de duas instituições de apoio a idosos e ao pavilhão Paz e Amizade, local onde estava instalado o ADC de Loures, numa ação coordenada com o Comando Distrital de Operações de Socorro e a intervenção da equipa especializada do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Numa destas operações de desinfestação, houve a necessidade de evacuar um dos edifícios, operação que contou com a participação das 7 corporações de bombeiros do concelho. No âmbito da intervenção das equipas multidisciplinares que integraram técnicos das Unidades de Cuidados na Comunidade dos ACES Loures Odivelas, dos serviços territoriais da Segurança Social de Loures Odivelas, da área social da Câmara Municipal e da própria proteção civil municipal, foram concretizadas 601 visitas domiciliárias e contatadas 768 pessoas, tendo o apoio logístico a esta operação ficado a cargo do SMPC. 
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No final do mês de julho, foi garantido o apoio ao transporte dos cidadãos requerentes de asilo do CAR2 do Conselho Português de Refugiados em São João da Talha, para a realização de testes, ficando a cargo do SMPC a gestão e coordenação da ação logística.   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xExecução de Trabalhos diversos em Vias e Espaços Públicos decorrentes de  situações imprevistas ou alertas da Proteção Civil CONCELHOEmpreitadas Designação da Acção     POLÍCIA MUNICIPAL  Atividade Desenvolvida  A atividade desenvolvida pelo Serviço de Polícia Municipal de Loures, durante o período de maio a julho de 2020, reflete os constrangimentos provocados pelo Estado de Calamidade, que vigorou até 24 de junho, o Estado de Contingência decretado na Área Metropolitana de Lisboa (AML), e o Estado de Calamidade decretado nas 19 freguesias da AML, 2 das quais do concelho de Loures, Camarate, Unhos, Apelação e Sacavém-Prior Velho, suas subsequentes renovações, e regulamentação respetiva, bem como pelos despachos do Exmo. Sr. Presidente da Câmara.  Assim, e não obstante os diversos estados que o concelho de Loures viveu durante os meses de maio a julho de 2020, o Serviço de Polícia Municipal procurou desenvolver as atividades consideradas fundamentais, de forma a assegurar o normal funcionamento do serviço mantendo a vigilância e a fiscalização, e promovendo as diligências e ações necessárias por forma a que se verifique o cumprimento dos normativos em vigor.  No que diz respeito aos parques e zonas verdes do concelho, manteve-se a vigilância, de forma a evitar a aglomeração de utentes em tais equipamentos públicos, designadamente no Parque Adão Barata, em Loures e no Circuito de Manutenção de Santo António dos Cavaleiros. Procurou-se fiscalizar, em conformidade com as competências legais da polícia municipal, os estabelecimentos comerciais encerrados e/ou com horários de funcionamento restritivos ao abrigo das medidas excecionais e temporárias implementadas no âmbito da situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. Neste sentido, foram fiscalizados 66 estabelecimentos comerciais e 5 espaços públicos, como parques e zonas verdes. 
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De salientar as operações conjuntas com outras entidades, designadamente PSP e Instituto do Emprego e Formação Profissional, durante as quais foram fiscalizados 21 estabelecimentos comerciais. O apoio policial às execuções de obras e empreitadas na via pública a cargo do município foi mantido, bem como foram realizadas as diligências necessárias e consequentes das diversas denúncias efetuadas pelos munícipes nas áreas de competência da polícia municipal, ainda que dentro das limitações atuais de organização em razão dos Estados de Alerta e Emergência. Manteve-se a fiscalização e tomada de diligências quanto aos veículos abandonados, tendo sido voluntariamente entregues ao Município catorze veículos em Fim de Vida (VFV), os quais, no âmbito do contrato em vigor, serão posteriormente desmantelados por operador devidamente licenciado. No que diz respeito à área de contraordenações, para além do desenvolvimento da atividade corrente, designadamente a instrução e decisão de processos de contraordenação da competência da Câmara Municipal, foi dada continuidade possível aos procedimentos necessários ao exercício das novas competências relativas às infrações rodoviárias por estacionamento leve, na sequência do disposto no Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, designadamente com a implementação da aplicação informática de Gestão de Contraordenações (GIC), tendo sido ministrada formação aos trabalhadores da área jurídica e administrativa. Reorganização do regime de trabalho dos trabalhadores da Divisão Jurídico-Administrativa, tendo em consideração o retorno progressivo ao trabalho presencial, embora cumprido as medidas e recomendações das Autoridades de Saúde. Neste âmbito manteve-se assegurado o atendimento telefónico, o atendimento presencial com marcação prévia, bem como todas as outras tarefas legalmente admissíveis. Distribuição dos processos de contraordenação em papel ainda em instrução e diligências no sentido da sua rápida e eficaz conclusão.   Atividade Normal da PML:  -Instrução e decisão de processos de contraordenação da competência da Câmara Municipal, incluindo todos os atos instrutórios necessários à boa decisão desses procedimentos; Atividade fiscalizadora no âmbito das matérias da competência da Câmara Municipal e de acordo com a estrutura em vigor; Atividade fiscalizadora na sequência de pedidos de outras unidades orgânicas, nomeadamente do DPGU (processos CC); 
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Atendimento, pessoal e telefónico, de denúncias sobre matérias da área de intervenção da DJA e DOP e de arguidos dos processos de contraordenação e respetivo tratamento no âmbito da gestão documental. Conforme resulta do quadro em anexo, na sequência da implementação da aplicação GIC, tem vindo a ser feito um esforço no sentido de concluir a instrução dos processos não inseridos (ali indicados como processos em suporte de papel), sem, contudo, deixarem de ser respeitados os prazos de instrução dos processos já desmaterializados (identificados como processos GIC). Referência, ainda, para o elevado número de denúncias rececionadas, com especial incidência nas áreas do trânsito/estacionamento indevido, viaturas abandonadas, operações urbanísticas, estabelecimentos comerciais e/ou serviços, deposição ilegal de resíduos e falta de limpeza de terrenos. No que respeita às notificações no âmbito do Código da Estrada e no âmbito de processos de contraordenação, verifica-se um aumento significativo ao longo do período ora em análise, consequente do fim das suspensões determinadas no âmbito do Estado de Emergência. Relativamente ao atendimento presencial, mantem-se um decréscimo, resultado das medidas implementadas nos serviços públicos, subsistindo, no entanto, um elevado número de atendimentos telefónicos.  N.º Serviços Horas N.º Serviços Horas N.º Serviços HorasSERVIÇOS ÁREA POLICIAL/INTERNOS 8 211 13 256 16 391 858 37 82SERVIÇOS ÁREA POLICIAL/EXTERNOS 0 0 0 0 1 2 2 1 15TOTAL 8 211 13 256 17 393 860 38 97TOTAL ACUMULADO 2120 1298 1357JULHO97MAIO JUNHO TOTAL / Nº horas TOTAL DE SERVIÇOS TOTAL ACUMULADO DE SERVIÇOS     CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA  Atividade mai. jul AcumuladoNúmero de atendimentos 4 14Pedidos informação diversos 2 2Encaminhamentos para serviços/Entidades várias 3 3Interpretação/auxílio na compreensão de ofícios provenientes dediferentes organismos públicos (Tribunais, Segurança Social, DGRSP)e apoio na elaboração das respetivas respostas 1 1  
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Funções Sociais Do trabalho desenvolvido no âmbito da Educação, no decorrer dos meses de maio a julho, destaca-se o seguinte:  ATIVIDADE Equipa de Técnicas de Agrupamento Enquadramento das funções: interlocução direta com os 13 Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada e Instituições Particulares de Solidariedade Social (valência pré-escolar) – identificação e/ou receção, encaminhamento e acompanhamento de situações detetadas e de necessária intervenção municipal: Realização de visitas técnicas às escolas de 1.º Ciclo e Jardins de Infância e escolas do 2.º e 3.º Ciclos, em articulação com as coordenações e direções de Agrupamento; Realização de visitas técnicas às IPSS concelhias; Acompanhamento da prestação do serviço de refeições e articulação com a empresa prestadora do mesmo para o cumprimento do estipulado em Caderno de Encargos; Acompanhamento do Parque Escolar através da receção, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos de assistência ao DOM para a manutenção das condições do edificado: eletricidade, gás, sistemas de intrusão e alarme e equipamentos hoteleiros; Acompanhamento das intervenções/obras que estão a ser realizadas no Parque Escolar; Receção, encaminhamento e acompanhamento dos pedidos efetuados à DGDA/DATA (Brigada de Carregadores); Verificação, encaminhamento e acompanhamento das necessidades de reforço de equipamentos, mobiliários e material diverso nas unidades educativas; Participações em reuniões de Conselho Geral.  Iniciativas/ações Acompanhamento técnico no concurso público para a prestação de serviços de fornecimento de refeições nos refeitórios das escolas do ensino básico e jardins de infância do município de Loures; Acompanhamento na distribuição de brinquedos no âmbito da abertura dos jardins de Infância 
– 1 de junho – Dia Mundial da Criança; Participação em reuniões com parceiros de AAAF e ATL no mês de maio para preparação da abertura do jardim de infância a 1 de junho e a partir de 29 de junho, respetivamente através de videoconferência (plataforma SKYPE); 
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Participação nas reuniões com os diretores de Agrupamentos de Escolas e Associações de Pais e Encarregados de Educação para preparação da abertura do Ano Letivo – 23 de junho, através de videoconferência (plataforma SKYPE); Participação em reuniões com os coordenadores de estabelecimento de ensino no âmbito no novo caderno de encargos para as refeições escolares, no mês de junho, através de videoconferência (plataforma SKYPE); Participação em reuniões com os parceiros (APEE/IPSS) no âmbito da realização de obras nas escolas e alterações à rede escolar, no mês de junho, através de videoconferência (plataforma SKYPE); Acompanhamento da empresa a concurso, no âmbito da prestação de serviços de fornecimento de refeições nos refeitórios das escolas do ensino básico e jardins de infância do município de Loures, em visitas técnicas aos estabelecimentos de ensino; Participação na Equipa de serviços essenciais no âmbito da preparação de encomendas das Refeições escolares_COVID-19; Recolha e distribuição de computadores aos alunos do 1º ciclo do escalão A de acordo com as necessidades indicadas pelos Agrupamentos de Escola; Recolha e distribuição de computadores entregues aos alunos do 1º ciclo do escalão A e sua recolocação nas escolas em articulação com a equipa da DQIT.  Acompanhamento técnico - projetos e parcerias com e para a comunidade educativa:  Pais Informa 2020  
P epa aç o do p ojeto de li o e eitas de Lou es  pelo Chefe Be a di o e Rute Bo ego ue incide na recolha e apresentação de receitas originais com equilibro nutricional e variabilidade alimentar.  Rede das Cidades de Aprendizagem da UNESCO Deliberada e aprovada a proposta de candidatura à Rede das Cidades de Aprendizagem da UNESCO, junto da Comissão Nacional da Unesco cuja decisão final será remetida a todos os Estados-membros em outubro.      
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Conselho Municipal de Educação de Loures  18 de junho – 1ª Reunião ordinária de 2020 do conselho Municipal de Educação de Loures, através de videoconferência (plataforma SKYPE) com a ordem de trabalho: Tomada de posse de novos conselheiros; Balanço do ano letivo2010/2020 e preparação de abertura do novo ano letivo 2020/2021; Ponto de situação quanto à revisão da Carta Educativa e Elaboração do Plano Estratégico Educativo; Normas do Serviço de Apoio à Família e Plano de Transportes Escolares 2020/2021  Universidade Sénior - Academia dos Saberes  A Academia dos Saberes é constituídas por 4 polos descentralizados, Loures, Sacavém, Camarate e Bucelas, que tem como objetivo criar e dinamizar um conjunto de atividades sociais, culturais, educativas e de convívio, num contexto de formação ao longo da vida. No seguimento do despacho n.º 155/2020 de 17 de março foram suspensas todas as aulas e atividades das Academias dos Saberes.  Outras Atividades Neste período a equipa focou-se na preparação e organização do próximo ano letivo; Realização de filme/reportagem fotográfica com mensagem do Sr. Vereador da Educação, com registos fotográficos do ano letivo 2019-2020, enviado a todos os professores e alunos da Academia dos Saberes; Abertura do Polo de Camarate para apoio à entrega das máscaras sociais; Preparação das futuras instalações do Polo da Academia dos Saberes de Santa Iria de Azóia.  



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 107   

Atividade Maio a Julho AcumuladoReunião com Vereador + Agrupamento de Escolas 1 6Reunião com Vereador + APEE's 1 6Reuniões da Equipa TA's 1 3Reunião da Equipa TA's + DIPE (Intervenções na rede escolar) 3 6Reunião com Parceiros Educativos 9 14Reunião com DOM 1 5Reunião com Vereador + DE 3 8Reunião de Departamento 1 6Pedidos - assistência técnica aos equipamentos hoteleiros das cozinhas/refeitórios escolares - receção, encaminhamento e acompanhamento da resolução dos pedidos efetuados (articulação com DIPE) 16 64Pedido de Assistência Técnica à DIPE (pragas, quadros interativos, multifunções) 21 43Pedidos de Assistência Técnica ao Departamento de Ambiente 1 3Pedidos de Assistência Técnica ao DOM/DCME 10 57Pedidos de Assistência Técnica a DQIT 7 7Pedidos de Apoio Técnico a DAIC 2 4Visitas técnicas aos Refeitórios c/DASE 24 30Visitas técnicas aos Agrupamentos de Escolas (AE) 30 138Visitas técnicas AE + DOM 1 9Visitas técnicas aos AE + DIPE 22 41Visitas técnicas aos AE para recolha e distribuição de eq. informático e internet 60 141Reuniões de Conselhos Gerais 14 18Reuniões com a empresa fornecedora de refeições e lanches escolares 3 6     INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA  Recursos Humanos adstritos à Rede Escolar Equipas Multidisciplinares: Realizaram-se 2 reuniões, com as 30 Técnicas de psicologia e ação social, das Equipas Multidisciplinares que se encontram adstritas aos Agrupamentos de Escolas, nos dias 28 de maio e 22 de junho, utilizando a plataforma ZOOM.  Ação Sócio-educativa AMA - Adaptação ao Meio Aquático - Desde 1 de outubro, iniciou-se o projeto A.M.A – Adaptação ao Meio Aquático, com os alunos do 4º ano do 1º ciclo. No 2º período, abrangeram-se 1.981 alunos, do 2º ano do 1º Ciclo. Os alunos frequentam uma aula semanal, nas piscinas municipais da Gesloures.  Suspensão desta atividade, desde 16 de março, devido à pandemia COVID 19. Deu-se início ao processo de preparação do projeto para o ano letivo 2020/21.    
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Escola Inclusiva (Hidroterapia) - O Projeto de Hidroterapia iniciou-se a 1 de outubro abrangendo 380 alunos portadores de deficiência e integrados em escolas da rede pública do Concelho. Este Projeto assume a prestação de serviços de terapeutas e espaço de água nas 4 Piscinas Municipais e de transporte das Associações Humanitárias dos Bombeiros do concelho. Suspensão desta atividade desde 16 de março devido à pandemia COVID 19.  Programa OTL – Loures Aventura-te 2020 - Realizou-se durante o mês de julho 2 turnos do programa OTL com diversas atividades dentro e fora do concelho, envolvendo 56 crianças/jovens dos 6 aos 15 anos no âmbito do Projeto DançArte, sessões de dança criativa para alunos do 3º ano de escolaridade e crianças de 5 anos que frequentam as IPSS, foram realizadas 186 sessões, por profissionais da Companhia de Dança Contemporânea de Sintra e da Marina Nabais Dança, Associação Cultural.  Projeto Aventura na Cidade - Decorreu a formação do projeto Aventura na Cidade com aplicação em 4 Agrupamentos de Escolas envolvendo 39 participantes. Suspensão desta atividade desde 16 de março devido à pandemia COVID 19.  Dia Mundial da Criança Comemoração do Dia Mundial da Criança assinalada com a oferta de um brinquedo a todas as crianças presentes fisicamente na reabertura das salas do pré-escolar da rede pública e rede solidária e privada. Foram distribuídos 3.500 Jogos/Puzzles e a produção de um filme sobre o mesmo tema. Escola no Adro 
I augu aç o da e posiç o A Magia das Pala as  da IPSS O Nosso Mu do, o dia  de a ço, pelas 14h00, na Casa do Adro com a participação de 50 crianças e 5 adultos. Suspensão desta atividade desde 16 de março devido à pandemia COVID 19.  DançArte No âmbito do Projeto DançArte, sessões de dança criativa para alunos do 3º ano de escolaridade e crianças de 5 anos que frequentam as IPSS, foram realizadas sessões, por profissionais da Companhia de Dança Contemporânea de Sintra e da Marina Nabais Dança, Associação Cultural. Suspensão desta atividade, desde início de maio, devido à pandemia COVID 19.       
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Pólo de Loures da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional O Pólo de Loures é uma parceria entre o Município e a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional que se traduz no funcionamento de uma escola de música, com cerca de 80 alunos, do 1º ao 6º ano (iniciação e curso básico). Esta atividade foi suspensa desde 16 de março devido à pandemia COVID 19, mas retomada, no início do 3º período, através de aulas online, culminando com a apresentação de concertos virtuais por instrumento. Preparação de todo o processo de divulgação do projeto; realização dos testes de admissão (26 de junho e 3 julho) e respetivas matrículas (17 julho) para o próximo ano letivo. Candidataram-se 37 alunos para o ano letivo 2020-2021. Apresentação de proposta de Protocolo de Colaboração de forma formalizar a parceria entre as entidades.  Orquestras Sinfónicas Juvenis Projeto que visa a integração social e educativa, através do ensino da música. Está implementado em 4 Agrupamentos de escolas: Maria Keil, Camarate, Eduardo Gageiro e Luis Sttau Monteiro, envolvendo, este ano letivo, 248 alunos do 1º e 2º ciclos; Esta atividade foi suspensa desde 16 de março devido à pandemia COVID 19, mas retomada, no início do 3º período, através de aulas online – Geração em Casa e culminou com a apresentação virtual do concerto final no dia 12 de julho, às 18h00. Realização de reunião com a Rodoviária de Lisboa, no âmbito do protocolo de colaboração, no dia 16 de julho.  
Co se vató io d’A tes de Lou es CAL  Realização de reunião com Dgeste, no dia 04 de junho, sobre o eventual alargamento de instalações e criação de pólos; Realização de reuniões de preparação do novo contrato-programa a estabelecer para o próximo ano letivo.  Projeto Musicarte – projeto dinamizado pelo Conser ató io d’A tes de Lou es e  di igido aos alunos com necessidades de saúde especiais dos Centros de Apoio à Aprendizagem e pretende estimular os sentidos através da música e do contato com os instrumentos musicais. Estão envolvidos 260 alunos de 26 centros de apoio à aprendizagem; Projeto Músicos de Palmo e Meio - p ojeto di a izado pelo Co se ató io d’A tes de Lou es e é dirigido às crianças da educação pré-escolar e das IPSS concelhias que pretendem desenvolver a criatividade e o gosto musical. Estão envolvidas 2850 crianças de 114 salas do pré-escolar da rede pública e 1075 crianças de 43 salas pertencentes a 15 IPSS concelhias; 
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Ambos os projetos foram suspensos a partir do dia 16 de março devido à pandemia COVID 19, mas a entidade disponibilizou o projeto – CAL VIRTUAL – que assegurou o ensino à distância. Projeto Oficina do Cante - Projeto desenvolvido no Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, dinamizado pela Liga dos Amigos da Mina de S. Domingos e conta com a participação de 20 alunos da EB Bartolomeu Dias. Realização de reuniões (3 e 10 julho) com vista à avaliação do projeto e preparação do processo para a renovação do protocolo para o próximo ano letivo.  Visitas de Estudo Suspensão desta atividade desde 16 de março devido à pandemia COVID 19. Outros eventos /ações canceladas face à pandemia COVID 19: Semana de Educação Mobilidade Segura – Encerramento 3º Festival do A.M.A – Adaptação ao Meio Aquático.  Atividade maio a julho AcumuladoAbertura Jardins de Infância - 1 de junho - dia mundial da criançaAlunos participantes 3.500 3.500Programa OTL - Loures Aventura-te 2020 2 turnos no mês de julho envolvendo crianças/jovens dos 6 aos 15 56 56Equipas Multidisciplinares - Reuniões mensais 2 5    INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO Planeamento da rede escolar: Prosseguimento do trabalho referente aos documentos estratégicos na área da Educação: Revisão da Carta educativa e Plano Estratégico Educativo Municipal, em articulação e no âmbito do contrato de prestação de serviços celebrado com a Universidade de Aveiro. De destacar a realização das sessões de auscultação dos diversos parceiros da comunidade educativa, no total de cerca de 100 personalidades das diferentes áreas de intervenção no território. No âmbito do Movimento Anual da Rede Escolar para 2020/2021, em complemento das propostas já apresentadas de 8 salas de atividades de JI, foi apresentada mais uma proposta ao Ministério de Educação, nomeadamente na EB Júlio Dinis.    
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Gestão do parque escolar: Em estreita articulação com as Técnicas de Agrupamentos procedeu-se ao acompanhamento das unidades educativas de responsabilidade municipal (JI, EB1 e EB23/EBI) sobre as condições de manutenção e conservação do edificado, logradouros ou equipamentos, articulando com o DOM as diversas situações, bem como elaboração de pareceres diversos e propostas de intervenção. Manteve-se o acompanhamento com aquele serviço das intervenções em curso, destacando-se as seguintes de maior vulto: EB Portela, EB Luis Sttau Monteiro, EB Alto da Eira e EB n.º 5 Camarate (conclusão da instalação dos monoblocos) e EB Fanqueiro (conclusão da intervenção).  Foram também realizadas as diligências de contratação pública para a prossecução de onze intervenções, com acompanhamento direto pela DIPE, assegurando-se a fiscalização dos seguintes procedimentos em curso neste período: Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Escolas D. Nuno Álvaro Pereira (EB n4 Camarate e JI Fetais); Beneficiação de Campo de Jogo em diversas Escolas do Concelho (EB Frielas, EB Infantado, EB Murteira, EB Quinta da Alegria, EB São Julião Tojal); Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado (EB General Humberto Delgado, EB Quinta do Conventinho e EB Santo António dos Cavaleiros); Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Escolas da Bobadela (EB n1 Bobadela); Beneficiação de Refeitório e Balneários na EB de Bucelas; Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro (EB n1 Sacavém EB Bartolomeu Dias); Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Escolas Luís Sttau Monteiro (EB Murteira e EB Tojalinho); Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Escolas João Villaret (EB A-das-Lebres, EB Fanqueiro e EB São Julião Tojal); Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Escolas Santa Iria da Azóia (EB Bela Vista e EB Fernando Pessoa (nº6); Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide (EB Dr. Catela Gomes e EB Portela); Beneficiação de Escolas no Agrupamento de Maria Keil (EB Apelação) e a Beneficiação das unidades de ensino espacializado das EB Bobadela e EB São João da Talha. No âmbito do parque informático, destaca-se neste período de pandemia o acompanhamento e articulação na recolha de 500 computadores emprestados aos alunos mais carenciados deste tipo de material, conforme levantamento de necessidades realizado pelos respetivos Órgãos de Direção, para reinstalação nas unidades educativas, cujo trabalho foi realizado em parceria com a DITQ.    
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Acompanhamento e articulação com os respetivos serviços municipais para intervenção nas áreas de manutenção do parque informático, controlo de pragas urbanas, manutenção de zonas verdes ou património municipal, entre outras. Articulação com as escolas e empresas no âmbito dos contratos de assistência ou fornecimento de bens e serviços, nomeadamente dos equipamentos multifunções/impressoras, quadros interativos, palamenta para as cozinhas escolares, garrafas de gás e manutenção dos equipamentos hoteleiros.  Elaboração de levantamentos, propostas e acompanhamento dos processos para aquisição de material didático, mobiliário escolar e equipamento específico de apoio ao funcionamento das unidades educativas, de acordo com as prioridades elencadas para a abertura do próximo ano letivo, destacando-se a aquisição de mobiliário e material didático para a EB Portela e para as novas salas de jardim de infância. De referir ainda o processo em curso para adequação da copa da EB nº 1 da Bobadela a cozinha de confeção local, bem como a aquisição de diversos equipamentos hoteleiros para reforço das cozinhas, no âmbito do novo contrato de prestação de serviço de refeições escolares a iniciar em setembro. Por último, realçamos o desenvolvimento de diagnóstico de necessidades e processo de aquisição de material de higienização e sinalização para instalar em todas as unidades educativas da rede escolar pública, no âmbito da proteção ao Covid19.   Gestão do pessoal não docente Em estreita articulação com os Agrupamentos de Escolas e o DRH procedeu-se à elaboração de pareceres sobre a gestão do pessoal não docente adstrito à rede escolar, mantendo-se o acompanhamento e atendimento aos trabalhadores no âmbito dos pedidos de férias, faltas, licenças, formação, horários específicos (jornadas contínuas), mobilidades internas/externas. De salientar neste período de pandemia da Covid-19 a articulação específica com os Agrupamentos de Escolas sobre a organização e horários de trabalho dos assistentes operacionais e técnicos, nomeadamente face às diretrizes de reinício das atividades de jardim de infância e posteriormente das atividades extraescolares. Foram distribuídos mensalmente em todas as unidades educativas em funcionamento os equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas, batas, proteção de sapatos, óculos e álcool gel) para os trabalhadores municipais e aos parceiros (APEE/IPSS) com serviços a funcionar, assim como foram distribuídas as máscaras sociais a todos os trabalhadores (docentes e não docentes). Manteve-se igualmente a articulação com o serviço de saúde ocupacional, destacando-se a avaliação das tarefas (ficha de aptidão) dos trabalhadores da rede escolar em grupo de risco no contexto de proteção da Covid-19.  
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No âmbito da participação no júri do procedimento concursal comum para constituição de reserva de recrutamento de assistentes operacionais para a rede escolar, foram desenvolvidas ações com vista a realização dos métodos de seleção, nomeadamente a avaliação psicológica aos candidatados (realizada diariamente no refeitório municipal) e as entrevistas individuais também realizadas entre julho e início de agosto (realizadas diariamente no DRH). Foram realizados os circuitos semanais aos serviços administrativos dos Agrupamentos de Escolas para recolha/entrega de documentação referente aos trabalhadores não docentes (articulação com DRH e DGDA). Atividade maio a julho AcumuladoEquipamento Hoteleiro - Aquisição e acompanhamento da logistica de entrega  - N.º Unidades Educativas 1 9Equipamento Diverso -  Aquisição e acompanhamento da logistica de entrega  - N.º Unidades Educativas 14 14Intervenções - Contratação e acompanhamento de execução - Nº Unidades Educativas 11 15Pedidos - requisição de garrafas de gás para as cozinhas escolares (articulação com DCA) - Nº Unidades educativas 6 38Pedidos - controlo de pragas urbanas (articulação com DSPA) - Nº Unidades educativas 21 54Pedidos - assistencia técnica equipamento multifunções (articulação com prestador de serviço) - Nº Unidades educativas 13 49Pedidos - assistencia técnica quadros interativos (articulação com prestador de serviço) - Nº Unidades educativas 1 14Pedidos - palamenta para refeitórios escolares (articulação com prestador de serviço) - Nº Unidades educativas 5 16Pedidos - reparação de equipamento hoteleiro escolas (articulação com prestador de serviço) - Nº equipamentos hoteleiros 16 60    AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  Acompanhamento e Fiscalização dos apoios em Transportes Escolares Transportam-se diariamente, no período indicado no ano letivo 2019/2020, 6 alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), em 1 viatura adaptada municipal/2 circuitos diários até ao dia 31 de julho de 2020.  Acompanhamento e (Fiscalização) aos Refeitórios Escolares/Serviço de prolongamento de Horário dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública com Pré-escolar e 1º ciclo  As técnicas da DASE em articulação com as técnicas de Agrupamento/DE efetuam o acompanhamento do Serviço de Apoio à Família nos equipamentos escolares, nomeadamente na aferição do número de refeições/lanches, serviço de refeições/qualidade/quantidade, e receção de mapas de controlo – 24 visitas efetuadas.    
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 Equipa Serviços Essenciais – Refeições Escolares  No âmbito das refeições escolares destaca-se neste período a criação de uma equipa de serviços essenciais de acompanhamento às refeições escolares para os alunos do escalão A e B e a respetiva distribuição nas escolas referenciadas, uma por agrupamento de escolas, de apoio a serviços essenciais. Decorrente do encerramento dos equipamentos escolares e em estreita articulação com os agrupamentos de escola e empresa prestadora do serviço de refeições foi garantido o serviço diário de refeições escolares aos alunos referenciados, na ordem das 450 refeições para os alunos do 1º ciclo.  Gestão do Serviço de Faturação referente aos valores de comparticipações familiares faturados aos encarregados de educação, pelo usufruto de refeições escolares, lanches e e atividades de animação e apoio à família. Ministério de Educação - DGEstE - é efetuada a atualização da plataforma informática própria, com os números de crianças a abranger pelo Acordo de Cooperação para a Educação pré-Escolar (refeições e prolongamento de horário) e dos alunos a serem abrangidos pelo Programa de Generalização do funcionamento de refeições escolares a alunos do 1º ciclo do ensino básico (por escalão de abono familiar).  Atividade maio a julho AcumuladoGestão e acompanhamento dos 14  circuitos diarios de transporte escolar em viaturas municipais respeitante aos alunos com NEE 63 392Atendimento a municipes 134 301Monotorização e atualização  de mapas a enviar à DGesTE -Acordos Pré escolar e 1º ciclo do ensino básico 3 7Informações para processamentos de verbas - confirmação de faturas 3 18Alterações junto da UNISELF do Serviço de Apoio à Família (refeições e lanches) 9 48Visitas a Refeitórios escolares 24 37            



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 115   

OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos x xxx xxx x
Obras xxxx Pendente Visto Tribunal Contasxx Pendente Visto Tribunal Contasxxxxx xxx

Designação da Acção FREGUESIA DE BUCELAS Escola de Bucelas - Reabilitação dos Muros de ContençãoArranjos Exteriores junto á JF Bucelas ApelaçãoAmpliação e Remodelação da Escola da Apelação Camarate
Es ola B si a Nº  de Ca a ate – Re odelaç o e A pliaç o

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSAmpliação da Escola Básica do InfantadoEscola Básica nº 2 de Loures ( Mealhada) FREGUESIA DE LOURESUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELASanta Iria de AzóiaEscola Básica da Covina - Remodelação do Edifício e Ampliação do LogradouroFREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASCONCELHOFrielasEscola Básica de FrielasEmpreitadasSubstituição das Coberturas de Fibrocimento nos Edificios Escolares do ConcelhoReparação de Espaços de Jogo e Recreio em Equipamentos Escolares CamarateEscola Básica de Fetais - Substituição de Pavimento no Refeitório UnhosFREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSEscola Básica João Villaret- Construção de Pavilhão GimnodesportivoEscola Básica do Fanqueiro criação de salas de AECEscola Básica nº 3 de Unhos  - Remodelação e ampliação FREGUESIA DE LOURESEscola Básica Luis Sttau Monteiro - Reformulação da Rede de Drenagem PluvialUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELAEscola Básica de Á-Dos-Cãos - Cobertura de Proteção da Zona do RefeitórioEscola Básica Luis Sttau Monteiro - Remodelação de AnfiteatroEscola Básica de Montemor - Intervenções Diversas e Substituição de CoberturaEscola Básica de Loures - Substituição do Revestimento dos Tetos 
Es ola B si a Nº  de Sa ta I ia De Azóia – Repa aç o e Asse ta e to o Log adou o

Santa Iria de AzóiaEscola Básica do Alto da Eira- Remodelação do Logradouro Escola Básica Nº 5 Santa Iria Azoia- Beneficiação nas Instalações     



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 116   

Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras x Pendente Visto Tribunal Contasxx xxx Pendente Visto Tribunal Contasx
Prestação de ServiçosContrato de manutenção às redes de gás das escolas básicas e JI's xxxxxx xxx xxx x

Designação da AcçãoEmpreitadasPavilhão Desportivo da Escola Básica Bartolomeu Dias - Reparação das Caleiras da Cobertura Mais Alta UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémEscola Básica nº3 de Sacavém - Remodelação do Edificio Escolar - ObraEscola Básica nº3 de Sacavém -  Execução de rede de  Infraestruturas e base para instalação de monoblocosEscola Básica da Portela - Reabilitação e Ampliação do Edifício do JIEscola Básica da Portela - Susbtituição de Cobertura do EdifícioUNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASPortelaAdministração Direta Santo António CavaleirosEscola Básica da Flamenga - Remodelação do Edifício - ObraEscola Básica Fernando Bulhões - Acústica para o Refeitório, Ginásio e Sala Polivalente CONCELHOPrestação de Serviços para Limpeza das Coberturas nas Escolas Básicas de 2º e 3º Ciclo no Concelho de LouresContrato de manutenção ao equipamento hoteleiro das escolas básicas, JI's refeitório municipal e Creche MunicipalContrato de manutenção ao equipamento de AVAC das escolas básicas, JI's e edifícios municipaisContrato de manutenção para sistemas de Intrusão e sistemas automáticos de detenção de incêndioContrato de manutenção aos equipamentos de elevação das escolas básicas, Jardins de Infâncias e edifícios municipais FREGUESIA DE LOURESLoures Escola Básica João Villaret- Construção de Pavilhão Gimnodesportivo - FiscalizaçãoEscola Básica do Infantado - Estudo Geológico e Geotécnico FREGUESIA DE PORTELA E MOSCAVIDE
FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSCamarateEscola Básica nº5 de Camarate - Aquisição de monoblocos UnhosContrato de  aluguer de monoblocos para Escola Básica nº 3 de Unhos

Contrato de  aluguer de monoblocos para Escola Básica nº 3 de SacavémFREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELAPortelaContrato de  aluguer de monoblocos para Escola Básica da Portela FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémBobadelaContrato de  aluguer de monoblocos para Escola Básica nº1 da Bobadela     
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No que concerne à atividade desenvolvida no âmbito da Habitação e Serviços Coletivos, destaca-se o seguinte:  Área Administrativa Atividade mai. jun. jul.20 AcumuladoAtendimentos Administrativos 404 1088Registos de EntradasProcessos 377 1129Documentos 646 1664Registos de SaidasProcessos 272 684Documentos 500 1233   AADM/GIS - Área Administrativa dos Gabinetes de Intervenção Social Atividade mai. jun. jul.20 AcumuladoAtendimentos Administrativos nos Gabinetes de Intervenção SocialApelação 348 855Loures 217 343Sacavém 353 632Registos de Anomalias nos Gabinetes de Intervenção SocialApelação 13 113Loures 6 13Sacavém 59 105   Área de Gestão Património Habitacional Atividade mai. jun. jul.20 AcumuladoProcesso de empreitadas     Adjudicadas / contratadas anteriormente, a decorrer em 01.01.2019 2 4     Em fase Procedimento  (Ajuste direto + consulta previa) 1 2     Procedimentos adjudicados (Ajuste direto + consulta previa) 1 1     Procedimentos adjudicados (Concurso publico) 1 2     Obras iniciadas/consignadas no ano corrente 2 3     Obras concluídas (receção provisória) 1 4Prestação de Serviços    Procedimentos adjudicados/contratados 2 6Informações realizadas 30 97   NFV - Núcleo de Fiscalização e Vistorias Atividade mai. jun. jul.20 Acumulado Demolições em Construções  (barracas) 4 15 Vistorias no Património Habitacional Municipal 10 52    
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NEO - Núcleo de Execução de Obras Atividade mai. jun. jul.20 Acumulado Folhas de obra produzidas 96 152 N.º de Reparações / Intervenções no Património Habitacional Indiferenciado (F 22 64 N.º de Reparações / Reabilitação no Património Habitacional Indiferenciado (Fogos Devolutos) 14 18   Área de Rendas e Bases de Dados Atividade mai. jun. jul.20 Acumulado Emissões de Renda 11 33 Revisões de Renda 25 94 Planos de Regularização de Dívida 6 41 Apuramentos de Dívida a pedido do DCSH/SAT/AJ 1 3 Ofícios Incumprimento 12 45 Ofícios de Pré-Contencioso 2 6   Área de Realojamento Gestão Social Atividade mai. jun. jul.20 AcumuladoNúmero de Atendimentos Técnicos de Realojamentos e Gestão Social: Apelação 365 732 Loures 143 270 Sacavém 233 647Realojamentos 3 13Transferências de Fogo 3 12Pedidos de Habitação 65 195Visitas Domiciliárias: Apelação 191 722 Loures 10 199 Sacavém 268 1117   EQF - Equipa Bairro Quinta da Fonte Atividade mai. jun. jul.20 Acumulado Ação/Projeto no âmbito do PAIF 6 6 Atendimentos Realizados 6 69 Outras ações realizadas 67 81              
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Na SAT/Área Jurídica, foram, no período em apresso, desenvolvidas as seguintes atividades: Atividade maio a julho AcumuladoInformações/Pareceres 31 131Processos enviados para contencioso (G.C.J./C.M. de Loures):Analisados e propostos 3 10Enviados para contencioso 1 4Alienação de fogos municipais:Propostos para compra/venda 1 2   Atividade maio a julho AcumuladoNotificações judiciais avulsas 28 28Continuação de Procedimento NJA 108 128Acordos extrajudiciais pendentes 18 18Preparação de NJA 180 220     OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS  Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xDesignação da Acção UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAPortelaRemodelação da Fracção Municipal na Rua  Teófilo Braga, Nº 1 - Portela               



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 120   

No que respeita à atividade desenvolvida no âmbito da Ordenamento do Território, destaca-se o seguinte:  PLANO DIRETOR MUNICIPAL Adequação do PDM ao novo regime jurídico  Análise das categorias de espaço "Urbanizado - Verde de Enquadramento e Proteção" e "Urbanizado - Verde de Recreio e Lazer" Reuniões de trabalho de perímetros urbanos: delimitação do solo concretizado / análise da percentagem de execução dos perímetros urbanos (baseada nos critérios definidos). Elaboração do Projeto SIG Compromissos Urbanísticos, para espacialização das licenças de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor. Reuniões de análise interna sobre as participações recebidas e registadas no projeto SIG, criado no âmbito do "Proc. Nº GD 782/2016 - Contributos e Sugestões para a Alteração do PDM" Sistematização das participações analisadas Reformulação do modelo de "Ficha de Participação" Reuniões de trabalho de perímetros urbanos: delimitação do solo concretizado / análise dos compromissos urbanísticos Inserção, no projeto SIG, dos polígonos e dados alfanuméricos referentes aos compromissos urbanísticos.  Produção de Relatório com identificação dos compromissos na área do plano Elaboração das áreas comprometidas que extravasam os Perímetros Urbanos (PU) para analisar a sua eventual inserção dentro de PU em função da sua ocupação (verdes, equipamentos, arruamentos, acertos cartográficos).  Alteração Regulamento 1ª Fase Recolha de todas as alterações regulamentares já identificadas seleção das que deverão integrara a 1.ª fase: resposta às questões de gestão urbanística Realização e participação de reuniões com vista à Alteração ao regulamento do PDM., face ás questões mais prementes da Gestão Urbanística. Realização / desenvolvimento da 1ª Alteração ao Regulamento do PDM Elaboração de proposta e alteração regulamentar Reuniões de concertação interna sobre as alterações regulamentares Solicitação de pronúncia, à DGU e DAUGI, sobre a proposta de alterações regulamentares: capacidade de resposta às questões de gestão urbanística que se encontram pendentes de alterações regulamentares. 
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 Alterações à REN: Preparação e adaptação dos elementos afetos à REN no quadro dos elementos instrutórios para efeito de aprovação/publicação/depósito depois de alterações efetuadas.   PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO Plano de Pormenor Quinta do Carmo \ Sacavém Envio da redação final do contrato para planeamento do PP da Quinta do Carmo para os requerentes.  Plano de Pormenor da Hovione Elaboração dos Termos de Referência do P.P. Os Termos de Referencia aguardam relatório paisagístico para envio para validação superior.  Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios Concertação com o Instituto Superior Técnico e equipa técnica para o desenvolvimento da proposta de plano.  Plano de Pormenor da Quinta do Aqueduto Articulação com o proprietário / técnico que apresentou a proposta de intervenção que pretende executar nas parcelas que integram o aqueduto, visando iniciar a elaboração de um plano de pormenor.   UNIDADES DE EXECUÇÃO Unidade de Execução 1 da Quinta do Correio Mor   Concertação com os proprietários para definição das bases do contrato de urbanização.  Unidade de Execução do Verde de Recreio e Lazer das Sete-Casas Elaboração de parecer técnico, conjuntamente com o DA, sobre o projeto de arquitetura paisagista apresentado pela Hovione para a U.E. Análise e acompanhamento do desenvolvimento do projeto viário e do projeto de arquitetura paisagística.  Unidade de Execução 2 de Tocadelos Relatório de Ponderação da discussão pública.  
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Unidade de Execução 3 de Tocadelos Relatório de Ponderação da discussão pública.   Unidade de Execução Casal dos Reis Análise territorial da UE.  Concertação com os proprietários para a delimitação da UE. Estudo do procedimento de alteração simplificada do PDM e da REN na área da UE. Continuação da elaboração dos termos de referência para a delimitação da UE. Acompanhamento do projeto do entreposto logístico do Lidl. Concertação com o IP referente à alteração da localização do acesso às portagens - BRISA.  Área de Estudo da Encosta do Conventinho – 4 Unidades de Execução Avaliação das participações recebidas e elaboração do respetivo do Relatório de Ponderação ( a aguardar validação superior).  Elaboração de estudo urbanístico de caraterização do edificado existente nas diversas propostas de delimitação de unidades de execução.     Unidade de Execução da Área de Atividades Económicas de Frielas Estudo preliminar de orientações urbanísticas para delimitação de EU Análise da proposta e condicionalismos existentes  Realização de reunião (Barraqueiro) com envolvência dos terrenos propostos na delimitação de UE.  Unidade de Execução da Quinta do Galeão Concertação com o proprietário para o desenvolvimento de uma unidade de execução.  Unidade de Execução Quintas de Santa Maria, Redondo e Encarnação Concertação com interessados em desenvolver a UE..  Unidades de Execução para o Planalto da Caldeira em Santo António dos Cavaleiros Validação da proposta para desenho e modelo de execução das Unidades de Execução para o Planalto da Caldeira. Desenvolvimento de uma proposta para implementação de um complexo desportivo e arranjo dos espaços verdes, pela DRU em articulação com o desenho urbano proposto pela DPU.      Apresentação em PowerPoint - Proposta para delimitação de 4 Unidades de Execução- ao proprietário.                                                                                                                         
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 Unidades de Execução Sobreiral (SUOPG08) Reunião com equipa técnica sobre avanços no desenvolvimento dos estudos.  Unidades de Execução Quinta Ferral Análise da proposta apresentada pela equipa projetista no âmbito do processo formalizado. Ponderação do seguimento da proposta uma vez que também foi efetuada participação no âmbito das alterações ao PDM em curso.   ESTUDOS URBANISTICOS / PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO Estudo Urbanístico de conjunto para Loures Nascente e Estudo de Estruturação do Largo do Mercado (SUOPG8) Elaboração de Peça Gráfica tendo por base o novo traçado da VUI, equipamento destacado na cidade, que agrega a informação.  SUOPG 13 - Arneiro  Estudo de Enquadramento Geral - análise dos elementos de caraterização/enquadramento das diversas propostas   Análise dos elementos de caraterização/enquadramento das diversas propostas de delimitação de unidades de execução.  SUOPG 07- Pólo de Atividades Económicas/Sete Casas Estudo de Enquadramento Geral - análise dos elementos que constituem a proposta de unidades de execução Análise dos elementos que constituem a proposta de unidades de execução.  Estudo Urbanístico - UE dos Lagos/Tojais Análise da parcela com vista à necessidade de eventual delimitação de unidades de execução  Estudo Urbanístico - SUOPG07 - Parcela Estaleiro Contubos   Análise da parcela com vista à necessidade de eventual delimitação de unidades de execução  Estudos sobre a cidade de Loures Estruturação da base de dados ESTACIONAMENTO e acompanhamento de trabalho de campo.    
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 GRUPOS DE TRABALHO  Preparação de elementos necessários para o desenvolvimento da UOPG Norte para dar resposta ao solicitado pelo Gab. Planeamento Contributos resultantes da análise da Estratégia Regional 2020-2030, dados também enviados ao Gab. Planeamento Análise do PDM versus PMDFC visando a compatibilização de ambos: realização de reuniões de trabalho com a DZVF e elaboração de um parecer para a futura atualização do regulamento do PDM. Compilação de elementos para a elaboração de um documento de análise de dois projetos lei sobre Emparcelamento Rural Preparação de elementos para o programa preliminar dos parques da Encosta do Conventinho e do Parque do Marzagão.   OUTROS TRABALHOS Planeamento Urbano Estruturação de dados geográficos e alfanuméricos referentes a Planos, Unidades de Execução e Estudos Urbanísticos existentes no município de Loures Atualização da Base de Dados Geográfica  Realização de Requerimentos e documentos de apoio para instrução de requerimento para as solicitações à DPU via Balcão Único.  Associação Nacional de Municípios Portugueses "Elaboração de parecer no âmbito do Emparcelamento Rural Simples, baseado em contributos referentes às propostas do Decreto-Lei N.º 169/XXII/2020 
P og a a E pa ela  pa a O de a  e do De eto-Lei N.º 172/XXII/2020 
Regi e Ju ídi o da Reconversão da Paisagem através de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) e de Áreas Integradas de Gest o da Paisage  AIGP .  Rede de Cidades e Vilas de Excelência Elaboração de informação referente aos projetos desenvolvidos pelo município no âmbito do Plano de Ação Local submetido e outros.  Saica Pack  Caminho existente e eventual vedação do mesmo - concertação da solução a adotar. 
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 Via L1 Desenvolvimento do programa preliminar   Reforço do abastecimento de água ao Planalto da Caldeira e Montemor - Concertação com os SIMAR para o desenvolvimento de uma solução Participação com a DOM/DEP na elaboração da tramitação de Relevante Interesse Público - REN e comunicação prévia para a RAN de um troço da Via Urbana Interior Reunião com promitentes promotores de unidade de execução no eixo logístico dos Tojais Verificação das condições para delimitação de UE - Pintéus/Alto do Bispo Estudo de reperfilamento na EN10 em Stª Iria de Azóia  Posto de Abastecimento de Combustível (PAC) Quinta Nova/Infantado Avaliação de uma proposta de implantação   REABILITAÇÃO URBANA Estudos de Reabilitação de Espaço Público - Levantamento, Diagnóstico e Proposta de Intervenção  Bairro da Fraternidade (São João da Talha) Diagnóstico:  Preparação de uma apresentação PowerPoint com base nos estudos desenvolvidos para Bairro, incluindo diagnóstico e proposta para reunião com a DAUGI e CAC. Proposta: Estudo Prévio -Reabilitação da área de cedência abrangida pela Zona 2- que inclui a área envolvente ao Moinho e os Passadiços de Ligação à Várzea. Elaboração das peças escritas incluindo: Memoria Descritiva e Justificativa e Estimativa Orçamental bem como Peças Desenhas. Estudo Prévio -Reabilitação da área de cedência abrangida pela Zona 3- que inclui a Praça e Sede da Associação de Moradores. Elaboração das peças escritas incluindo: Memoria Descritiva e Justificativa e Estimativa Orçamental bem como Peças Desenhas. Estudo Prévio - Reabilitação da área de cedência abrangida pela Zona 1- que inclui a faixa ao longo da A1. Elaboração de Peças Desenhas (PG e Cortes), escolha de matérias, apuramento de estimativa global, preparação e realização de reunião com a EPAL para discussão e concertação da solução proposta. 
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 Bairro Municipal de São Sebastião de Guerreiros e áreas envolventes (Loures)  Proposta: Projeto Base -Reabilitação das áreas de domínio púbico abrangidas pela Zona 1- que inclui a área afeta ao bairro Municipal de São Sebastião de Guerreiros e Envolvente. Elaboração das Peças Desenhadas (Plano de Trabalhos, Plano de Pavimentos e Estruturas, Plano de Mobiliário Urbano e Equipamentos, Plano de Plantações e Pormenores Construtivos) e Peças Escritas (Memória Descritiva e Justificativa e Estimativa Orçamental). Projeto Base -Reabilitação das áreas de domínio público abrangidas pela Zona 4- que inclui a área de Comércio Local na entrada principal do bairro a partir da EN8. Elaboração das Peças Desenhadas (Plano de Trabalhos, Plano de Pavimentos, Estruturas, Mobiliário e Implantação Planimétrica, Plano de Sinalização, Plano de Plantações e Pormenores Construtivos) e escritas (Memória Descritiva e Justificativa e Estimativa Orçamental).  Bairro CAR no Zambujal (São Julião do Tojal) Elaboração de proposta de questionário para auferir o Grau de satisfação dos munícipes no Bairro CAR (Zambujal, SJT). Recolha de dados para elaboração do Estudo Socio demográfico.  Elaboração e acompanhamento do Procedimento de Aquisição de Serviços de Levantamento Topográfico com recurso a Drone.   Urbanização Municipal Quinta do Mocho, Parcelas Municipais e áreas adjacentes (Sacavém) Proposta: Acompanhamento de Estudo prévio-reabilitação do espaço público da urbanização Municipal da Quinta do Mocho. Entrega e apresentação, visitas de campo conjuntas com os serviços e os projetistas, recolha de pareceres dos serviços municipais. Encontra-se em fase de Execução. (elaborado por equipa Externa) Reunião de apresentação do Projeto ao Grupo Comunitário da Quinta do Mocho, para auscultação das sugestões e contributos da população.  CAMINHOS DA ÁGUA- (Sacavém/Santa Iria da Azoia) "Acompanhamento do Estudo Prévio dos percursos pedonais e cicláveis ao longo dos adutores Tejo e Alviela entre Sacavém e Santa Iria da Azóia. (elaborado por equipa Externa)" Apresentação do Projeto à EPAL e acolhimento de parecer.   
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 Propostas/Programas de intervenção que visam a reabilitação de espaços públicos  Quinta da Parreirinha (Bobadela) Proposta de Reabilitação para a parcela municipal PR89028/03_E5_E5A, sita na urbanização Quinta da Parreirinha na Bobadela, que prevê a implantação da sede da Associação de Moradores da Quinta da Parreirinha, e uma bolsa de estacionamento público. A proposta inclui Peças Escritas e Desenhadas.  Complexo Desportivo de Alto Rendimento - Cidade Desportiva Estudo para implantação de um complexo de alto rendimento no Planalto da Caldeira.    Torres Bela Vista (Santo António dos Cavaleiros) Estudo para implantação de escadaria em madeira, zona de estadia e reparação de guarda.  Programas preliminares Parque do Marzagão (Loures) Desenvolvimento de Plano Geral de Intervenção esquemático para complemento do documento escrito do programa preliminar do Parque do Marzagão.  Acompanhamento e Coordenação do Projeto Europeu RU:RBAN integrado no programa 
URBACT III U a  ag i ultu e fo  esilie t ities   Estratégia Municipal para as Hortas Urbanas em Loures. Compilação do documento. Participação numa Reunião virtual Internacional com os Coordenadores do Urbact Local Group   Participação numa Reunião virtual Internacional Bilateral- Roma-Loures com os Lideres do Projecto Ru:Rban Acompanhamento da 2ª fase da limpeza de terrenos municipais junto à Quinta do Mocho, Sacavém.  Parque Hortícola da Urbanização da Quinta do Mocho (Sacavém) Sessões de formação (organização), nomeadamente elaboração das listas de presença e a convocatória dos hortelãos selecionados para cada sessão, Acompanhamento. Colocação de editais e reforço da sua afixação e divulgação no local bem como junto da população.    



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 128   

 Parque Hortícola da Urbanização da Quinta do Conventinho (Santo António dos Cavaleiros) Sessões de Acompanhamento no parque hortícola.  Apoio Logístico para recarga de depósitos da Rega.  Parque Hortícola do bairro da Petrogal (Bobadela) Sessões de Acompanhamento no parque hortícola.  Apreciação de Projetos  Apreciação técnica de projetos da especialidade de arranjos exteriores, no âmbito do licenciamento de operações de loteamento: Licenciamento de Reconversão Urbanística de AUGI - Loteamento - Bairro das Lameiras - Frielas. Operação Loteamento - Rua Alto da Cruzinha - Bairro Vinha dos Padres. Operação loteamento - Bairro do contador. Loteamento da Quinta dos Matos Grandes - Camarate.  Participação em Grupo de Trabalho Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho do Parque da Várzea e Costeiras. Acompanhamento do desenvolvimento do Projeto da Várzea e Costeiras de Loures Acompanhamento do Projeto Nós Propomos - notícia do projeto e certificado de participação para os alunos envolvidos.  Regulamentos (em elaboração) Projeto de Regulamento para a Gestão das Hortas Urbanas Comunitárias de Loures inserido no âmbito do Projeto Ru:rban. Projeto de Regulamento Municipal de Apoio à Realização de Obras nas Áreas de Reabilitação Urbana.  Levantamentos Topográficos Levantamento topográfico do Largo do Mercado, em Loures. Levantamento topográfico da Rua Norte, Caminho pedonal e quarteirão da Associação Moradores, e levantamento arquitetónico dos edifícios Administrativos no Bairro da Fraternidade, São João da Talha.  Levantamento topográfico do Bairro São Sebastião de Guerreiros Z2 e Z3, Loures. Levantamento topográfico geral (completagem), bem como o levantamento arquitetónico dos balneários do Polidesportivo da Quinta do Mocho e Projeto dos Terraços da Ponte, Sacavém. 
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Levantamento topográfico da zona de estadia e talude na Urbanização da Bela Vista em Santo António dos Cavaleiros. Levantamento de lotes municipais no bairro CAR em Camarate.  Áreas de Reabilitação Urbana Estudo de Recolha e tratamento de dados estatísticos para elaboração do Regulamento Municipal de Apoios à Realização de Obras nas ARU.  Outros  Reflorestação Bairro de São Francisco - Parecer de análise dos objetivos globais de intervenção do aglomerado urbano. Relocalização de pombal, existente junto à Margem de Linha de água, Rio de Loures, Proposta de relocalização em parcela municipal. Caraterização de Imóveis e terrenos do Património Público localizados no concelho de Loures, disponíveis para habitação. A Pedido do Ministério das Infraestruturas e Habitação Resposta ao pedido de dados para a candidatura Autarquia Familiarmente Responsável - 12ª edição. Compilação de dados sobre o Quarteirão dos Bombeiros - Loures. Pedido de cotação para elaboração de projeto. Solicitação de orçamentos a empresas de Mobiliário Urbano para projetos em curso. Participação em Vistorias: Infantado- Impasse -praceta; Murteira Sul Acompanhamento de proposta de reperfilamento de vias e ordenamento de espaços públicos na área afeta à REN e EDP em Sacavém, no âmbito do projeto em desenvolvimento para a nova Sede REN.     
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Atividade mai/jun/jul AcumuladoDocumentos PedidosComunicações Prévias 45 65Licenciamentos 111 186Informações prévias 5 10Outros 24 30Documentos emitidosLicenciamento loteamento 11 13Licenciamento edificação 91 150Licenciamento de obras via pública 9 19Comunicação prévia edificação 45 65Informação prévia edificação 4 6Comunicação prévia atividade industrial 6 8Autorização - comercio, serviços ou restauração 1 5Pedido de ramal 12 16   Atividade mai/jun/jul AcumuladoPedidos de Emissão de Alvará de UtilizaçãoDeferidos 6 15Indeferidos 1   Atividade mai/jun/jul AcumuladoIntimações advindas de vistoriasCumpridas 6 6Não Cumpridas 7 8Proposta para coerciva 1 1Execução Coerciva 2 2Tipo de vistoriasArt.º 96 4 5Art.º 89/90 17 38Áreas de Reconversão Urbana (ARU) 4 6Receção Provisória 3 3Receção Definitiva 2 2Propriedade Horizontal 3 3Coercivas em urbanizaçõesPropostas 1 2Concurso 1 1      
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Atividade mai/jun/jul AcumuladoProcessos "CC"Novos 11 16Arquivados 49 83Intimações 9 10    Atividade mai/jun/jul AcumuladoProcessos formalizadosComunicações Prévias 43 68Licenciamentos 95 190   REVITALIZAÇÃO URBANA Durante os meses de maio e julho de 2020, o Gabinete de Revitalização Urbana deu sequência ao trabalho desenvolvido no âmbito das suas competências e dentro das contingências implementadas face à pandemia da COVID 19, destaca-se o acompanhamento e monitorização dos centros urbanos de Camarate, Loures e articulação com as Equipas de Projeto, Juntas de Freguesia e serviços municipais. Destacando-se, igualmente: O atendimento ao público e tratamento das reclamações e pedidos de esclarecimento, rececionados através de telefone e endereço eletrónico; Revisão das segundas fases dos projetos de revitalização dos centros urbanos de Camarate, Loures e Moscavide; Contactos com operadores dos mercados municipais de Loures e Moscavide; Acompanhamento dos projetos de remodelação dos Mercados de Moscavide e Prior Velho; Elaboração do Programa Preliminar de remodelação do Jardim de Moscavide; Participação na Rede de Transferência Ru:RBAN – Programa URBACT III; Participação no Grupo de Trabalho do Centro Cultural de Loures; Participação no Grupo de Trabalho de dinamização do Espaço Público.  Reuniões/contactos externos  União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho Junta de Freguesia de Loures União de Freguesias de Moscavide e Portela União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela Comerciantes de Loures  Comerciantes de Moscavide.  
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OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xxxxxMoscavideReabilitação dos Pombais Reparação das Revitalizações Urbanas UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémLargo 1º de Maio em SacavémReparação e Manutenção das Revitalizações Urbanas CONCELHOTrabalhos de Conservação e Manutenação em Espaços PúblicosEmpreitadas Designação da Acção     Ações em Processos de Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI): Ações em Processos de Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI): Na (RIP) Reconversão de Iniciativa Particular: Apreciação e elaboração de proposta de aprovação do projeto de loteamento da reconversão do bairro Lugar do Campo da Bola/Santo Antão do Tojal; Apreciação, concluída, do projeto de loteamento da reconversão de mais 3 bairros, atualmente em fase de discussão pública. 1 bairro em Santo Antão do Tojal, Lugar do Campo da Bola (finalizada); 3 bairros em Loures, Novo Cerieiro, Novo de Palhais e Serra Chã; Apreciação, em fase de conclusão, do projeto de loteamento da reconversão de mais 4 bairros, com início, para breve, da fase de discussão pública. 2 bairros em Loures, Almoínhas e Funcheiras; 1 bairro em Frielas, Qta. Casal das Queimadas; 1 bairro em São João da Talha, Alto dos Pinheiros; Apreciação de mais 15 projetos de loteamento da reconversão de AUGI, onde foi referida a necessidade de aperfeiçoamento. 4 bairros em Loures, Almarjão; Boavista à Murteira (+ de 1 vez); Lugar da Carriche e Qta. dos Migarrinhos; 1 bairro em Frielas, Lameiras-2; 1 bairro na Apelação, Areias Velho; 3 bairros em Unhos, Martins do Vale; Miratejo e Queimadas e Venceslau; 
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4 em Camarate, Fetais de Baixo; Grilo; Qta. da Várzea e Matos Pequenos; 2 bairros em Santa Iria de Azóia, Cachoeiras de Cima e Estacal Novo; Apreciação, ainda em curso, de mais 3 projetos de loteamento da reconversão de AUGI. Caso dos bairros: Mato Antão/Santo Antão do Tojal; Funcheiras/Loures (nova entrega) e Troviscais/São João da Talha; Apreciação final e elaboração de proposta de aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento do bairro Qta. da Belavista/Frielas; Apreciação de vários projetos de infraestruturas/acompanhamento de mais 7 processos onde se prepara a proposta de emissão do alvará de licença de loteamento. 3 bairros em Loures, Contador; Novo Tojalinho e Serra Chã; 1 bairro em Unhos, Coroas-B; 1 bairro em Camarate, Bogalheira; 2 bairros em São João da Talha, Casa Branca e Fontes; Acompanhamento da evolução dos projetos de infraestruturas, no caso de 3 bairros: Tocadelos em Lousa e Antas e Barros ou Redondo em Loures; Acompanhamento de procedimentos para a suspensão do fornecimento de infraestruturas urbanísticas em 3 bairros.  Na (RIM) Reconversão de Iniciativa Municipal: Portela da Azóia: Apreciação final e elaboração de proposta de aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento da UGT-1; Elaboração do projeto de loteamento da reconversão da UGT-2, início da fase de anteprojeto, com apresentação e discussão interna; Acompanhamento do processo da UGT-3, sobre o estado das obras de urbanização e apreciação dos últimos elementos apresentados, para se iniciar a fase dos contratos; Apreciação final e elaboração de proposta de aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento da UGT-4; Elaboração de proposta para a discussão pública do projeto de loteamento da reconversão da UGT-5 e acompanhamento da mesma (atualmente com uma taxa de participação de 70%) até final de agosto/2020; Acompanhamento dos trabalhos das equipas técnicas contratadas para a elaboração dos projetos de loteamento da reconversão das UGT: 6 e 10; 
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Apreciação final e elaboração de proposta de aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento da UGT-7; Elaboração do projeto de loteamento da reconversão da UGT-8, com a conclusão e discussão da fase de anteprojeto e preparação da discussão pública; Apreciação final do processo da UGT-11, p/ elaboração de proposta de aprovação da emissão do alvará de loteamento, aguardando-se a última entrega por parte da equipa técnica e a conclusão dos contratos. Falta 1 (um) contrato para se atingir a viabilidade financeira da operação de reconversão; Apreciação do projeto de loteamento da reconversão da UGT-16, fase de anteprojeto, e preparação da informação para se decidir o início da discussão pública, em agosto/2020; Acompanhamento do início dos trabalhos da equipa de topografia que está a executar os levantamentos das UGT: 9; 12 e 17; Acompanhamento da celebração dos contratos de adesão em 4 UGT, com proposta de término nas UGT:1; 4 e 7, mantendo-se o acompanhamento na UGT-11. Na UGT-1 a adesão ficou nos 99%; Na UGT-4 a adesão ficou nos 86%; Na UGT-7 a adesão ficou nos 91%; Na UGT-11, estão celebrados contratos relativos a 67 lotes (+ 4 contratos), num universo de 104 lotes. A adesão cifra-se, nesta fase, nos 65%; O Gabinete Local da Portela da Azóia realizou: 201 atendimentos (38 em maio, 101 em junho e 62 em julho); o recenseamento com mais 9 casos (todos novos casos); o acompanhamento da fase de discussão pública da UGT-5 o apoio necessário à celebração dos contratos de adesão da UGT-11; o apoio à fase negocial da solução urbanística da UGT-16; a caracterização da propriedade/interessados das UGT: 12 e 17; a atualização da Base de Dados do GIPA. Realização de 2 reuniões, parciais, de acompanhamento à reconversão.     Fraternidade: (Projetos executados por técnicos da DAUGI) Elaboração do projeto de loteamento da reconversão da Célula-2, fase de estudo prévio; Conclusão da fase de projeto de execução da Célula-3, para futura aprovação em assembleia de proprietários. Elaboração do contrato de urbanização-tipo; 
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Acompanhamento do processo da Célula-4 tendo em vista propor a aprovação da emissão do alvará de licença de loteamento. Realização de vistoria às obras; Elaboração do projeto de loteamento da reconversão da Célula-5, fase de anteprojeto, com a proposta de reinicio da fase de discussão pública; Elaboração do projeto de loteamento da reconversão da Célula-6, com início da fase de anteprojeto e preparação da discussão pública; Continuação da elaboração do projeto de loteamento da reconversão da Célula-7; Continuação do trabalho de parceria com a Divisão de Reabilitação Urbana para a promoção de uma obra estruturante de arranjos exteriores no bairro; Realização de 3 reuniões de acompanhamento à reconversão, com a comissão de administração e a equipa jurídica, ainda, outras internas.   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xSanta Iria de AzóiaObras de Reconversão de Iniciativa Municipal no Bairro da Portela de Azóia - UGT 4 UNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELAEmpreitadas Designação da Acção                         
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DOTAR O CONCELHO DE ADEQUADA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  No âmbito do reforço da iluminação pública e da eficiência energética nos edifícios municipais foram realizadas, durante os meses de maio a julho, as seguintes intervenções:   Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesx xxxx Aguarda orçamento da EDP.xxx Aguarda Orçamento da EDPx Aguarda Orçamento da EDPx Aguarda Orçamento da EDPxxx Aguarda Orçamento da EDPxxxxxx Aguarda orçamento da EDPx Aguarda orçamento da EDP.x xxxxxx Aguarda orçamento da EDPxxx Aguarda orçamento da EDPx Aguarda orçamento da EDPMurteira - Rua José Lopes Casquilho - Proj. Nº 1014/2019 -IP-88Moninhos - Rua Portela das Maunças - Proj. 1061/2020 - IP-99Loures - Praceta Heróis do Ultramar e Zona Envolvente - Proj. Nº 1073/2020 -IP-101Malhapão - E.N. 374 - Proj. Nº 1075/2020 -IP-102
Largo da Igreja Matriz em Loures . Proj. Nº 980/2019 -IP-85Largo Manuel  Cardoso Lemos Duarte - Proj.Nº 1022/2019- IP-91Requalificação com Tecnologia Led da Iluminação da Zona Envolvente à Rotunda Av. Descobertas/Av. Nicolau BreynerRua Dário Canas na Murteira- Proj. Nº 1023/2019 -IP-92Rua do Campo Desportivo e Rua dos Rouxinóis - Proj. Nº 1032/2019 - IP-94Fanqueiro - R. Anselmo Braancamp Freire - Espaço de Lazer - Proj. Nº 1058/2019 -IP-97
EN 374- entrada de Tocadelos - Proj. Nº 972/2018 - IP-22Ribas de Cima - R. José Marques Corigo + R. da EsperançaCasaínhos - Rua Luís de Camões - Desvio de Postes de BT - Proj. Nº 1028/2019-BT-01 FREGUESIA DE LOURESLargo das Andorinhas na Fonte Santa  - proj. Nº 859/2017 -IP-69Rua Anselmo Braancamp Freire -Rotunda- Proj.N.979/2019-IP-84
Rua Luisa do Gusmão entrada da Escola Basica nº 5 de Camarate- Proj. Nº 968/2018-Ip-27Bº Santiago - R. 25 de AbrilBº das Areias - Rua Primavera - Proj. 1055/2019 - IP-32Bº Sto António -Requalificação de Espaço - Proj. 1046/2019 - IP-29Bº Angola - R. Heróis de Mucaba - Proj. 1052/2020 - IP-31 FREGUESIA DE FANHÕES
Vila de Rei - Rua da Caliça - Desvio de Poste de BT -  Proj. nº 1069/2020 - IP-62EM 1250-2 + Via de Acesso a Calhandros Grandes - Proj. 1067/2020 - IP-61Vila de Rei - Caminho do Vale Verde -  Proj. nº 1074/2020 - IP-63 FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSCamaratePRU - Instalação de 16 Prismalux em Galeria - Sem projecto
Museu do Vinho - Enterramento das linhas de BT - Proj.649/2011 IP 01 + Proj.650/2011 - IP 21Mato da Cruz - Rua do Viso e envolventes - Proj. 918/2018 - IP-49Mato da Cruz - Rua do Viso e envolventes - Adicional - Proj. 948/2018-IP 52Travessa da Abadia - Proj. nº 994/2019-IP-54Rua do Miradouro -  Proj. nº 1042/2019 - IP-59Estrada Velha do Boição - Proj. 1037/2019 - IP-57
Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação Pública CONCELHORamais de Alimentação para Sistemas SLAT FREGUESIA DE BUCELASDesignação da Acção
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Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesx Aguarda orçamento da EDP.xx xxxx Aguarda orçamento da EDP.x Aguarda orçamento da EDP.xx Aguarda orçamento da EDP.xx Aguarda orçamento da EDP.x Aguarda orçamento da EDP.xx xx Aguarda orçamento da EDP.x xx Aguarda orçamento da EDP.xxxxxUrbanização Terraços da Ponte - Caminho pedonal envolvente  à Rua Manuel Teixeira Gomes - PROJ. Nº 1043/2019 - IP-27Bº da Fonte Perra - Rua Júlio Dinis - PROJ. Nº 1057/2019 - IP-28 Prior VelhoLigação da ilum. exterior do mercado à rede de ilum. públ. - Proj. 917/2018 - ip-16Rua Eça de Queirós - PROJ. Nº 969/2019 - IP-18Rua Porto Amélia - PROJ. Nº 978/2019 - IP-19
Rua Auta da Palma Carlos - Logradouro - Proj. 894/2017 - IP-18 Rua DR. Pereira Jardim - PROJ. Nº 966/2019 - IP-21Travessa do Chafariz - PROJ. Nº 999/2019 - IP-25 E. N. 250 - entrada junto ao Parque Estacionamento da R.L. - PROJ. Nº 981/2019 - IP-22Espaço ajardinado no Cruzamento da AV. Estado da Índia com a Rua Manuel Silva - PROJ. Nº 982/2019 - IP-23Requalificação da Iluminação  Pública e Monumental do Largo da Igreja 
Rua Infante Dom Henrique - PROJ. Nº1040/2019 - IP10Caminho Pedonal junto ao Quartel dos Bombeiros - PROJ. Nº1066/2020 - IP-13Urbanização dos Jardins do Cristo-Rei - Logradouros - PROJ. Nº1071/2020 - IP-14FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémBº da Fonte Perra - R Barbosa do Bocage - Proj. 848/2016 - IP-13
Rua Dr. Bossa da Veiga e Ruadas Casinhas em Montachique - Proj. Nº1001/2019 - IP-29FREGUESIA DE PORTELA E MOSCAVIDEMoscavideLargo da Igreja - PROJ. Nº 934/2019 - IP-06Largo da Rua Francisco Marques Beato - Relocalização do PT 699 - Proj. Nº1050/2019-IP-11 Portela
Travessa Mó da Saudade - Parque Infantil em Salemas - Proj.Nº 960/2018- IP-23Rua da Capela em Salemas . Proj. Nº 973/2018 -IP-26Escadaria na Rua do Moinho Capela em Carcavelos . Proj. Nº 971/2018 -IP-25EN 8 - Rua  e Travessa dos Maticos em Lousa - Proj.N.º975/2018-IP-27Rua 25 de Abril em Salemas  Proj. 961/20219- IP-24Rua das Fontainhas- desvio de postes - Proj. Nº985/2019 - BT-02

FREGUESIA DE LOUSATocadelos - Rua Jacinto Nunes - Desvio de Poste - Proj.nº 946/2018 - BT-01Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação PúblicaDesignação da Acção
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Em Preparação Em curso Concluído Observaçõesxxxx Aguarda orçamento da EDP.xx Aguarda orçamento da EDP.xxxxx Aguarda orçamento da EDP.xx xx Aguarda orçamento da EDP.x Aguarda orçamento da EDP.xxx Aguarda orçamento da EDP.xxx xxx Aguarda orçamento da EDP.Santo António dos CavaleirosRua David Mourão Ferreira - Espaço de Lazer - PROJ. Nº 967/2019-IP-56 Ramal de Ligação de Abrigo T.P.-Sto António dos Cavaleiros Av. Salgado Zenha - Parque de Estacionamento - PROJ. Nº 1070/2020 - IP-63
Travessa do Murtal na Manjoeira - PROJ. Nº 996/2019 - IP-25A-Das-Lebres - Impasse na Rua Francisco Cannas - PROJ. Nº 1044/2019 - IP-29Manjoeira - Travessa Ribeiro dos Santos - PROJ. Nº 1054/2019 - IP-30 São Julião do TojalZambujal - Bº Car - R. José Carlos Ary dos Santos - PROJ. 1039/2019/IP-26FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS
Vale de Figueira - Quinta do Rio - Rua do Poço - Proj. 1076/2020 - IP-48 BobadelaRua Professor  Egas Moniz - PROJ. Nº 976/2019-IP-16Rua Nª Senhora da Conceição - PROJ. Nº 1004/2019-IP-17 FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do Tojal
Bº Portela Azóia - Rua José António de Azevedo - PROJ. Nº1072/2020 - IP-51 São João da TalhaVale Figueira - Proj 481/2008 - IP-03EMAUGI - Bº das Maroitas e Cachoeiras - Proj. Nº 957/2018-IP-36 Rua Vale do Lide no Bº de S. Vicente - PROJ. Nº 965/2018-IP-36E.N. 10 junto à Contek - Proj. Nº 1068/2020-IP-47
Parque de Estacionamento na Urbanização da Courela da Bica - PROJ. Nº 983/2019-IP-42 Área envolvente à nova Unidade  de Saúde - Alteração de Redes - PROJ. 990/2019 - BT-01Pirescoxe  - Rua Ilha da Madeira - PROJ. Nº 1045/2019 - IP-48Bº Portela Azóia - Rua Bom Jesus - PROJ. Nº1030/2019 - IP-45Bº Portela Azóia - Impasse à Rua da Saudade - PROJ. Nº1049/2019 - IP-49Santa Iria - Rua de Angola - PROJ. Nº1051/2019 - IP-50

FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELASanta Iria de AzóiaBº Courela da Bica- Zona Adjacente à Rua Tejo - Proj. 886/2017 - IP-35Bº Portela Azóia - AUGI - UGT4 - Proj Nº 549/2009 - IP-15AV. Infante Santo na Portela da Azóia - PROJ. Nº 984/2019 - IP-43Rua Horta de Bacelos - PROJ. Nº 970/2019-IP-41Contrato de Concessão com a EDP - Beneficiações da Rede de Iluminação PúblicaDesignação da Acção
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Da atividade desenvolvida na área da Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, destaca-se:  LIMPEZA URBANA Setor de Limpeza e Salubridade Atividade maio-junho-julho AcumuladoOperações especiais de limpeza 84 193Apoio a Iniciativas 1 11   SERVIÇOS URBANOS Setor de Energia Atividade maio-junho-julho Acumulado
P oje to e e gia ea ti a poupa ça dia/ s - alo  €  ,  €  ,  €
P oje to Balast os Ele t ó i os  poupa ça dia/ s - alo  €  ,  €  ,  €   Setor de Limpeza e Salubridade Atividade maio-junho-julho AcumuladoControlo de Pragas Urbanas 435 603Remoção de Resíduos 77 189Limpeza de Terrenos 1 6Limpeza em Parques Municipais 2 2Deservagem 4 5   Setor de Educação e Sensibilização Ambiental  Atividade maio-junho-julho AcumuladoLivrõesNº de livros aproveitados entregues na BJS 752 1 057Outros l ivros Temáticos 190 221Totais de livros e dvd,s recolhidos que seguem para ecopontos 2847 4 446    Setor de Controlo e Qualidade Ambiental Atividade maio-junho-julho AcumuladoRuídoN.º medições acústicas efetuadas 2 7Nº de reclamações rececionadas 6 15Nº de processos concluídos 3 13       
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Atividade maio-junho-julho AcumuladoResíduos para Operador de Gestão de Resíduos  (Tipologia/kg)Várias tipologias 36 405 113 203Recolha de Óleos Usados Óleos e gorduras alimentares (kg) 5 482 18 723     CRIAR, MANTER E PRESERVAR ESPAÇOS VERDES Atividade maio-junho-julho AcumuladoReclamações sobre manutenção de parques rececionadas 4 11Emprestimo de Plantas ornamentais para iniciativas  (n.º de vasos) 45 400Avaliação do estado dos espaços verdes, tendo em vista a sua receção - loteamentos 2 3Preparação aditamentos Acordo Execução - novos espaços verdes 2 10N.º de ocorrências - "Mais perto de si", remetidos às JF 92 183N.º de Boletins fitossanitários arvoredo submetidos por JF (A.E.) 21 70N.º de Boletins fitossanitários arvoredo  validados (A.E.) 18 68N.º de ocorrências sobre arvoredo rececionadas no período 37 63N.º de ocorrências sobre arvoredo avaliadas no período 49 115N.º de ocorrências sobre arvoredo concluídas no período 59 163Acções de podas de árvores 1 1    Atividade maio-junho-julho AcumuladoAtividade do Parque Municipal Cabeço Montachique (PMCM)Venda de senhas de equipamento desportivoReservas  PMCMAnulados pelos utentes (utentes) 11 877 14 312     INTERVENÇÕES NO MEIO AMBIENTE Setor de Linhas de Água Atividade maio-junho-julho AcumuladoSetor de Linhas de ÁguaÁrea intervencionada em m2** 10 234 69 496
Co t olo de Vegetaç o – Apli aç o de Glifosato 3 327 66 997Protocolos USAEm preparação 2 2     
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CONSTRUIR, AMPLIAR CEMITÉRIOS DE FORMA PLANEADA Setor de Cemitérios e Crematório  Atividade maio-junho-julho AcumuladoSetor de  Cemitérios e CrematórioInumações no Cemitério de Loures 32 87Inumações no cemitério de Camarate 52 140     OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xx xx x
Obras xxx xx x
Prestação de Serviços xxContrato de prestação de serviços de assistência técnica especial na Regularização fluvial da Ribeira do Prior Velho FREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémContrato de manutenção e conservação dos PI's do Parque Adão Barata, PUSIA e Jardim Major Rosa Bastos CONCELHOSanto António CavaleirosDesvio de Linha Média Tensão junto ao Edificio da Associação de Solidariedade Social Templo de Shiva UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS Execução de desvios de rede de média e baixa tensão no subsolo da área da freguesia de sacavém UNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémEmpreitada de regularização fluvial da Ribeira do Prior Velho ApelaçãoExecução de Passagem Hidraulica sob a Praceta Luis de Camões na Ribeira da ApelaçãoExecução de Colector pluvial no Bº Sol Avesso na Apelação FREGUESIA DE FANHÕESPosto de Vigia do Cabeço de Montachique - Intervenção Geral FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSEmpreitadas SacavémReabilitação do talude e espaços exteriores da Rua Domingos José de Morais Reabilitação dos Espaços de Recreio e Lazer da Urbanização dos Terraços da PonteUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOExecução de Contenção de Talude no Extradorso da EM 507-1 -  Bº da Bogalheira em Camarate FREGUESIA DE LOURESEstudo de reabilitação dos muros e drenagem da Quinta do Conventinho CamarateCONCELHODrenagem periferica do Edificio BMJS UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSDesignação da Acção
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Relativamente aos Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, e da atividade desenvolvida entre maio a julho de 2020, importa destacar:  NO ÂMBITO CULTURAL  LEITURA PÚBLICA Tardes em cheio F de Formiga e C de Cigarra (06 de junho) - online via FB das Bibliotecas - Entre o rendilhado das nuvens e o algodão do dente de leão, Formiga e Cigarra descobrem um carreiro sonoro de palavras. Animação para bebés e acompanhantes. Uma noite caiu uma estrela (13 de junho) - Equipa de animação - online via FB das Bibliotecas - 
E a u a ez u  apaz ha ado Ós a  ue ti ha MEDO de uase tudo…Auto : Da id Ma hado. Inserido nas comemorações do 4ª aniversário da BMAS. A cabra tonta (27 de junho) - online via FB das Bibliotecas - Miguel percorre as ruas da aldeia à 
p o u a da sua a a…  Ol  tia Júlia, a se ho a iu a i ha a a? Mais ue u a histó ia a aldeia, é uma história intergeracional e como se vive em comunidade. A Maior Flor do Mundo de José Saramago (04 de julho) - online via FB - Com a equipa de animação - Dali po  dia te, pa a o osso e i o, se  só u a pe gu ta se  lite atu a: Vou ou 

o ou? E foi.  Classificação etária:  Maiores de 4 anos. Estrela da tarde (11 de julho) - Equipa de animação - online via FB - Foi a oite ais ela de 

todas as oites ue e a o te e a . As cantadeiras de histórias (18 de julho) - online via FB - Com a equipa de animação Foi a oite 

ais ela de todas as oites ue e a o te e a . O sonho de (a) mar (25 de julho) - online via FB - Com a equipa de animação - U a histó ia de 

so hos, o age  e ousadia…o de as pe so age s d o ida ao so ho. So ho de a  ou a a ? . Total    sessões da i i iati a Ta des e  heio   Programação Regular das Bibliotecas - (terças e quintas feiras) - Facebook das Bibliotecas Municipais - T uz, t uz, pode os e t a ? E u a histó ia a os o ta … (Histórias, contos e poemas pela equipa de animação).  Um Sorriso por um Livro - Bibliotecas Municipais - Recolha e troca de manuais escolares do 1º ao 12º ano – Todo ao ano.    
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Bibliotecas em Sua Casa - Serviço de empréstimo domiciliário para munícipes com mobilidade reduzida, temporária ou permanente. Iniciativa que decorre durante todo o ano, nas Bibliotecas Municipais.  Poesia solta pelo ator Ricardo Carriço (04 de junho) - online via FB Município - Recital comemorativo do 4º Aniversário da BMAS Poesia solta por Ricardo Carriço é, uma visita guiada à Biblioteca com poesia, onde não faltará a poesia do patrono da Biblioteca Municipal.  Comunidade de Leitores especial (11 de junho) - Equipa BMAS - Plataforma teams - Sessão comemorativa do 4º aniversário da BMAS Leituras em tempo de pandemia. O reencontro dos leitores na partilha de livros e leituras feitas nestes tempos de confinamento. Cada leitor falará de um livro à sua escolha. Iniciativa sujeita a inscrição para o email: bmas@cm-loures.pt. Limite participantes:   Vídeo temático. Dia Mundial das Bibliotecas (01 de julho) - Facebook das Bibliotecas Municipais - Constrói o teu marcador de livros e mantém o compromisso com a leitura.  Vídeo temático. Dia Mundial dos Avós (26 de julho) - Facebook das Bibliotecas Municipais - Um presente para ti! Dia de homenagear e demonstrar carinho e apreço a todos os avós.  Leitura Pública Maio, junho e julho AcumuladoTardes em Cheio (sessões) 7 7Comunidade de Leitores  especial -Plataforma teams  (sessões) 1 4Vídeo temático. Dia Mundial das Bibliotecas (Facebook ) 1 1Vídeo temático. Dia Mundial dos Avós  (Facebook ) 1 1Programação Regular das Bibliotecas  - (Histórias, contos e poemas 26 26Poesia solta pelo ator Ricardo Carriço (Recital comemorativo do 4º Aniversário da BMAS) 1 1     ARTES E OFÍCIOS Exposição Irene Felizardo | Do silêncio à Pintura (11 de janeiro a 20 de junho) - GMCP/SE2 -As suas pinturas são criadas a partir do seu mundo de sentimentos e emoções onde a magia do ambiente e o mistério da natureza se interligam. As suas pinturas distinguem-se essencialmente pelas cores, formas e planos. Nº de visitantes: maio - 3; junho - 14.  Exposição Ana Pérez-Quiroga | ¿De qué casa eres? Los niños de Rusia. Episodios de um cotidiano (29 de fevereiro a 01 de agosto) - GMVS-SE - Trata-se de um "projeto de investigação e materialização artística sobre um fenómeno sociopolítico da história de Espanha: o exílio de 

mailto:bmas@cm-loures.pt
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2895 crianças republicanas na União Soviética, devido à Guerra Civil Espanhola; o impacto que a invasão alemã da URSS durante a II Guerra Mundial teve nestas crianças; e os 19 anos passados na URSS até ao regresso a Espanha (1937-1956). Sendo um fenómeno da história de Espanha, tem ligações ao nível da história da Europa e do Ocidente. Tem também um cariz autobiográfico". A exposição é composta por instalações e projeção de vídeo. Nº de visitantes: maio-0; junho-13; julho- 4.  Exposição Escola Superior de Educação de Lisboa | Fragmento, corpo e memória (07 de março a 27 de junho) - GMVS – SM - A exposição, reúne um conjunto de trabalhos realizados pelos estudantes da licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias da Escola Superior de Educação de Lisboa. Pelo sexto ano consecutivo, o espaço da Sala Multiusos do Parque Adão Barata em Loures recebe desenho, escultura, pintura, vídeo e fotografia. Nº de visitantes: março-140(dia de inauguração); maio-0; junho-10.  Dia Mundial dos Oceanos. Oficina criativa online (08 de junho) - www.facebook.com/galeriasdeloures/ e  www.instagram.com/galeriasdeloures/   Os oceanos são muito importantes para nós e, por isso, devemos protegê-los. A partir de hoje vais ser um guardião dos oceanos e, como tal, tens de ter um distintivo de guardião! Vamos construir um?  Dia de Portugal Oficina criativa online (10 de junho) - www.facebook.com/galeriasdeloures/  e  www.instagram.com/galeriasdeloures/ Certamente conheces a nossa bandeira nacional. Mas sabes o seu significado?  Hoje damos-te a conhecer a história de um dos símbolos mais importantes da nossa nação. Arte em Contexto | Conversas informais. Do silêncio à pintura de Irene Felizardo (12 de junho) - www.facebook.com/galeriasdeloures/  e    www.instagram.com/galeriasdeloures/ (Visita online) - Visita online à exposição de Irene Felizardo, cuja obra parte dos sentimentos e emoções da própria artista e se revela através da neblina e incerteza de uma realidade imaginada.  Dia Mundial do Vento. Oficina criativa online (15 de junho)-   www.facebook.com/galeriasdeloures/  e  www.instagram.com/galeriasdeloures/ Sabias que o vento é uma fonte de energia limpa e renovável? Sabes o que isso significa?  Através da construção de algumas estruturas muito simples e divertidas, damos-te a conhecer 

http://www.instagram.com/galeriasdeloures/
http://www.facebook.com/galeriasdeloures/
http://www.instagram.com/galeriasdeloures/
http://www.facebook.com/galeriasdeloures/
http://www.instagram.com/galeriasdeloures/
http://www.facebook.com/galeriasdeloures/
http://www.instagram.com/galeriasdeloures/
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este fenómeno da natureza, que serve de oto  a tanta coisa à nossa volta e sem poluir o meio ambiente.  Celebramos o Verão. Oficina criativa online (20 de junho) -www.facebook.com/galeriasdeloures/  e  www.instagram.com/galeriasdeloures/  E chegou o verão! Fica por aí! Temos para ti muitas brincadeiras divertidas para que possas iniciar a nova estação da melhor forma! Castelo de Pirescouxe. Visita online (26 de junho) - www.facebook.com/galeriasdeloures/   e www.instagram.com/galeriasdeloures/ - Visita online ao Paço de Santa Iria. Descubra, a partir de sua casa, esta construção do século XV que serviu de alojamento a nobres e se encontra localizada em Santa Iria de Azóia, em zona fronteiriça ao rio Tejo.   DIA DO AMIGO.  Oficinas criativas online (20 de julho) - www.facebook.com/galeriasdeloures/ e www.instagram.com/galeriasdeloures/ Celebramos a amizade com muita diversão e brincadeira. Junta-te a nós!  Exposição Coleção Municipal de Artes Visuais (25 de julho a 26 de setembro) - GMCP - SE2 - Integrando diversas formas de expressão artística, a presente exposição traz a publico algumas das obras que constituem a coleção municipal de artes visuais. Nº de visitantes: julho -7.  Dia Mundial dos Avós. Oficinas criativas online (26 de julho) -www.facebook.com/galeriasdeloures/ e www.instagram.com/galeriasdeloures/ - Neste dia tão especial homenageamos todos os avós, demonstrando o carinho através da construção de um presente muito original e criativo.  Oficina de Giz. Oficinas criativas online  (26 de julho)- www.facebook.com/galeriasdeloures/ e www.instagram.com/galeriasdeloures/ - Hoje comemoramos o aniversario do Concelho de Loures de forma muito criativo, ensinando a fazer giz e a criar desenhos espetaculares.  ARTE EM CONTEXTO | Conversas informais Ana Pérez-Quiroga | ¿De qué casa eres? Los niños de Rusia. Episodios de um cotidiano (30 de julho) - GMVP - SE - Transmissão em direto:  www.facebook.com/galeriasdeloures/ e www.instagram.com/galeriasdeloures/ - Visita comentada e apresentação do catálogo da exposição. Nº de participantes: 6.  Artes e Ofícios Maio, junho e julho AcumuladoExposições/Mostras de trabalhos (Facebook e instagram) 14 31   

http://www.facebook.com/galeriasdeloures/
http://www.instagram.com/galeriasdeloures/
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 MÚSICA Quinteto de Sopros Lusitânia (6 de junho) - facebook.com/museus de loures/ Concerto da abertura da temporada 2020 de Música em SI Maior.  Música Maio, junho e julho AcumuladoQuinteto de Sopros Lusitânia - Concerto  (Facebook) 1 1    TEATRO Árvores, verdes árvores (5 de junho | Dia Mundial do Ambiente) - facebook.com/museusdeloures - Peça de teatro, levada a cena pelo TIL - Teatro Independente de Loures, no Cineteatro de Loures, em março de 2008. Quadros de revista (20 de julho) - facebook.com/museusdeloures - A revista do TIL – Teatro Independente de Loures é composta por 13 quadros, onde os atores usam a boa disposição e a 
i o ia pa a iti a  os ales  da ossa so iedade, ales  ue o tinuam atuais apesar dos textos interpretados terem sido escritos há mais de meio século. A rir dir-se-ão as verdades e não serão poucas as que aparecem neste desfile de regateiras, sopeiras, vendedores, charlatões, marquesas, pescadores, doceiras, banhistas e caçadores, entre outras personagens.  Teatro Maio, junho e julho AcumuladoÁrvores, verdes árvores - (sessão no facebook) 1 1Quadros de revista -  (sessão no facebook) 1 1    MUSEOLOGIA Reabertura dos museus municipais ao público, simbolicamente, no dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, assinalando a efeméride. Publicações diárias (Todos os dias às 12h e às 19h) Facebook dos Museus Municipais em https://www.facebook.com/museusdeloures/ . Integra Programação Regular dos Museus Realização de diretos em https://www.facebook.com/museusdeloures/: 13 de junho | Visita guiada à Mercearia Santana Alcance estimado: 2,2 mil  Interações com a publicação: 175 Pico de visualizadores em direto:16 18 de junho / Palestra Planeta sustentável – FOGO  Alcance estimado: 1,2 mil  

https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.facebook.com/museusdeloures/
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Interações com a publicação: 99 Pico de visualizadores em direto: 9 
 de julho | Visita guiada  e posiç o O a tigo e it io do La go do Espí ito Sa to   Alcance estimado: 5,5 mil  Interações com a publicação: 402 Pico de visualizadores em direto: 28 07 de julho | Visita guiada ao MCS no âmbito do seu 20º aniversário Alcance estimado: 11 mil  Interações com a publicação: 460 Pico de visualizadores em direto: 48  Percursos pelo Património 08 de maio – Facebook dos Museus Municipais - Testemunho de participantes, em https://www.facebook.com/museusdeloures/  12 de junho - Facebook dos Museus Municipais - Testemunho de participante, em  https://www.facebook.com/museusdeloures/  11 de julho - Facebook dos Museus Municipais - Publicação de vídeo, em colaboração -com ADPAC, em  https://www.facebook.com/museusdeloures/  Aniversários dos Museus Municipais de Loures 07 de julho- Facebook dos Museus Municipais - Comemoração 20º aniversário Museu de Cerâmica de Sacavém, em https://www.facebook.com/museusdeloures/ 26 de julho - Facebook dos Museus Municipais - Comemoração dos 7º e 22º aniversários do MVVB e MML (Quinta do Conventinho), em  https://www.facebook.com/museusdeloures/  Mercearia Santana  9 de maio - Facebook dos Museus Municipais - OFÍCIOS E SABORES DE LOURES. A Calçada Portuguesa ao sabor da Cerveja artesanal. Publicação em https://www.facebook.com/museusdeloures/  13 de junho - Facebook dos Museus Municipais - Visita guiada à Mercearia Santana. Em direto, em https://www.facebook.com/museusdeloures/  Dia Internacional dos Museus 18 de maio – La ça e to de passate po E se eu fosse u a peça de useu? , o tou o   participantes, em https://www.facebook.com/museusdeloures/ 

https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.facebook.com/museusdeloures/
https://www.facebook.com/museusdeloures/
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18, 21 e 26 de maio - Publicações de vídeos em https://www.facebook.com/museusdeloures/   Exposições Bucelas. Terra do Arinto (Permanente) – MVVB - Exposição que coloca em destaque a produção vitivinícola de Bucelas. N.º de visitantes: 23 Fábrica da Loiça de Sacavém. Para uma história da Faiança em Portugal (até 2020) - Patente no MCS (Piso 0) – Exposição de longa duração que se debruça sobre a diversidade da produção cerâmica da Fábrica de Loiça de Sacavém, apresentando uma síntese da história daquela unidade fabril integrada no contexto industrial de Loures. N.º de visitantes: 16 
Exposição Li has de Torres – Co t i uto da população ivil o esfo ço de gue a  (permanente) CILT (MVVB) - Exposição que aborda o período das Invasões Francesas e o esforço da população na edificação das fortificações que protegeram a capital do Reino dos exércitos napoleónicos, em 1810. N.º de visitantes: 23 Exposição Viv ias uotidia as do Co ve to de C isto após a exti ção da O de , at av s da 

ultu a ate ial e do u e tal  (até 2020) - MCS (piso 1) - A presente exposição, realizada em parceria com a Direção -  Geral do Património Cultural, propõe a (re)descoberta da Fábrica de Loiça de Sacavém e da sua produção, através do Convento de Cristo, localizado em Tomar, numa primeira abordagem em termos museológicos e museográficos da loiça de Sacavém, enquanto objeto de estudo arqueológico. N.º de visitantes: 16 
Exposição O la go do Espí ito Sa to. O a tigo e ité io  (até setembro de 2021) - MVVB – mezanino - Exposição que aborda os resultados da intervenção arqueológica que decorre em Bucelas. N.º de visitantes: 23 Exposição Lou es o a i ho pa a a i te ultu alidade. Desde ua do?  (até final de 2021) - MML (piso 1) - Exposição na sequência da anterior, no piso 0, mantendo no título desta 
e posiç o o ele e to de ligaç o Lou es o a i ho pa a a i te ultu alidade. Variando a cronologia varia, consequentemente, a abordagem.  
Se, e  , a o da do o s . XXI, e a i po ta te passa  a e sage  Qua do ós so os os 

out os , elati a e te ao Passado p o u a os de o st a  Desde ua do  se e o he e  evidências dessa multiculturalidade ou, mesmo, de alguma interculturalidade. N.º visitantes: 11 Exposição Qua do ós so os os out os. Lou es o a i ho da I te ultu alidade.  – MML (piso1) – Esta exposição vai estar patente até final de 2021 - Coloca em destaque a multiplicidade de comunidades existentes no concelho de Loures e a forma como interagem e se influenciam no quotidiano deste território que é Loures. N.º de visitantes:23 Visitantes/Utilizadores Museus Municipais (18 de maio a 27 de julho): Total: 171  

https://www.facebook.com/museusdeloures/
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 Mostras Documentais  Mosaicos Cerâmicos Fábrica de Loiça de Sacavém 50 anos de produção contados pela documentação (até 31 de agosto) - Centro Doc. Manuel Joaquim Afonso (MCS) - A Fábrica de Loiça de Sacavém produziu entre 1927 e 1977, belas e coloridas composições para mosaico cerâmico. A documentação da fábrica indica que muitos foram os edifícios onde estes pavimentos foram aplicados (hospitais, instituições militares, mercados, fábricas, escolas, hotéis). As composições decorativas podem ser observadas nos catálogos, assim como as medidas, os formatos e os preços, nas tabelas. Mas também a parte técnica, nos vários ensaios de material solicitados ao Laboratório de Ensaio e Estudo de Materiais, e nos ficheiros de barros, tintas e vidros.  As encomendas são apresentadas na correspondência com os clientes.  Centros de Documentação: Centro de Documentação Camilo Alves (CDCA) – Espaço vocacionado para a temática vinícola e para a história das Guerras Peninsulares. Encontra-se instalado no Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas (MVV – B); Centro de Documentação Anselmo Braamcamp Freire CDABF  – Espaço especializado na história do Concelho de Loures, que tem por objetivo, preservar a documentação do património bibliográfico do Município. Instalado no Museu Municipal de Loures (MML); Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso (CDMJA) - Espaço que tem à sua guarda os arquivos das fábricas de Loures, nomeadamente, da Fábrica de Loiça de Sacavém (FLS), de alguns arquivos pessoais de artistas e da Fábrica de Papel da Abelheira. Também é disponibilizado ao público documentação no âmbito da cerâmica industrial. Instalado no Museu de Cerâmica de Sacavém (MCS). Peças em destaque – Bimensalmente, destacam-se peças do espólio dos Museus Municipais de Loures, uma por museu, dando-as a conhecer ao público com mais pormenor. Disponível em cada museu, nos refeitórios e na página de facebook dos museus de Loures.   Museologia Maio, junho e julho AcumuladoPercursos pelo Património (Facebook) 3 5Aniversários dos Museus Municipais de Loures (sessões no facebook) 2 2Reabertura dos museus municipais ao público  (Museus) 3 3Publicações diárias - Programação Regular dos Museus (Facebook) 182 182Realização de diretos  (Facebook) 4 4Mercearia Santana  - Eventos (Públicações no Facebook) 2 4Dia Internacional dos Museus   (Públicações no Facebook) 4 4Exposições 7 10Peças em destaque  (Refeitórios e  facebook ) 18 42   
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 COMEMORAÇÕES Comemorações do 134.º Aniversário do Concelho de Loures Imagine – Artelier - Artelier:  Imagine Emojis - é um evento de Arte Pública / Graffiti e novas linguagens visuais no seu palco natural, as ruas do concelho de Loures, num evento que leva o videomapping num verdadeiro festival às varandas onde todos são convidados a participar e contemplar. "Imagina um mundo Melhor", é o desafio que a companhia faz, através da exploração da linguagem dos conhecidos Emojis, símbolos usados nas redes sociais e projetados em grande dimensão, conjuntamente com obras de Graffiti de diferentes autores re- trabalhadas e que se enquadram nas fachadas. O objetivo é abordar de forma poética e visual em cada rua, temas como a transição climática, a equidade de oportunidades ou o racismo, valorizando as respostas da educação e na cidadania para um mundo mais sustentável e feliz. 18 de julho - Moscavide, Portela e Prior Velho 19 de julho - Apelação – Quinta da Fonte, Camarate e Sacavém – Quinta do Mocho 23 de julho - Lousa, Fanhões e Bucelas 24 de julho - Santo António dos Cavaleiros, Infantado e Santo Antão e São Julião Tojal 25 de julho - Bobadela, São João da talha e Sta. Iria de Azóia 26 de julho – Unhos e Frielas  Bandas Dixie Land - Animação itinerante com três consagrados grupos nacionais de Dixie Land (estilo musical jazzístico). Os Dixie Gang, os South River Jazz Band e os Farra Fanfarra, garantiram animação musical através de arruadas pelas freguesias do Concelho:  25 de julho  Loures - Dixie Gang, Farra Fanfarra, South River Jazz Band Bucelas - Dixie Gang Infantado - Farra Fanfarra  Santo Antão do tojal - South River Jazz Band Fanhões - Dixie Gang Sacavém - Farra Fanfarra São João do Tojal - South River Jazz Band Lousa - Dixie Gang Prior Velho - Farra Fanfarra Sto. António dos Cavaleiros - South River Jazz Band 
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Sta. Iria de Azóia - Dixie Gang Unhos - Farra Fanfarra São João da Talha - Dixie Gang Apelação - Farra Fanfarra Portela - South River Jazz Band Bobadela- Dixie Gang Camarate - Farra Fanfarra Frielas - South River Jazz Band  Hastear de Bandeiras – Banda dos Bombeiros de Loures, Iris Brandão da AHBVFanhões interpretou a solo o Hino Nacional (26 de julho) - Loures – Paços do Concelho Homenagem aos Trabalhadores Municipais - Clarinarte (25 e 26 de julho) - Loures – Paços do Concelho Condecorações Municipais – Clarinarte (26 de julho) - Loures – Paços do Concelho  ComemoraçõesComemorações do 134.º Aniversário do Concelho de Loures  (eventos) 5 5     No que se refere ao Desporto, Recreio e Lazer  Plano de desenvolvimento do Atletismo  
Co ida vi tual  K  esta os a ui - Lou es  (24 e 26 de julho) - Prova de atletismo na distância de 10 000 metros a cumprir individualmente entre os dias 24 e 26 de julho de 2020. 
Li ite de pa ti ipaç o:  atletas Ofe ta de siste a de fi aç o de do sal go g ip  aos participantes. N.º de inscrições: 201 Nº de pessoas que concluíram a prova: 146.  Atletismo Maio, junho e julho Acumulado
Co ida i tual  K  esta os a ui - Lou es   N.º de pessoas que concluíram a prova) 146 146   Plano de Desenvolvimento do Xadrez  Plano de Intervenção Municipal do- Xadrez  No âmbito do Plano de Intervenção Municipal do Xadrez realizaram-se seis to eios o  li e  de Xadrez, nos dias 29 de junho e 2, 6, 9, 13 e 16 de julho, que registaram 73 participações. 



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 152   

Mantém-se a atividade do canal Pimxadrez no Youtube com o objetivo de divulgar regras, bases e técnicas, vídeos e material didático. Este canal serviu igualmente para a dinamização dos cursos de iniciação e centro de treino.  http://www.pimxadrez-loures.pt/temporada1internet.ht   Xadrez Maio, junho e julho Acumulado
Lou es o ida pa a To eio o li e  de Xad ez pa ti ipa tes 73 73     ESPAÇO A Relativamente ao Espaço A - Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, o que de mais relevante se desenvolveu no período em análise referente ao Espaço A – gabinete de apoio ao movimento associativo: Elaboração e envio da folha informativa mensal do Espaço A para o movimento associativo do Concelho; Realização de 1 Conselho Municipal do Associativismo no dia 28 de julho, 20h30, no Pavilhão Municipal José Gouveia – S. João da Talha, com a participação de 42 entidades (associações do concelho e representantes das forças partidárias com representação na assembleia municipal).                        

http://www.pimxadrez-loures.pt/temporada1internet.ht
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OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xxx
Obras xxxxx xxxx xx
Prestação de Serviços xx xxx

Designação da Acção São João da TalhaPavilhão José Gouveia - Melhoria das Condições de Funcionamento FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do TojalRemodelação do Jardim de Infância de Pintéus UNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELAUNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELAMoscavideRemodelação do Jardim de Infância de Pintéus CONCELHOEmpreitadasEdificio 4 de Outubro -  Execução da cobertura FREGUESIA DE FANHÕESMemorial ao Calceteiro em FanhõesMonumento aos Combatentes da Grande Guerra - Conservação e Restauro FREGUESIA DE LOURESUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELARequalificação da Vedação do Parque Infantil da Urbanização Qta do Inquisidor no BarroFREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALBobadelaJardim de Infância da Bobadela- Remodelação e Ampliação do Edifício e requalificação do logradouro Santa Iria de AzóiaPalácio Valflores - 2ª e 3ª FasesBiblioteca Ary dos Santos - Alteração de ÁtrioComplexo Desportivo Elias Pereira em Sacavém - Substituição do Relvado Sintético do Campo de FutebolReformulação do Espaço de Jogo e Recreio da Quinta de São José UNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémUNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASFrielasJardim de Infância de Frielas- Caixilharia e PinturasSport Clube de Frielas - Substituição do Relvado Sintético do Campo de Futebol CONCELHOContrato de manutenção aos Parques Infantis da Quinta dos Remédios na Bobadela e no Parque Municipal de Montachique em fanhõesReabilitação da Quinta de  São José - Instrumentação e Diagnóstico de AnomaliasFREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELAFREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavém
Santo António dos CavaleirosMuseu Municipal da Quinta do Conventinho - Restauro dos Azulejos e Pintura de Mural BobadelaContrato de  aluguer de monoblocos para Jardim de Infância da BobadelaJardim de Infância da Bobadela-  Fiscalização FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS  
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 Na área da Promoção da Saúde, a atividade desenvolvida foi a seguinte:  Campanhas de Educação e Sensibilização para a Saúde: Atividade Junho/Julho AcumuladoCampanhas de Educação e Sensibilização para a Saúde (COVID-19) 41 41   Promoção da Saúde e Qualidade de Vida dos Munícipes Atividade Junho/Julho Acumulado
P ojeto "ELO - Apoio aos Cuidado esN.º de atendimentos 25 187   OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xx Aguarda programa preliminar da ARSLVTx
Obras x Pendente Visto Tribunal Contas

Designação da Acção CamarateUnidade de Saúde familiar em Camarate UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSUnhosUnidade de Saúde familiar no Catujal em Unhos FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do TojalUnidade de Saúde familiar em Stº Antão TojalEmpreitadas UNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELASanta Iria de AzóiaUnidade de Saúde            
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Relativamente à atividade desenvolvida no âmbito da área das Atividades Cívicas e Religiosas, releva-se o seguinte:  AÇÃO SOCIAL  Serviços de Ação Social  Atividade mai a jul AcumuladoAtendimento IntegradoN.º de atendimentos 3394 6243Banco de Ajudas TécnicasN.º de solicitações 32 42N.º de pedidos atendidos 7 9Espaço Vida - Centro de Atendimento à Vítima do Concelho de LouresN.º de processos abertos 44 69N.º de atendimentos/acompanhamento de situações de violência doméstica 1639 2314N.º de sessões de apoio psicológico 203 377N.º de acolhimento/outras respostas 6 14Loja Social de Sacavém - Loures SOLidárioN.º de agregados familiares atendidos / N.º de cabazes entregues 205 587Participação no NLI (Núcleo Local de Inserção – reunião de parceiros paraapresentação e aprovação dos Acordos de Inserção dos beneficiários damedida RSI do Concelho)N.º de acordos de inserção assinados referentes a agregados residentes emhabitações municipais 58 116Projeto "Veja"N.º de consultas / apoio com prótese visual 8 32Serviço de Apoio PsicológicoN.º de sessões realizadas 87 188            
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INTERVIR NAS CONDIÇÕES SOCIAIS Estudo ao Movimento Associativo de Loures (todo o ano) Estudo sociológico de caraterização do universo atual das estruturas associativas do Concelho de Loures, de âmbito Desportivo, Cultural, Recreativo e Juvenil, realizado pela CMLoures/DCDJ/AGEP, em colaboração com o Espaço A e parceria com a Associação das Coletividades de Loures e o ISCTE-IUL. Pretende-se a concretização de um diagnóstico cientificamente sustentado, que permita um conhecimento efetivo desta realidade no Concelho, necessidade há muito manifestada e que, por constrangimentos vários, teve a sua última atualização em 1990, com vista a uma melhor avaliação, orientação e redefinição das estratégias de intervenção, numa perspetiva de promoção da valorização, revitalização e sustentabilidade destes agentes. Para o efeito, além de todo o trabalho de enquadramento teórico-metodológico, foram criados dois inquéritos por questionário (ao Presidente da Direção e de caraterização da Associação), cuja aplicação teve início em maio e decorrerá até meados de setembro, através de entrevistadores devidamente credenciados, recrutados para este fim, que se deslocaram às respetivas instalações. De um universo estimado de cerca de 160 associações ativas, foram entrevistadas 141. As dimensões de análise consideradas são: caraterização dos dirigentes, colaboradores, técnicos e praticantes/associados, atividade, funcionamento, recursos, necessidades e expetativas, envolvimento na/com a comunidade e interpares, relacionamento institucional, transparência orgânica, funcional e estatutária e sustentabilidade. Foi elaborado e apresentado internamente o relatório preliminar de análise dos dados recolhidos e tratados. Está a ultimar-se o relatório final.  Projeto de Salvaguarda do Movimento Associativo (todo o ano) - pretende fazer o diagnóstico da situação dos arquivos e definir uma estratégia de valorização do património arquivístico dessas entidades. Começa pela sensibilização para a preservação do suporte das memórias da associação, assegurando a boa conservação, tratamento e comunicação da documentação acumulada ao longo dos anos, até ao momento atual. Em fases posteriores são criados espaços de arquivo para acondicionamento de documentação, bem como elaboração de Inventário Documental. Para cumprir este objetivo foram selecionadas associações centenárias. (Nº de associações: 6 - Sociedade Recreativa e Musical Primeiro de Agosto Santa Iriense; Banda Recreativa de Bucelas; SFUP – Sociedade Filarmónica União Pinheirense; Sociedade Recreativa Familiar Unhense; Grupo Recreativo Apelaçonense; Sport Lisboa e Fanhões). 
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 ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS E COMBATE A DISCRIMINAÇÃO GAM – Gabinete de Apoio ao Migrante  maio-junho-julho AcumuladoGAM - GABINETE DE APOIO AO MIGRANTE _AtendimentosGAM de Sacavém 639 2090GAM de Sacavém - teletrabalho (chamadas) 1525 1525Total 2164 3644   maio-junho-julho AcumuladoEncaminhamentos Externos:Inst. Públicas: SEF; SEF/DRL; SEF/CNAIM; SEF/Alverca; SEF/Cascais;SEF/Setúbal; SEF/Évora; SEF/Santarém; SEF/Coimbra; SEF/Madeira;SEF/Ponta Delgada; IRN; IRN/Porto; IRN/Torres Vedras; ACT -Autoridade para as Condições de Trabalho; Segurança Social;IEFP/Sacavém; OIM - Organização Internacional para as Migrações; 63 145Corpo Diplomático: Embaixada de Cabo Verde; Serviço Social daEmbaixada de Cabo Verde; Embaixada de Guiné-Bissau; ConsuladoPortuguês em Caracas; 1 3Saúde: Hospital D. Estefânia; ADAV - Associação de Defesa e Apoio daVida - Leiria; Centro Hospitalar S. Francisco - Leiria; Serviço Social -Centro de Saúde de Sacavém; CHPL - Centro Hosp.Psiquiátrico deLisboa; Hospital Beatriz Ângelo; 2 6Educação: Escola Secundária de Sacavém; Escola Mário Sá Carneiro -Camarate; 2 2Associações/ONG's/IPSS: AMRT/GIP - Gabinete de Inserção profissional; PROSAUDESC;  Capacitare; 1 3   maio-junho-julho AcumuladoEncaminhamentos Internos:DH: ARGS; 1 2AI: AI/Sacavém; AI/Apelação; 2 5Outros: CPCJ; Segurança Social de Loures; 2 5   Programa Escolhas no Concelho de Loures maio-junho-julho AcumuladoPROGRAMA ESCOLHASProjeto Eu Amo SAC E7G      Acompanhamento técnico (nº processos) 4 8      Reuniões consórcio 2 3      Apoio logístico 1 1Projeto Esperança E7G      Acompanhamento técnico (nº processos) 7 13      Reuniões consórcio 1 2      Apoio reprodução documentos 1 1  
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 Arte Urbana maio-junho-julho AcumuladoGaleria Arte Pública - Quinta do Mocho      Pedidos de informação 2 2      Acompanhamento técnico (nº processos) 3 29   Inclusão maio-junho-julho Acumulado      Reuniões 1 12      Pedidos de informação 1 1      Acompanhamento técnico (nº processos) 11 19   Direitos Humanos maio-junho-julho Acumulado      Pedidos de informação 1 1      Acompanhamento Técnico (nº processos) 7 30   Religiões maio-junho-julho Acumulado      Reuniões 1 5      Pedidos de informação 5 5      Acompanhamento Técnico (nº processos) 5 12      Apoio logístico 2 8      Apoio reprodução documentos 2 2      Apoio atribuição de subsídios 1 2   Outras Atividades maio-junho-julho AcumuladoPARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES MUNICIPAIS      Acompanhamento técnico (nº processos) 2 6      Participação em atividades 4 4   maio-junho-julho AcumuladoREDE PORTUGUESA DE CIDADES INTERCULTURAIS      Reuniões 2 3      Acompanhamento técnico (nº processos) 2 6       
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 maio-junho-julho AcumuladoCANDIDATURAS AO FUNDO PARA O ASILO, A MIGRAÇÃO E A INTEGRAÇÃOAviso 83/FAMI/2020 PMIM de Loures      Elaboração e acompanhamento da candidatura 1 1      Acompanhamento técnico 1 1      ReuniõesAviso 84/FAMI/2020 Apoio e Integração de Migrantes      Elaboração e acompanhamento da candidatura 1 1      Acompanhamento técnico 1 1      ReuniõesAviso 85/FAMI/2020 Ações de Português Não Formal      Elaboração e acompanhamento da candidatura 1 1      Acompanhamento técnico      Reuniões 2 2      OBRAS\INTERVENÇÕES MUNICIPAIS Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos xDesignação da Acção ApelaçãoCentro de Dia da Apelação UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOS                          
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 Na área dos Serviços Veterinário Municipal, a atividade desenvolvida é assim representada:  Para além do resultado daquilo que foram as atividades correntes da DSV, importa destacar no período em apreço:  Desenvolvimento de projetos Foi assinado o protocolo com a associação Anonimais (associação sem fins lucrativos que promove a educação sobre o reconhecimento e respeito da dignidade animal, a adoção responsável dos animais em situação de risco e o acesso dos cuidadores de colónias aos cuidados veterinários, nomeadamente à sua esterilização), com o objetivo do controlo da população de animais errantes, através da recolha, esterilização e devolução de gatos, no âmbito do Programa CED; - Lançamento da campanha de sensibilização contra o abandono (através de canais digitais e em paragens de autocarro); - Foi construída a casa dos gatos no CRO para dar apoio ao Protocolo com a associação Anonimais; - Apresentação dos dados da DSV ao Departamento de Ambiente para candidatura do município à Bandeira Verde 2020.  No âmbito da implementação do programa CED  - Encontram-se identificadas 266 colónias de gatos no Concelho, que representam um universo de 2525 gatos, desses animais 800 encontram-se esterilizados (266 por cuidadores/munícipes; 534 pela autarquia); - Foi realizada a candidatura para o Apoio financeiro de promoção da campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia (Despacho n.º 6615/2020 de 25/06/2020). - Foram analisados e propostos a colocação de mais dois abrigos.  Campanhas de adoção efetuadas Eco parque de São João da Talha  
I se ida a i i iati a E te da o seu o – Formação para tutores de es adotados , 

Ca pa ha de Adoç o  e Ca pa ha de se si ilizaç o pa a a e olha de dejetos a i os  (27.06.2020);    
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 Jardim Público de Lousa  
I se ida a i i iati a E te da o seu o – Fo aç o pa a tuto es de es adotados , 

Ca pa ha de Adoç o  e Ca pa ha de se si ilizaç o pa a a e olha de dejetos a i os  (25.07.2020).  Outras iniciativas Foram alojados no CRO dois canídeos cujos tutores se encontravam impossibilitados de lhes prestar cuidados por se encontrarem em quarentena domiciliária devido à infeção por COVID-19; Foi realizada a revisão o plano de contingência da DSV sobre o COVID-19; Foram efetuadas duas entregas de ração a familiares carenciados (ao abrigo do protocolo com a associação Animalife); Foi efetuada a vigilância clínica de um gato em quarentena domiciliária, proveniente de Angola; Foram realizadas duas inspeções a pescado; Foi realizada uma intervenção com colaboração da PSP no Bairro de S.J. Talha para recolha de 10 canídeos; Foi realizada uma nova Proposta de ajustamento ao orçamento da DSV; Foi efetuada a evacuação dos animais do CRO, devido ao incêndio em Vialonga que quase atingiu o PUSIA.   SAÚDE PÚBLICA Segurança da Cadeia Alimentar ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoInspeções sanitárias no âmbito do PACE 19 37    HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA/PROFILAXIA DAS ZOONOSES Movimento de animais de companhia no Centro de Recolha Oficial (C.R.O.) ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoCampanha de Vacinação Antirrábica e identificação eletrónica (CVARIE)Número de canídeos vacinados contra a raiva 64 64Número de microchips aplicados (Registos SIAC) 17 17Número de boletins sanitários emitidos 10 10     
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 ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoNúmero de canídeos entradas:Capturados 29 83Recolhidos ao domicíl io 9 21Entregues no CRO 7 18Entregues pela PSP/GNR/PC 21 40Entregues por municipes/abandonados 5 15Despiste da raiva 8 18Número de canídeos saídas:Cedidos a Inst. Zoófilas 5 11Adotados 39 98Restituídos aos donos 8 17Morte natural 9 20Eutanasiados por agressividade 5 11Eutanasiados por doença/qualidade de vida comprometida 4 19Profilaxias realizadasDesparasitações internas 76 145Desparasitações externas 28 46Vacinas polivalentes 38 72Vacinas antirrábicas 33 81Microchips aplicados 45 102Boletins sanitários emitidos 28 86Esteril izações efetuadas:Machos 14 35Fêmeas 17 42Número de cadáveres: Entregues no CRO 60 101Entregues por municipes/abandonados 1 3Recolhidos na via pública 7 23Recolhidos ao domicíl io 35 72Entregues no CRO pela PSP/GNR/PC 1 4                      
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 Movimento de Animais Perigosos e Potencialmente Perigosos no CRO  ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoNúmero de canídeos perigosos e potencialmente perigosos entradas:Recolhidos ao domicíl io 1 3Entregues pela PSP/GNR/PC 2 8Despista da raiva 1 3Número de canídeos perigosos e potencialmente perigosos saídas:Adotados 1 2Restituídos aos donos 1 4Eutanasiados por agressividade 2 5Profilaxias realizadasDesparasitações internas 2 8Desparasitações externas 1 2Vacinas polivalentes 1 2Vacinas antirrábicas 1 3Microchips aplicados 1 3Boletins sanitários emitidos 2 4Esteril izações efetuadas:Machos 1 2Número de cadáveres:Entregues no CRO 1 2Recolhidos ao domicil io 1 3   Dados Felinos ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoNúmero de felinos entradas:Capturados 26 37Entregues no CRO 12 18Entregues pela PSP/GNR/PC 7 10Entregues por municipes/abandonados 3 6Número de felinos saídas:Adotados 19 21Restituídos aos donos 1 2Morte natural 6 8Eutanasiados por agressividade 2 2Eutanasiados por doença/qualidade de vida comprometida 8 17Profilaxias realizadasDesparasitações internas 17 19Desparasitações externas 7 8Vacinas polivalentes 16 16Microchips aplicados 91 97Boletins sanitários emitidos 19 19Esteril izações efetuadas:Machos 2 7Fêmeas 6 9Número de cadáveres:Entregues no CRO 36 62Entregues por municipes/abandonados 1 1Recolhidos na via pública 22 49Recolhidos ao domicil io 12 24Entregues pela PSP/GNR/PC 3 4   
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Dados Animais de Outras Espécies ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoNúmero de animais de outras espécies entradas:Capturados 1 1Movimento de animais de outras espécies (saídas)Restituídos aos donos 1 1Número de cadáveres de animais de outras espéciesRecolhidos via pública 2 4   Esterilizações efetuadas (cirurgia) ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoEsterilizações efetuadas no âmbito do programa CEDMachos esterilizados 68 89Fêmeas esterilizadas 78 98   Diagnóstico de doenças efetuado pela Médica Veterinária Municipal ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoDiagnóstico/tratamento. Testes de leishmaniose efetuados 3 15Testes de Fiv/Felv efetuados 137 145Sarnas 1 2Animais encaminhados para a Lusófona 7 19Animais encaminhados para SOS Animal 4 8   Doações efetuadas ao CRO ATIVIDADES Maio a Julho AcumuladoDoações efetuadas ao CROAlimento para canídeo (Kg) 602,75 973Alimento para gato (Kg) 123,67 216,29    SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL ATIVIDADES Maio a Julho Acumulado1. Reclamações/Verificações das condições de detenção (C. Perigosos/Pot. Perigosos) 1 22. Reclamações/Verificações das condições de detenção de Animais de Companhia 5 183. Relatórios de peritagem 6 184. Vistorias Centros de Atendimento Médico-Veterinário 1 15. Campanhas de adoções n.º dias 2 5   OFÍCIOS/RESPOSTA ATIVIDADES Maio a Julho Acumulado1. Internas 72 2312. Externas 92 189  
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 Funções Económicas O trabalho desenvolvido no âmbito das Atividades Económicas foi, nos meses de maio a julho, o seguinte:  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO A Divisão de Economia e Inovação/DEI através da Loures Investe - Agência de Investimento, tem como objetivo potenciar o desenvolvimento e sustentabilidade do território, enquanto tecido económico; visando a fixação de investimento, expansão e internacionalização de empresas, criação de emprego, captação de empreendedores e empresas, que invistam em práticas de gestão responsáveis, pois de um tecido empresarial de excelência, advém mais e melhor emprego, com consequente melhoria da qualidade de vida.  Criação de Empresas e Emprego Apoiámos empreendedores com intenção de criar o seu próprio negócio. Prestámos 391 esclarecimentos/atendimentos, sobretudo por atendimento a distância (via telefónica, email e online/vídeo-reuniões) dos quais resultara  o ito do P og a a de apoio  iaç o de 

e p esas e iaç o do p óp io e p ego  a:  Elaboração de 11 candidaturas/ projetos e prestação de consultoria a 2 projetos. Sendo o valor 
do i esti e to glo al das a didatu as, . ,  €; e o º. de postos de trabalho a criar, 11. 
Realiz os  sess o oleti a o li e, so e a C iaç o de E p ego e Alte ati as de 

Fi a ia e to  e  pa e ia o  o Ce t o de E p ego de Lou es - Odivelas, com a presença de 10 participantes em situação de desemprego. Continuámos a dar resposta sobre apoios excecionais e temporários, à redução da atividade económica, em período de pandemia - COVID 19, nomeadamente: Apoio extraordinário aos Membros de Órgãos Estatutários - gerentes de sociedades por quotas; incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial - dispensa parcial ou isenção total do pagamento de contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora.  
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mai - julh TotalAtendimentos 391 974Acompanhamento - processos 29 98Candidaturas a  financiamento/IEFP 11 25Investimento Total Previsto 59 422,00 285 922,00Investimento Medio por Projeto 5 402,00 11 436,88Postos de Trabalho 11 28Candidaturas 2 5Sessões de Informação Colectiva - SIC/ IEFP 1 4Nº. de participantes 10 61
Apoio à criação  e/ou desenvolvimento de empresasConcepção de Projetos de InvestimentoConsultoria a Projetos InvestimentoDinamização de iniciativas   Mercado de Trabalho e Emprego  Neste período de pandemia COVID - 19, o tipo de solicitações/ informações alterou-se assim como a forma de apoio, que passou maioritariamente de atendimento presencial para à distância (via telefónica, email e online/vídeo-reuniões) que totalizou 131 respostas. Prestámos 31 informações sobre as Medidas de Apoio ao Emprego, nomeadamente: medida extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho/Layoff - 15 respostas; apoio excecional à família para Membros dos Órgãos Estatutários -  7 respostas; apoio excecional à família para Trabalhadores por Conta de Outrem - 9 respostas. Esclarecemos 61 indivíduos sobre os procedimentos transitórios referentes à requisição de apoios da responsabilidade do Instituto de Emprego e Formação Profissional/IEFP, nomeadamente: como requerer subsídio de desemprego - portal iefponline - 18 respostas convocatórias do serviço de emprego para reuniões e sessões coletivas, presenciais e online - obrigatoriedade de participar - 11 respostas; suspensão de início de estágio - medida transitória - 19 respostas; como solicitar declarações emitidas pelo IEFP -  13 respostas. 

I fo a os  e p esas e  t a alhado es so e o Pla o e t ao di io de fo aç o – 
COVID , di igidas a t a alhado es de e tidades e p egado as ue se e o t e  e  situaç o de crise empresarial. Respondemos a 5 organizações não-governamentais, 7 pessoas em situação de desemprego, 
se  apoio de edida so ial, pote iais e p ee dedo es so e o +CO SO - conjunto de 
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programas transversais e multissetoriais dedicados a empresas, entidades da economia social e entidades do siste a ie tífi o e te ológi o .  mai - julh TotalMercado de Trabalho e Emprego - período de pandemia COVID - 19Apoio técnico e informação Total de solicitações 131 131Medidas de Apoio ao EmpregoMedida extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho/Layoff 15 15Apoio excecional à família para Membros dos Órgãos Estatutários 7 7Apoio excecional à família para Trabalhadores por Conta de Outrem 9 9Procedimentos transitórios à requisição de apoios da responsabilidade do IEFPComo requerer subsídio de desemprego - portal iefponline 18 18Convocatórias do serviço de emprego 11 11Suspensão de início de estágio - medida transitória 19 19Como solicitar declarações emitidas pelo IEFP 13 13
Pla o e t ao di io de fo aç o - COVID Informação a empresas 10 10Informação a trabalhadores 17 17
+CO SO - o ju to de p og a as t a s e sais e ultisseto iais dedi ados a empresas, entidades da economia social e entidades do sistema científico e 

te ológi o Informação a Organizações não Governamentais 5 5Desempregados sem apoio de medida social 7 7   Apoio a Empresários e a Novos Investidores Neste período apoiamos pretensões de expansão e/ou instalação de novos investimentos no território e com intenção de legalizar as instalações do ponto de vista urbanístico e da atividade. Dos quais 37 novos potenciais investidores e 82 empresas com processos instruídos processos na DPGU.             
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 Estimasse que o concretizar dos projetos represente cer a de . . , € de i esti e to e poderão vir a ser criados cerca de 5.207novos postos de trabalho.  mai - julh TotalCedência de informação técnica Divulgação / Informação 12 64Elementos cartográficos 17 51Listagem de empresas por sector económico 6 16Apoio a empresas instaladas e potenciais investidoresIntenção de ampliação ou novos investimentos 37 76Atendimentos / reuniões técnicas 185 344Dossiers técnicos disponibil izados 7 14Intenção de relocalização 3 6Intenção de legalização 11 12Acompanhamento de processo na DPGU 66 82Valor de investimento previsível após alterações   ,  €   ,  €Nº. previsível de postos de trabalho a criar após alterações 595 5207Colaboração com outras unidades orgânicas-  cedência de informaçãoParque da Várzea e Costeiras de Loures Informação cartográfica 27 43Caraterização e informação 21 42   Dinamização do Comércio Local Continuámos a desenvolver ações no âmbito do projeto de dinamização do comércio local, realizámos 65 contactos com empresários, com o objetivo de envolver os mesmos em várias iniciativas municipais, bem como informar sobre a realização de eventos municipais.  mai - julh TotalApoio ao comércio localAbordagem individual/comerciantes para participação em iniciativas municipaisNº de estabelecimentos contactados 65 185IniciativasConcurso das Montras 2020 Proposta de ação 1Outras Iniciativas Nº. de iniciativas 1 5        
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 Desenvolvimento Rural – Agricultura, Apicultura e Vitivinicultura Divulgámos as candidaturas a decorrer para as zonas rurais, geridas pelo A2S - Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia/A2S.  mai - julh Total Apoio ao desenvolvimento rural - agrícola e apícolaPromoção de circuitos curtos de comercializaçãoNº. visitas aos locais de entrega PROVE 6 12Nº. de visitas ao  mercado AGROBIO de loures 4 7Apoio à criação de novas iniciativas empresarias Acompanhamento a  potenciais promotores 5 11Ru:rban 11 18   Agricultura Demos continuidade ao acompanhamento, atendimento e apoio, a novos e potenciais empresários e a produtores já instalados no concelho a desenvolver a sua atividade, ao nível da horticultura, apicultura, pecuária e agroturismo.  Trabalho realizado maioritariamente, à distância (via telefónica, email e online/vídeo-reuniões), apenas em julho retomámos as visitas presenciais às explorações agrícolas.  Enquanto participantes do grupo de trabalho do Projeto Ru:rban/rede Urbact phase III, coordenado pela DPGU, destacamos: o reinício da formação no parque hortícola dos Terraços da Ponte, tendo as  sessões teóricas lugar no Centro Comunitário da Apelação e as sessões práticas na horta.  Mantiveram-se as reuniões virtuais com o Leader do Projeto, com os coordenadores de ULG (Urbact Local Group), bilateral Roma e Loures com a participação de membros do ULG de Loures e de gardenisers das Hortas Comunitárias de Loures.   Circuitos curtos de comercialização - PROVE Loures: Mantivemos o acompanhamento e visitas aos locais de entrega dos cabazes. 
Desde ju ho ue a e plo aç o, Ho ta do Ad o - p oduç o e  odo iológi o , i teg a o ú leo PROVE Loures 100% Bio CONVENTINHO. Divulgámos a medida excecional e temporário, em período de pandemia COVID-19, para a comercialização de legumes, geridas pelo A2S; à qual se candidataram 2 produtores.       
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 Apicultura Mantivemos o acompanhamento e apoio aos apicultores e potencias interessados, no âmbito do protocolo de cooperação com a Cooperativa Agrícola de Loures/CAL, para a dinamização da atividade apícola sustentável. Realizámos visitas com 2 apicultores interessados em instalar as suas colmeias nos terrenos municipais/ Banco de Terras Apícolas.   Atividade mar - abr Total Apoio ao desenvolvimento rural - agrícola e apícolaPromoção de circuitos curtos de comercializaçãoNº. visitas aos locais de entrega PROVE 4 6Nº. de visitas ao  mercado AGROBIO de loures 2 3Apoio à criação de novas iniciativas empresarias Acompanhamento a  potenciais promotores 4 6Ru:rban 5 715 24   Vitivinicultura 
A i i iati a P o a Bo s Vi hos Bo s A igos  ealizou  p o as de i ho e  di eto e o li e, u a na Loja do Vinho de Carcavelos, Oeiras e outra na Quinta das Carrafouchas, Loures, no âmbito da Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares e em colaboração com as Confrarias do Vinho de Carcavelos e do Arinto de Bucelas. Ambas tiveram a moderação de Amílcar Malhó, a participação de parceiros como a CVR Lisboa, ARVP, AMPV e dos enólogos e escanções convidados, Hugo Mendes, Paulo Rocha, Manuel Moreira, Manuel Serrano. Na data do 12º aniversário da Confraria do Arinto de Bucelas foi assinado com a Câmara Municipal o protocolo de cedência e inaugurada a nova sede da CAB, localizada na Chamboeira, Bucelas. Processo que teve o nosso acompanhamento. Elaborámos os conteúdos referentes ao Município/ Região e Vinhos de Bucelas, que integrarão 
o Li o Digital da AMPV Te itó ios Vi hatei os Oli í olas e Co ti ei os de Po tugal . Participámos no Grupo Técnico da AMPV, no âmbito das Comemorações dos 20 Anos Gastronomia Portuguesa Património Cultural, programa de Loures, em colaboração com a DT. 
Cola o os os p ojetos dos p odutos G a des P oduto es de Vi hos de Lis oa  e Guia do 

E otu is o  da CVR Lis oa.    
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 Visitas a empresas Realizámos visitas técnicas a 10 empresas, explorações agrícolas e às Quintas e Adegas de Bucelas, Carcavelos e Colares.  mai - julh TotalPromoção e Desenvolvimento Rural - VitiviniculturaIniciativas de promoção vitivinícola e produtos locaisRota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares Nº. Reuniões 3 6Ações no âmbito da AMPV Nº. reuniões 5 9    Gabinete de Apoio ao Consumidor O Gabinete de Apoio ao Consumidor presta esclarecimentos e informações, assim como, resolve e/ou encaminha as reclamações apresentadas pelos cidadãos para as entidades responsáveis. Dos 50 consumidores, que nos procuraram no âmbito da resolução de conflitos de consumo, 27 apresentaram reclamações, as quais foram resolvidas a seu favor.  
Pa ti ip os o I We i a   Defesa dos Co su ido es e  te po de Pa de ia COVID- ,  o  a colaboração da Autoridade Nacional de Comunicações/ANACOM, que apresentou o Guia das Comunicações.   Responsabilidade Social Das Organizações  Como membro da Rede Portuguesa de Responsabilidade Social das Organizações/RSO PT: mantivemos a co-coordenação da RSO PT;  continuámos com a coordenação do GT Observatório de Responsabilidade Social das Organizações;  realizámos 3 reuniões da Comissão de Acompanhamento;  participámos em 2 Reuniões do Grupo Trabalho Direitos Humanos e Práticas Laborais e 
pa ti ip os a ela o aç o de o teúdos pa a a B o hu a O t a alho e  o te tos de ise .       
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 No âmbito da pandemia COVID- , pa ti ip os o We i a  I u idade: a ha e para o 
eg esso  o alidade?  da Fu daç o Calouste Gul e kia .  mai - julh TotalRede Nacional de Responsabilidade Social das OrganizaçõesNº. de Grupos de Trabalho com participação da DEI 3 6Nº. de iniciativas realizadas (reuniões dos Grupos de Trabalho) 5 4Nº. De participantes 25 26Apoio em iniciativas de responsabilidade social corporativaAcompanhamento de iniciativas 1Programa ODS@Loures 1 1    Loures INOVA – Centro de Negócios e Incubação 

Co segui os esta iliza  o a etodologia de t a alho  o di io ada pelas edidas de segurança inerentes à pandemia Covid19. Abrimos o espaço da incubadora, com condicionamentos no acesso e permanência.  Reagendámos e readaptámos a atividade prevista às necessidades dos empreendedores, continuando a atividade: Lançamos a Loja ONLINE Loures INOVA em parceria com a Smartfarmer (OIKOS); Promovemos e i a s so e, Co o o ti ua  a o u i a  o eu egó io e  la -off , Co o 

di ulga  o eu egó io a I p e sa  e Ma keti g e Est at gias . 
Apoi os a ealizaç o da Co fe ia E o o ia Lou es/ : i o aç o e i esti e to a pós-
pa de ia  e a ele aç o do 3.ª Aniversário da Incubadora. O Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, passou a nosso associado. Continuámos com as diligências para a implementação do Foodlab, em conjunto com o MARL. Participámos na 2.ª reunião de trabalho de incubadoras do Oeste e Lisboa Norte.  Outras Atividades Gestão de plataformas digitais Como interlocutor do município com a AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P., orientamos as questões relacionadas com a gestão das seguintes aplicações: Balcão do Empreendedor - BdE / Plataforma Multicanal-PMC, Sistema de Indústria Responsável-SIR, bem como dos serviços disponibilizados nas mesmas, respeitantes a variadíssimos regimes jurídicos, nomeadamente Alojamento Local, Licenciamento Zero (LZ) e Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR). 
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Enviámos 9 ficheiros respeitantes à transferência de valores de pagamentos da AMA, para a autarquia de meras comunicações prévias e autorizações; Realizámos pontos de situação e esclarecimentos: pedidos de esclarecimentos vários (falta de envio de informação respeitante a transferência de verbas, envio de informação para registo contabilístico), entre outros;  Elaboração de informação técnica, referente ao pagamento de fatura de valores faturados pela AMA, respeitante às transferências bancárias dos pedidos/processos que entraram nas plataformas do BdE e do SIR, para o Município de Loures, durante o ano económico de 2019.   TURISMO  ROTA DO CARACOL SALOIO Loures é atualmente palco de grandes eventos populares, culturais e gastronómicos, com reconhecimento local e nacional, como é o caso do Festival do Caracol Saloio, do Carnaval Saloio, Festas de Loures, Feira Setecentista, Festival de Natal, Festa do Vinho e das Vindimas, entre outros. Paralelamente, são realizadas iniciativas em/com empresas do município, neste caso, a Rota do Caracol Saloio que decorreu em 20 estabelecimentos de restauração do Concelho de Loures, espalhados por 9 freguesias/uniões de freguesia do Concelho: Bucelas - Retiro do Raposo; Frielas - Os Miguéis; Loures - Al ui ia’s, Apolo , BBQ, Casi ha Ba , Chu as uei a Ideal, I pa , Ta e a I pa , Ludecénio, O Cantinho do Limiano, O Grelhador, Salero e Sabores Vibrantes;  Moscavide - Mimoso; Sacavém - Amazonas;  Santa Iria de Azóia - O Virgílio; Santo António dos Cavaleiros - Briónia;  São João da Talha - O Suiço;  Unhos - Retiro do Minhoto.  A Rota do Caracol é normalmente uma iniciativa paralela ao Festival do Caracol Saloio, que visa potenciar e promover Loures enquanto Capital do Caracol, sendo critério de participação a disponibilização de caracóis cozidos e uma especialidade (com caracóis/caracoletas), nesses estabelecimentos de restauração. No entanto, devido ao impacto da pandemia que se tem verificado em todo o mundo, levou ao cancelamento do Festival do Caracol Saloio. Contudo, não 
uise os dei a  passa  o fa to de Lou es se  a Capital do Ca a ol , pelo ue, de os i i io a 

u a fo te aposta a Rota do Ca a ol Saloio , de odo a apoia  algu a estau aç o do 
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Concelho, que passa por momentos de grande dificuldade, sendo a Rota do Caracol Saloio, a única iniciativa gastronómica promovida pela Câmara Municipal de Loures, tendo decorrido entre 01 de junho e 31 de julho.   Como forma de promoção da Rota do Caracol e informação sobre o cancelamento do Festival do Caracol Saloio, foi realizado o seguinte vídeo: https://www.facebook.com/FestivaldoCaracolSaloioLOURES/videos/2551936288469491/ Paralelamente foram adquiridos sacos com o logo da Rota do Caracol e entregues aos restaurantes aderentes para serviço take away de caracóis. Foi ainda produzido um avental promocional para cada um dos aderentes.  PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES PROMOCIONAIS E VISITAS Com o intuito de promover o 20º aniversário da elevação a Bem Imaterial do Património Cultural de Portugal da Gastronomia Portuguesa, que se comemorou no dia 26 de julho, a AMPV em colaboração com os Municípios, realizou um conjunto de ações promocionais deste património. So  o le a Gast o o ia e Vi ho - Po ue i gu   feliz sozi ho! , a i i iati a teve como objetivo voltar a juntar as pessoas na companhia da gastronomia e do vinho, naturalmente com as regras que se impõem à situação de pandemia.  Contou com o seguinte programa: 24 de julho –Videoconferência –  a os de Gast o o ia Pat i ó io Cultu al de Po tugal – Os 
P odutos Gast o o ia/Vi ho , o  a pa ti ipaç o dos ele e tos/e tidades e ol idos o projeto de elevação da Gastronomia Portuguesa a Bem Imaterial do Património de Portugal e 
la ça e to do li o Te itó ios Vi hatei os, Oli í olas e Co tí olas de Po tugal , t a s itida e  direto na página Gastronomia Património Cultural; 25 de julho – Apresentação das fichas de produto sobre gastronomia e vinho de cada município, na página Gastronomia Património Cultural; 26 de julho – Realização das várias iniciativas dos municípios.   O Município de Loures associou-se a esta iniciativa, por entender ser uma oportunidade para se promover o território através da gastronomia e da sua ligação ao vinho Arinto de Bucelas, contribuindo-se igualmente para incentivar os consumidores a voltarem à restauração, acompanhando, desta forma, a atitude de resiliência demonstrada pelos empresários do setor perante as dificuldades do momento.  

https://www.facebook.com/FestivaldoCaracolSaloioLOURES/videos/2551936288469491/
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Nesse sentido, nos dias 25 e 26 de julho, foi possível encontrar nos restaurantes aderentes a excelente gastronomia saloia, harmonizada com a singular Arinto da nossa região, bem como incentivos disponibilizados pelo Alojamento Local. Os participantes fo a : Apolo , Al ui ia’s Restaurante Bar, Barrete Saloio, BBQ Fish & Steakhouse, Quinta do Almirante, Retiro do Raposo, Sleep In Bucelas, Adelaide Apartments e Quinta do Boição.  Atividade maio, junho e julho 2020Rota do Caracol Saloio 20 participantes20º aniversário da elevação a Bem Imaterial do Património Cultural de Portugal da Gastronomia Portuguesa 9 participantes     AGRICULTURA PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA Florestação Promoção da Florestação Atividade maio-junho-julho AcumuladoPlantações e retanchas (hectares) 0,051 0,051Desramação (hectares) 0,000 0,000Desramação (n.º) 12 13Abates/Cortes de árvores (nº) 16 41Silvicultura (hectares) 4,142 8,074Serviço Público pelos Sapadores Florestais (hectares) 7,937 8,741Alerta amarelo - vigilância eSF's (dias) 20 20Defesa da Floresta Contra Incêndio eSF's (dias) 30 30Recuperação da Rede Viária Florestal-RVF (quilómetros) 1,027 1,027Faixas de Gestão de Combustível 30m/depósitos de água (hectares) 1,694 ha 1,694 haFaixas de Gestão de Combustível 10m/RVF (hectares) 2,889 7,005               
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MELHORAR A REDE VIÁRIA MUNICIPAL No âmbito da melhoria da rede viária municipal foram desenvolvidas as seguintes intervenções: Em Preparação Em curso Concluído Observações
Projetos x xx xxxx xxxx xx
Obras xxxxxxxx x Obra suspensa - Achados arqueológicosxExecução de Muro de suporte na Rua Marquês de Pombal (EN 115) em BucelasExecução de  Muro de Suporte de Terras na EM 627 - Ribas de Baixo Instalação de Sistema Semafórico nos Cruzamentos da Rua Antero de Quental e Rua Manuel de Arriaga em Loures; Rua Comandante Ramiro Correia em Unhos e na Passagem Requalificação de Arruamentos no Concelho FREGUESIA DE BUCELASPavimentação de Arruamentos no ConcelhoExecução de Calçada na Área do Município CONCELHOReparação e Implantação de Monoblocos em Varios Locais no Concelho-Serviço de Transporte e Reabilitação de MonoblocosNova  empreitada Sinalização Horizontal no ConcelhoExecução de trabalhos de colocação e/ou substituição de guardas de protecção metálicas no concelho (RAIL'S)Fresagem de pavimentos em vias municipais

Santo António CavaleirosEstabilização da Rua Henrique dos Santos em Santo Antonio dos CavaleirosEmpreitadas SacavémRequalificação da Praça da República em Sacavém Beneficiação das Ruas Salvador Allende e Auta da Palma Carlos FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASUNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHORequalificação do Parque de Estacionamento da Quinta do ConventinhoUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELASanta Iria de AzóiaReabilitação da Rua 25 de Abril na Portela de AzóiaLoures Ciclável - Santa Iria De Azóia, São João da Talha e Bobadela (Frente Ribeirinha) 
Requalificação da EM 629 em Á-dos-Calvos em LouresPercursos Pedonais e Cicláveis na Varzea troço Loures / SacavémVariante a Loures - Via Urbana  interiorNova Ponte de Palhais FREGUESIA DE LOURESRequalificação da Rua Avelar Brotero e Dr. Armindo Monteiro CONCELHOProjecto do troço 16, 17A  da Via CinturaDesignação da Acção FREGUESIA DE BUCELASVariante à Vila de Bucelas (estudo prévio)
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Em Preparação Em curso Concluído Observações
Obras xxxx xxx xx xx Pendente Visto Tribunal Contasx xx xxxxxxxxxRepavimentação de Parqueamentos na Rua David Mourão FerreiraUNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASSanto António CavaleirosRepavimentação da Rua Conde de Avranches Repavimentação da Rua Agostinho da SilvaRepavimentação da Rua José Cardoso PiresRepavimentação da Rua  Adriano Correia de Oliveira
Repavimentação da Rua da Bela Vista em Casainhos Repavimentação da Travessa do Matadouro Repavimentação de Troço da Rua  Catarina Eufémia FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALSanto Antão do TojalRegularização  de Espaço na Casa do Gaiato para Parqueamento de Viaturas
Administração Direta CONCELHOExecução de sinalização vertical no municípioExecução de Reservas de Estacionamento FREGUESIA DE FANHÕESSanto António CavaleirosAcessos ao Centro Comunitário e Piscinas Repavimentação da Avenida Salgado Zenha em Santo António dos CavaleirosUNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASMoscavideRepavimentação das Pracetas junto à Avenida de Moscavide UNIÃO FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELARepavimentação da Avenida Infante Santo e  da Rua D.Pedro V São João da TalhaRepavimentação do Bairro da Casa Branca Santa Iria de AzóiaSanto Antão do TojalRotunda de A-das-LebresExecuçao de  muro de Suporte na Rua José Augusto Gouveia na ManjoeiraUNIÃO FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELAFREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJALRepavimentação da Rua São Sebastião em Guerreiros  (EM 1306) e outros arruamentos na LagariçaExecução de muro de suporte de terras na rua da Caneja em MontemorPercurso Ciclável Loures-Infantado incluido a Repavimentação da AV. das Descobertas e Rua Vasco da Gama FREGUESIA DE LOUSAMuro de Suporte na Rua António da Silva Capela em Ponte de LousaExecução de Caminho de Acesso Junto ao Cm1205 em Ponte De Lousa FREGUESIA DE LOURESEmpreitadas Designação da Acção

   



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 179   

Em Preparação Em curso Concluído Observações
Prestação de Serviços xxxxxx xxxxFrielasContrato de prestação de serviços de monotorização dos muros de suporte da Rua Comandante Ramiro Correira Santo António dos CavaleirosAcessos ao Centro Comunitário e Piscinas - FiscalizaçãoInstalação de sistema SLAT para controlo de velocidade na passagem inferior na Av. Infanta Santo e Rua Ilha da Madeira em Santa Iria de Azoia FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELASInstalação de sistema SLAT para controlo de velocidade na rua Salvador Allende em Sacavém FREGUESIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELASanta Iria de AzoiaFREGUESIA DE SACAVÉM E PRIOR VELHOSacavémFREGUESIA DE LOURESLoures Instalação de sistema SLAT para controlo de velocidade na rua Antero de Quental e Rua Manuel de Arriaga FREGUESIA DE CAMARATE, APELAÇÃO E UNHOSUnhosInstalação de sistema SLAT para controlo de velocidade na rua Comandante Ramiro Correia em UnhosContrato de manutenção de semáforosContrato de  Residuos de construção e demolição (RCD'S)Prestação de serviços na área da engª Mecânica CONCELHOConservação e Manutenção de SLAT (Sinalização Luminosa Automática de Trânsito)Designação da Acção
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A execução orçamental da Receita (recebimentos) e Despesa (pagamentos) até ao mês de julho de 2020 foi a seguinte: DotaçãoatualCorrente 122.022.511,50 56.290.190,53Capital 20.713.367,50 2.875.418,51Saldo gerência 30.806.885,13 30.806.885,13Total 173.542.764,13 89.972.494,17                                                       Receita Recebido
 

DotaçãoatualCorrente 122.782.123,13 56.412.282,12Capital 50.760.641,00 10.189.191,53Total 173.542.764,13 66.601.473,65                                                      Despesa Paga
   Receita Apresentam-se quadros - resumo com execução orçamental até ao período em análise.  Quadro de Execução Orçamental da Receita 

Orçamento 

atual
31/07/2020 % Orç.

RECEITAS CORRENTES

Imposto Directos 56.868.286,00 25.664.607,05 45,13%

   Imposto Municipal s/ Imóveis 29.237.504,00 13.204.023,38 45,16%

   Imposto Único de Circulação 6.166.679,00 3.887.930,89 63,05%

   Imposto Municipal s/ Transmissões 15.088.021,00 8.278.092,01 54,87%

   Derrama s/IRC 6.352.616,00 294.560,77 4,64%

Impostos Indirectos 1.200.855,00 1.164.488,02 96,97%

Tx. Multas e Outras Penalidades 4.180.760,00 1.848.097,58 44,20%

Rend. Propriedade 2.320.000,00 343.779,13 14,82%

Transferências Correntes 34.778.055,50 20.673.864,31 59,45%

   Fundo de Equilibrio Financeiro 8.893.680,00 5.187.980,00 58,33%

   Fundo Social Municipal 2.492.483,00 1.453.942,00 58,33%

   Participação Fixa no IRS 11.947.636,00 6.969.452,00 58,33%

   Outras 11.444.256,50 7.062.490,31 61,71%

Venda de Bens e Serviços Correntes 10.276.120,00 2.684.829,45 26,13%

Outras Receitas Correntes 12.398.435,00 3.910.524,99 31,54%

SUBTOTAL (a) 122.022.511,50 56.290.190,53 46,13%

RECEITAS CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 163.529,00 19.260,67 11,78%

Transferências de Capital 15.733.239,50 2.636.840,70 16,76%

   Fundo Equilibrio Financeiro 988.187,00 576.436,00 58,33%

   Outras 13.433.816,50 2.060.404,70 15,34%

Passivos Financeiros 4.650.199,00 193.350,08 4,16%

Outras Receitas de Capital 128.900,00 23.335,20 18,10%

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 37.500,00 2.631,86 7,02%

SUBTOTAL (b) 20.713.367,50 2.875.418,51 13,88%

TOTAL DAS RECEITAS (c)=(a+b) 142.735.879,00 59.165.609,04 41,45%

Saldo Gerencia anterior (d) 30.806.885,13 30.806.885,13 100,00%

TOTAL GERAL (e)=(c+d) 173.542.764,13 59.165.609,04 34,09%  
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 Variação da Receita jul/20 jul/19 %Corrente 56.290.190,53 63.404.523,38 -7.114.332,85 -11,22%Capital 2.875.418,51 3.033.227,74 -157.809,23 -5,20%Total 59.165.609,04 66.437.751,12 -7.272.142,08 -10,95%Saldo Gerência 30.806.885,13 25.797.766,29 5.009.118,84 19,42%Total 89.972.494,17 92.235.517,41 -2.263.023,24 -2,45%Receitas Valo  € Variação   As Receitas, apresentam à data, uma arrecadação inferior à realizada em período homólogo em cerca de 7,3 M€, este esultado de e-se às Receitas de Correntes e fundamentalmente aos Impostos Diretos e Indiretos.  
31/07/2020 31/07/2019

RECEITAS CORRENTES

Imposto Directos 25.664.607,05 30.852.074,93 -5.187.467,88 -16,81%

   Imposto Municipal s/ Imóveis 13.204.023,38 13.322.851,73 -118.828,35 -0,89%

   Imposto Único de Circulação 3.887.930,89 4.308.088,28 -420.157,39 -9,75%

   Imposto Municipal s/ Transmissões 8.278.092,01 12.227.537,42 -3.949.445,41 -32,30%

   Derrama s/IRC 294.560,77 993.275,66 -698.714,89 -70,34%

Impostos Indirectos 1.164.488,02 2.250.914,70 -1.086.426,68 -48,27%

Tx. Multas e Outras Penalidades 1.848.097,58 1.579.859,47 268.238,11 16,98%

Rend. Propriedade 343.779,13 1.246.393,33 -902.614,20 -72,42%

Transferências Correntes 20.673.864,31 18.678.520,55 1.995.343,76 10,68%

   Fundo de Equilibrio Financeiro 5.187.980,00 4.639.096,00 548.884,00 11,83%

   Fundo Social Municipal 1.453.942,00 1.453.942,00 0,00 0,00%

   Participação Fixa no IRS 6.969.452,00 6.558.405,00 411.047,00 6,27%

   Outras 7.062.490,31 6.027.077,55 1.035.412,76 17,18%

Venda de Bens e Serviços Correntes 2.684.829,45 3.203.511,85 -518.682,40 -16,19%

Outras Receitas Correntes 3.910.524,99 5.593.248,55 -1.682.723,56 -30,08%

SUBTOTAL (a) 56.290.190,53 63.404.523,38 -7.114.332,85 -11,22%

RECEITAS CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 19.260,67 99.259,33 -79.998,66 -80,60%

Transferências de Capital 2.636.840,70 1.439.141,66 1.197.699,04 83,22%

   Fundo Equilibrio Financeiro 576.436,00 515.452,00 60.984,00 11,83%

   Outras 2.060.404,70 923.689,66 1.136.715,04 123,06%

Passivos Financeiros 193.350,08 1.430.390,29 -1.237.040,21 -86,48%

Outras Receitas de Capital 23.335,20 58.346,82 -35.011,62 -60,01%

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 2.631,86 6.089,64 -3.457,78 -56,78%

SUBTOTAL (b) 2.875.418,51 3.033.227,74 -157.809,23 -5,20%

TOTAL DAS RECEITAS (c)=(a+b) 59.165.609,04 66.437.751,12 -7.272.142,08 -10,95%

Saldo Gerencia anterior (d) 30.806.885,13 25.797.766,29 5.009.118,84 19,42%

TOTAL GERAL (e)=(c+d) 59.165.609,04 66.437.751,12 -2.263.023,24 -3,41%

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

atual
31/07/2020 % Orç.

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 51.271.236,00 26.513.337,95 51,71%

Aquisição de Bens e Serviços 48.672.740,63 17.049.640,98 35,03%

Encargos Correntes da Dívida 346.338,00 71.387,39 20,61%

Transferências Correntes 20.267.090,50 11.553.040,62 57,00%

   Freguesias 11.156.842,00 6.206.917,69 55,63%

   Outras 9.110.248,50 5.346.122,93 58,68%

Subsidios 1.050.000,00 875.000,00 83,33%

Outras Despesas Correntes 1.174.718,00 349.875,18 29,78%

SUBTOTAL (a) 122.782.123,13 56.412.282,12 45,95%

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 42.801.018,00 7.054.296,28 16,48%

Investimentos 42.386.426,00 7.010.115,68 16,54%

   Terrenos 131.000,00 0,00 0,00%

   Habitação 1.425.130,00 125.580,95 8,81%

   Edifícios 12.891.883,50 1.856.185,01 14,40%

   Construções Diversas 22.947.406,00 3.336.737,88 14,54%

   Material de Transporte 222.340,00 10.455,00 4,70%

   Outros 4.768.666,50 1.681.156,84 35,25%

Locação Financeira 414.592,00 44.180,60 10,66%

Transferências de Capital 4.525.752,00 1.589.787,41 35,13%

   Freguesias 3.879.410,00 1.471.659,08 37,94%

   Outras 646.342,00 118.128,33 18,28%

Activos Financeiros

Passivos Financeiros 3.433.871,00 1.545.107,84 45,00%

SUBTOTAL (b) 50.760.641,00 10.189.191,53 20,07%

TOTAL DAS DESPESAS (c)=(a+b) 173.542.764,13 66.601.473,65 38,38%           
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 Variação da Despesa  jul/20 jul/19 %Corrente 56.412.282,12 53.360.421,97 3.051.860,15 5,72%Capital 10.189.191,53 10.243.973,81 -54.782,28 -0,53%Total 66.601.473,65 63.604.395,78 2.997.077,87 4,71%Despesas Valo  € Variação    As Despesas Totais apresentam um aumento de 4,7%, em relação ao período homólogo, ou seja + 3 M€.  
31/07/2020 31/07/2019

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 26.513.337,95 25.352.487,31 1.160.850,64 4,58%

Aquisição de Bens e Serviços 17.049.640,98 16.062.085,30 987.555,68 6,15%

Encargos Correntes da Dívida 71.387,39 76.430,75 -5.043,36 -6,60%

Transferências Correntes 11.553.040,62 10.341.602,75 1.211.437,87 11,71%

   Freguesias 6.206.917,69 5.984.465,86 222.451,83 3,72%

   Outras 5.346.122,93 4.357.136,89 988.986,04 22,70%

Subsidios 875.000,00 602.921,32 272.078,68 45,13%

Outras Despesas Correntes 349.875,18 924.894,54 -575.019,36 -62,17%

SUBTOTAL (a) 56.412.282,12 53.360.421,97 3.051.860,15 5,72%

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 7.054.296,28 6.503.595,90 550.700,38 8,47%

Investimentos 7.010.115,68 6.452.546,01 557.569,67 8,64%

   Terrenos 0,00 15.661,72 -15.661,72 -100,00%

   Habitação 125.580,95 2.235.932,27 -2.110.351,32 -94,38%

   Edifícios 1.856.185,01 942.908,60 913.276,41 96,86%

   Construções Diversas 3.336.737,88 1.660.462,83 1.676.275,05 100,95%

   Material de Transporte 10.455,00 242.423,38 -231.968,38 -95,69%

   Outros 1.681.156,84 2.540.489,19 -859.332,35 -33,83%

Locação Financeira 44.180,60 51.049,89 -6.869,29 -13,46%

Transferências de Capital 1.589.787,41 2.026.426,42 -436.639,01 -21,55%

   Freguesias 1.471.659,08 1.954.002,61 -482.343,53 -24,68%

   Outras 118.128,33 72.423,81 45.704,52 63,11%

Activos Financeiros 156.317,50 -156.317,50

Passivos Financeiros 1.545.107,84 1.557.633,99 -12.526,15 -0,80%

SUBTOTAL (b) 10.189.191,53 10.243.973,81 -54.782,28 -0,53%

TOTAL DAS DESPESAS (c)=(a+b) 66.601.473,65 63.604.395,78 2.997.077,87 4,71%

Variação
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Mapa resumo das Opções do Plano A execução das Opções do Plano representa o quadro de desenvolvimento da intervenção Municipal e apresenta as intervenções dos vários pelouros. 1. Funções gerais . . ,  €         . . ,  €         . . ,  €         . . ,  €           1.1. Serviços gerais de administração pública . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €1.1.1. Administração geral . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €1.1.1.1. Edificios e Imóveis . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €1.1.1.2. Material de Transporte . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €1.1.1.3. Maquinaria e Equipamento . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €1.1.1.4. Gestão dos Recursos Humanos . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €1.1.1.5. Gestão das actividades relacionais . . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €1.1.1.6. Acordos de geminação e outros apoios . ,  €1.1.1.7. Reforço da capacidade de organiz.planeam. e gestão . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €1.1.1.8. Outras acções . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €1.2. Segurança e ordem públicas . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €1.2.1.1. Apoio a actividade dos bombeiros . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €1.2.1.3. Outras acções . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €1.2.2. Polícia municipal . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2. Funções sociais . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.1. Educação . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.1.1. Ensino não superior . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.1.1.1. Dotar a rede escolar concelhia de equip.adequado . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.1.1.2. Fomentar a lig.da escola ao meio e do ens.à vida . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.1.2. Serviços auxiliares de ensino . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.1.2.1. Acção Social Escolar . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.2. Saúde . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €2.2.2.3. Campanhas de promoção da saúde no concelho . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.2.2.4. Const. Rep. e beneficiação de edifícios . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.3. Segurança e acção social . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.3.2. Acção social . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.3.2.1. Const. Rep.e beneficiação de edifícios . ,  €2.3.2.2. Intervir nas condições sociais . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.3.2.3. Desenvolvimento de Recursos Sociais . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.4. Habitação e servicos colectivos . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.4.1. Habitação . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €2.4.1.1. Incent.e prom.a melhoria do parque habitacional . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.4.1.6. Apoio a estratos sócioeconómicos carenciados . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €2.4.1.7. Intervenção comunitária . ,  € . ,  €2.4.1.9. Apoio a intervenção . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.4.2. Ordenamento do território . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.4.2.2. Estudos de ordenamentos . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.4.2.3. Reabilitação e revitalização urbana . . ,  € . . ,  € . ,  € . ,  €2.4.2.4. Mobilidade / Acessibilidade / Transportes . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.4.2.5. Outras acções . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.4.2.6. Dotar o concelho de adeq.rede de ilum.pública . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.4.3. Saneamento . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.4.6.1. Limpeza urbana . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.4.6.2. Serviços urbanos . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.4.6.3. Criar, manter e preservar espaços verdes . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €2.4.6.4. Intervenções no meio ambiente . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.4.6.5. Construir ampliar cemitérios de forma planeada . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €2.5.1. Cultura . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €2.5.1.1. Const.Rep.e beneficiação de edifícios . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.1.2. Leitura pública . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.1.3. Artes e Ofícios . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.1.4. Música . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.1.5. Teatro . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.1.6. Museologia . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.1.7. Tradições Regionais . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.1.8. Comemorações . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.1.9. Gestão de Equipamentos e outras acções . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.2. Desporto, recreio e lazer . . ,  € . . ,  € . ,  € . ,  €2.5.2.1. Const. rep.e benef. de edificios e colectividades . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.2.3. Plano de desenv. do atletismo . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.2.5. Plano de desenv. de ginástica ,  € ,  € ,  €2.5.2.6. Plano de desenv. de xadrez . ,  € . ,  € . ,  €2.5.2.8. Plano de desenv. desporto sénior . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.2.9. Plano de desenv. do futebol e outras acções . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.3. Outras actividades cívicas e religiosas . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.3.2. Viver a juventude . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.3.3. Viver a 3ª idade . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.3.4. Intervir nas condições sociais . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €2.5.3.5. Outras Atividades Cívicas . ,  €3. Funções económicas . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €3.1. Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.1.1. Florestação . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.1.1.1. Brigada de sapadores florestais . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.1.1.2. Promoção da florestação . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.3. Transportes e comunicações . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €3.3.1. Transportes rodoviários . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €3.3.1.1. Melhorar a rede viária . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €3.3.1.2. Promover a sinalização adequada . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.4. Comércio e turismo . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.4.1. Mercados e feiras . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.4.1.1. Const.Rep.e beneficiação de mercados e feiras . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.4.2. Turismo . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.4.2.1. Divulgação iniciativas turisticas . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.5. Outras funções económicas . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.5.1. Desenvolvimento economico e abast. público . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €3.5.1.1. Potenciar o desenvolvimento economico . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €4. Outras funções . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €4.1. Operações da dívida autárquica . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €4.1.1. Instituições Financeiras . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €4.2. Transferências entre administrações . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €4.2.2. Administração Local . . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €4.2.3. Empresas Municipais e Intermunicipais . . ,  € . . ,  € . . ,  € . ,  €
. . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  €

Compromisso Pagamento

TOTAL : 

Objetivo Descrição Dotação Atual Cabimento

   As Grandes Opções do Plano representam 58% do total das despesas pagas até 31 de julho de 2020. 
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 PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL  De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o cálculo do equilíbrio orçamental, apresentasse o seguinte quadro demonstrativo.   RECEITA CORRENTE BRUTA (1)(2)TOTAL (1)+(2) (3)DESPESA CORRENTE (4)MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]RÁCIO [ (3) / (6) ] 1,14122 782 123,13
EQUILÍBRIO ORÇAMENTALRECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS ]31-jul-2020

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS CORRENTES A CONSIDERAR
122 022 511,50SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL APLICADO NA DESPESA CORRENTE* 21 854 881,13143 877 392,633 100 625,73125 882 748,8617 994 643,77140 776 766,90   * De acordo com o estipulado no nº 5 do art.º 40º da Lei 51/2018, 16 agosto de 2018. ** O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.302.899,85 €.            
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 A Elaboração dos mapas incluídos neste capítulo estão de acordo com o novo regime contabilístico para as Administrações Publicas (SNC-AP). Os mesmos foram elaborados de acordo com as orientações expressas no manual de implementação, que se transcreve: As primeiras demonstrações financeiras de uma entidade preparadas de acordo com o SNC-AP devem incluir o ano anterior como informação comparativa sem necessidade de reexpressar a mesma de acordo com as NCP relevantes. As primeiras demonstrações financeiras preparadas de acordo com o SNC-AP, a informação relativa ao ano anterior poder-se-á basear-se no POCP ou planos setoriais, através de uma mera conversão dos saldos para as contas e rubricas das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP   Divida de Terceiros A divida de Terceiros, à data de 31 de julho de 2020, totaliza cerca de 28,8 M€. 21.1 Clientes c/c 390.411,81 400.946,87 -10.535,0621.3 Contribuintes c/c 111.089,05 105.937,00 5.152,0521.3.2 Impostos  Indiretos 111.089,05 105.937,00 5.152,0521.4 Utentes c/c 472.062,26 1.022.017,74 -549.955,4821.4.1 Taxas 81.086,90 57.892,60 23.194,3021.4.9.1 Outros 390.975,36 964.125,14 -573.149,7821.5 Clientes, Contribuintes e Utentes Cobrança Duvidosa 24.205.045,74 23.755.408,68 449.637,0621.5.1.1/21.5.2.1/21.5.3.1 Cobranças  em Atraso 19.643.709,42 19.194.071,36 449.638,0621.5.2.2 Cobranças  em Li tígio 4.561.336,32 4.561.336,32 0,0020.1 Devedores Transferências Subsídios não reembolsáveis obtidos Estado 86.104,52 136.251,86 -50.147,3427.8.9.1.9.1 Outros Devedores 2.552.935,53 1.123.781,89 1.429.153,6427.817.648,91 26.546.888,27 1.270.760,6421.3.9/21.4.9.2 Clientes, Contribuíntes e Utentes MLP 909.251,95 36.945,90 872.306,0527.8.9.1.9.2 Outros Devedores MLP 0,00 0,00 0,00909.251,95 36.945,90 872.306,0528.726.900,86 26.583.834,17 2.143.066,69
var.Descrição 31/07/2020 31/07/2019

TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZOTOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZOTOTAL DÍVIDA DE TERCEIROS       
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   Divida a Terceiros  A Divida a Terceiros, excluindo empréstimos, registada no período em análise é de cerca 5,8 M€, cujo grau de exigibilidade é todo de curto prazo.  22.1 Fornecedores c/c 2.093.497,15 1.502.467,90 591.029,2522.5 Fornecedores Faturas em Recepção e Conferência 682.216,32 925.892,69 -243.676,3722.6 Fornecedores Sociedades de Factoring 55.822,62 505.577,36 -449.754,7425.1.3 Locações Financeiras 295.496,77 371.948,72 -76.451,9527.1.1 Fornecedores de Investimento 952.299,15 1.945.181,22 -992.882,0727.1.2 Fornecedores de Investimento em Recepção e Conferência 427.513,05 546.494,28 -118.981,2320.2 Credores por Transferências e subsídios não reembolsáveis não concedidos 395.321,97 473.584,70 -78.262,7327.5.1.1 FAM - Fundo de Apoio Municipal 156.317,50 156.317,50 0,0027.8.9.2 Outros Credores 166.172,23 518.858,47 -352.686,2424.5.1.2 Contribuições para Sistemas de Proteção Social e Subsistemas de Saúde - Parte Patronal 582.896,65 817.694,00 -234.797,355.807.553,41 7.764.016,84 -1.956.463,4327.5.1.2 FAM - Fundo de Apoio Municipal 0,00 156.317,50 -156.317,500,00 156.317,50 -156.317,505.807.553,41 7.920.334,34 -2.112.780,9325.1.1.2 Empréstimos Bancários 20.713.536,93 23.624.267,64 -2.910.730,71         Médio e Longo Prazo 20.713.536,93 23.624.267,64 -2.910.730,7120.713.536,93 23.624.267,64 -2.910.730,71

Descrição
TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZOTOTAL DÍVIDA M/LONGO PRAZOTOTAL DÍVIDA A TERCEIROSTOTAL DÍVIDA EMPRÉSTIMOS

var.31/07/2020 31/07/2019
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   A divida a terceiros da autarquia, inclui um valor de cerca de 156 mil€, esulta te da participação do Município no FAM1. Excluindo o valor resultante da referida obrigação, o total da divida a terceiros no período em analise apresentaria um valor de 5,7 M€.                                                                1 Fundo de Apoio Municipal (FAM) – encontra-se regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, 

se do ue a pa ti ipaç o do Mu i ípio de Lou es pe faz . . ,  €, a sua ealizaç o o o e  o prazo máximo de sete anos, em duas prestações anuais. O reconhecimento da participação, está espelhado quer no passivo quer no ativo (Obrigações e Títulos de Participação). O OE 2018 vem, no seu artigo 303º, definir que, nos anos de nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, o valor das prestações anuais a realizar pelo Estado e pelos municípios será reduzido em 25 %, 50 %, 75 % e 100 %, respetivamente, face ao valor das prestações anuais devidas em 2017.  No ano de 2020, o Município de Loures, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º-B da Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, irá utilizar a moratória de 12 meses relativa às prestações do capital a realizar em 2020, no valor 
total de . , €, a paga  e  duas t a hes o o ta te de . , € ada, adia do o paga e to destas duas tranches para junho e dezembro de 2021, sem qualquer penalização.  
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Relação de Processos Judiciais – Dr. Fernando Fontinha  
Anulação de acto administrativo Alegações sucessivasVereador Dantas Ferreira Recurso Alegações sucessivasC M Loures AcçãoExpropriaçãoTACL/ 3ª Secção 391/03 Aguarda sentença Aguarda notificação para alegaçõesAguarda decisão sobre aclaração e reforma do AcórdãoDesentranhamento da Petição Inicial favorável à Câmara

Situação actualAguarda notificação para alegaçõesAguarda sentençaAguarda impulso do AutorAguarda impulso do AutorAnulação de acto administrativo Aguarda notificação para alegaçõesAnulação de acto administrativo Aguarda notificação para alegaçõesC M Loures Declaração direito de propriedadeTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO Situação anterior listagem
Desentranhamento da Petição Inicial favorável à Câmara3ª Vara Cível de Lisboa/3ª Secção 541/95 Transportes Luis Gouveia, Lda e outrosSérgio e Domingos - Venda Assist. Máquinas, Lda

TACL/ 2ª Secção 755/96 Armando Santos Gonçalves
TJC Montijo - 1.º Juizo 177/05.1TBMTJ Alice Cortes Gil C M Loures Acção Indemnização por expropriação Aguarda decisão sobre aclaração e reforma do AcórdãoPagamento de serviçosC M LouresPresidente Câmara Municipal de Loures

RecursoRecurso
RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTERECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE PEDIDONATUREZATrib. de F.C. de Loures/ 3º Juízo Cível 931/97 António Manuel PedroTACL/ 1ª Secção 722/97 Branco & Branco, Lda C M Loures Recurso Recurso de acto administrativoN.º PROCESSO ESTADO DO PROCESSO

TAF Lisboa/1º Juizo Liq./3ª Secção 296/01 Fapadi-Comércio e Ind. De Papeis, Lda    
Manuel da Conceição Mendes Município de Loures Execução ordináriaTrib. Trabalho Loures/1º Juízo 107/1998.4 Sabino Manuel Ferreira Ramalhete C M Loures Ac. Trabalho Requerimento probatórioO valor pedido já foi depositado em proc de expropriação - Aguarda confirmação do Tribunal508/09.2BELRS Gabimóvel, SA Município de Loures P.º Impugnação Aguarda marcação de julgamentoRecurso por oposição de julgados para o STA2244/09.0BELSB

RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE
Anulação do acto de liquidação e cobrança de taxas Recurso da Gabimóvel para o STAAnular deliberação 08/07/2009 Aguarda marcação de julgamento

PEDIDO Situação anterior listagemESTADO DO PROCESSO
Estil - Estudos, Investimentos e Urbanização, SA C M Loures Ac. Adm. EspecialMunicípio de Loures Situação actualPensão atualizada anualmente3º e 4º Juízos Cíveis do Porto /3º Juízo/3ª Secção 2718/2002TACL / 4ª UO 517/10.9BELSB Ramiro da Silva Major Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Comum Recurso para TCA SulCondenação à Construção muro de sustentação Recurso para TCA SulTribunal Tributário Lisboa / 2ª U.OTAC Lisboa / 3ª U.O Ac. Adm. Esp Decl. nulidade de acto adm./proc. contraordenacional Findo o período de suspensão da instância, encontra-se para marcação de julgamento Sentença homologatória da desistência da acção pelo Autor - Aguarda trânsito em julgadoExpropriação O valor pedido já foi depositado em proc de expropriação - Aguarda confirmação do TribunalTACL - 2ª UO 864/12.5BELSB Império Bonança - Compª Seguros, SA e Teodoro Gomes Alho & Filhos Município de Loures Acção Administrativa Comum Ordinária Indemnização por danos provocados por inundaçãoActualização de pensão Pensão atualizada anualmenteTACLisboa / 4ª U.O 1478/08.0BELSB José Manuel de Jesus Figueira RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTETRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO ArticuladosNATUREZA   

Stal
Situação actualAlegações escritas - Aguarda sentençaRequerimento em Agosto/16Município de Loures

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UOTribunal Tributário Lisboa  / 1ª UO 1456/10.9BELSB Gabimóvel, SA Município de Loures Oposição à Ex. FiscalCompanhia de Seguros FidelidadeMundial e Municipio de Loures Ac. Adm. Comum1583/10.2 BELRS Metropolitano de Lisboa, EP P.º Impugnação Anulação do acto de liquidação de taxas ESTADO DO PROCESSOContra-alegações de recurso - TCASul (Oposição de julgados)N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTETribunal Tributário de Lisboa / 3ª UO Anulação de acto administrativo Aguarda subida do recurso ao TCASulAlegações escritas - Aguarda sentença Aguarda sentençaTACL / 2ª UO 17/08.7BELSB Maria Helena Conceição Faria MarquesTribunal Tributário Lisboa / 1ª UO 254/09.7BELRS Anulação acto administrativo Reformulação do acto por parte de MunicípioTACL / 1ª UO 34/11.0BELSBTACL / 1ª UO 1349/08.BELSB Stal - Isabel Filipa Roque Reformulação do acto por parte de MunicípioAc. Adm. Especial Reclamação das custas de parte pedidas pela contrapartePresidente da Câmara Municipal de LouresTACL / 5ª UO 278/05.3BELRS Triunfo Internacional, Lda Câmara Municipal de Loures AC. Adm. Especial Pedido de Indeminização Reclamação das custas de parte pedidas pela contraparte Notificação do despacho de indeferimentoProv. Cautelar Impugnação dos cortes previsto na Lei Orçtº 2011 Notificação do despacho de indeferimentoResponsabilidade civil extra contratual por actos ilicitos Requerimento em Agosto/16RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemCâmara Municipal de LouresDCGI - Serviço de Finanças Município de Loures P.º Impugnação Processo de contra ordenação Aguarda sentença    
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RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagem
Aguarda Acórdão do TCASulSentença favorável à CML - FINDOAguarda sentençaStal Aguarda sentença

ESTADO DO PROCESSORenuncia - Aguarda notificação do Tribunal
Ac. Adm. EspecialMunicípio de LouresTACL / 2ª UO Ac. Adm. Especial Anulação acto administrativo de vencimento e abono Aguarda Acórdão do TCASul Aguarda Acórdão2259/11.9BELRS Stal Município de Loures

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO
TACL / 1ª UO 3344/07.7BELSB Rosa do Sameiro Antunes Lopes Dias Abono para despesas de refeiçãoCâmara Municipal de Loures Ac. Adm. Comum Resolução tácita de negócio e indemnização 

Situação actualTACL / 1ª UO 437/11.0BELSB Sintap Município de Loures Renuncia - Aguarda notificação do TribunalTACL / 5ª UO 336-A/00 Petróleos de Portugal Câmara Municipal de Loures Ex. Sentença Anulação acto administrativoN.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE Ac. Adm. Especial Anulação deliberação que determina a cessação Sub Deslocação Aguarda sentençaTACL/2ª UO; TCASul/2º Juízo-1ª Secção 419/04.BELRS; N.º 5574/09 Parque Expo, SA Município de Loures Ac. Adm. Especial Anulação acto administrativo Aguarda Acórdão do TCASul Articulados findos - Concluso ao JuízAguarda Acórdão do TCASulAguarda AcórdãoAguarda sentençaTACL / 4ª UO 2336/09.6BELSB Loja do Café - Act. Hoteleiras, Lda Município de Loures Ac. Adm. Comum  Pedido de indeminização1000/11.0BELSBTACL / 1ª UO    ESTADO DO PROCESSOP.º Impugnação Impugnação judicial liquidação do acto tributário Recurso e Alegações para o TCASul da CMLCredifilis Câmara Municipal de Loures Impugnação judicial liquidação de taxas Novo recurso para o TCASulCemusa portugal - Comp. Mobiliário Urbano e Publicidade, SA
Credifilis Alegações de recurso da CMLAlegações de recurso da CMLCâmara Municipal de Loures P.º ImpugnaçãoCâmara Municipal de LouresAntónio Lopes e Maria de Lurdes Lopes Município de Loures Alegações de recurso para o TCASul

Recurso e Alegações para o TCASul da CMLSindicato Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com fins Públicos Instituto de Emprego e Formação Profissional e outros Ac. Adm. Especial Impugnação do acto de processamento de vencimento Aguarda julgamento/SentençaTAC Lisboa / 2ª UO 2467/11.2BELSB Impugnação judicial liquidação do acto tributárioTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO
Tribunal Tributário Lisboa / 4ª UO 1104/04-484/03.5.2 P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação do acto tributárioCredifilis Situação actualAguarda julgamento/SentençaCâmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação judicial liquidação de taxas Alegações de recurso para o TCASulTAC Lisboa / ex.6ª UO-2ª Secção-1ª UO - 3ª UO 932/97/A

Recurso e Alegações para o TCASul da CMLCâmara Municipal de Loures1969/12.8BELRS Cemusa portugal - Comp. Mobiliário Urbano e Publicidade, SA P.º ImpugnaçãoIncidente Liquidação de sentença Indemnização Sentença desfavorável à CML - Recurso para o TCA SulRecurso para o TCASulTribunal Tributário Lisboa / 1ª UO
Tribunal Tributário Lisboa / 4ª UO 1001/04-104/03.3.12056/12.4BELRS

Recurso e Alegações para o TCASul da CMLTribunal Tributário Lisboa / 1ª UO Recurso e Reclamação para o TCASul
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagem874/04-99/03.2.1    

Concluso para saneador Para sentençaCisterpor Município de Loures652/13.BELSB
Sentença de extinção da instância favorável ao Município, por desistência da autora.Câmara Municipal de Loures Ac. Adm. Especial Anulação acto administrativo Articulados Aguarda julgamento/SentençaTACL / 2ª UO 3129/12.9BELSB João Guilherme Rodrigues Borges Neves Alegações de recurso/Suspensão da instância Alegações de recurso/Suspensão da instância

Aguarda sentença no TACLESTADO DO PROCESSOSituação actual
Expropriação

Aguarda sentença no TACLTACL / 5ª UO Câmara Municipal de LouresTACL / 1ª UO 2877/12.8BELSB Espacimark - Publicidade e Marketing, Lda
Acção administrativa Anulação de acto administrativo

Anulação de acto administrativo Aguarda julgamento/SentençaTACL / 3ª UO Município de Loures Ac. Adm.  Anulação de acto administrativo Aguarda julgamento/Sentença3151/12.5BELSB Liquidação de taxas Concluso/Aguarda sentença
Emília da Conceição OliveiraComarca Lisboa Norte-Loures-Inst. Local . Sec. 

Cí el – J 
1713/13.2TCLRS57/10.6BELSB Paulo Jorge da Cunha Rocha

TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTEN.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDOTribunal Tributário Lisboa / 3ª UO 995/11.9BELRS PT Comunicações, SA Situação anterior listagem FINDOAc. Adm. Especial Aguarda julgamentoSindicato dos Professores da Grande Lisboa P.º Impugnação
Câmara Municipal de LouresCâmara Municipal de Loures IndemnizaçãoReconhecimento de ilegalidade omissão pagamento subsidioAc. Adm. Comum OrdináriaCâmara Municipal de LouresTACL / 3ª UO   
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Situação anterior listagemTACL / 3ª UO 1785/13.0BELSB Acção declarativa Comum Trabalhos não contratualizados (Palácio, Pav. Macau e Crematório)
ESTADO DO PROCESSOJoaquim Francisco dos SantosSade Município de Loures Acção Administrativa Aguarda julgamento Aguarda julgamento

Para julgamento em sentença Alegações escritas sucessivasSituação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO Município de Loures Para audiência prévia ou saneadorTACL / 4ª UO 2849/10.7BELSB Aguarda despacho saneadorAguarda marcação da peritagem Aguarda marcação da peritagem2762/13.6BELSB Ecociaf - Construção Civil e Obras Públicas, Lda Requerimento probatórioTACL / 4ª UO 1162/13.3BELSB Constituição de novo Mandatário da CM LouresRequerimento probatórioTACL / 2ª UO 2100/12.5BELSB Vanessa Alexandra Luz Porto Município de Loures Acção Administrativa Impugnação acto administrativoTACL / 3ª UO Amélia Mendes Borges Cabral
N.º PROCESSO1832/09.BELSB Gabimóvel, SA Município de Loures Acção Administrativa Anulação de acto administrativoPEDIDOIndemnização por danos patrimoniaisRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA

Município de Loures e outros Constituição de novo Mandatário da CM LouresCâmara Municipal de Loures Acção Administrativa ImpugnaçãoTACL / 3ª UO Acção Administrativa Prática de acto devido    
Recurso da contra-parte Recurso da contra-parteTJCLoures - 2ª Vara Mista Citação prévia p/ prestação despachoIneficácia do acto administrativoAcção Adm. Especial Anulação de deliberação7894/05.1TCLRS Lucinda da Silva Monteiro A. Reis Adragasol-Soc. Construções, lda./C.M.Loures Acção Proc.º Ordinário Pagamento indeminização Citação prévia p/ prestação despachoJoão Manuel da Fonseca Ramos Vereador C.M. Loures DPGU Acção Administrativa especialInfarmed / CMLoures (Contra-interessada)

Município de Loures Acção Administrativa Comum Reclamação de créditos Liquidação da massa insolvente  ArticuladosEstá concluso desde 
/ /  – Agua da sentençaTribunal Tributário de Lisboa 809/09.0BELRS PT - Comunicações, SA. Câmara Municipal de Loures Para realização de perícia antes da marcação do julgamentoTJC Loures - 1º Juízo RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE Liquidação da massa insolvente  Está concluso desde 

/ /  – Agua da sentençaTAF Loures (Lisboa 2) 601/05.0BELRS Articulados
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO NATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemESTADO DO PROCESSOSituação actualInventário partilhaInventárioArlindo dos Santos Oliveira e Câmara Municipal de Loures8093-E/1990Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Loures RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE Pedido de Indemnização1087/15.7BELSB Graça Maria Oliveira Graça Audição de testemunhasN.º PROCESSO Para realização de perícia antes da marcação do julgamentoAudição de testemunhasTACL/3ª UOTACL/5ª UO Impugnação1935/14.9TCLRS Câmara Municipal de Loures Herminio de Oliveira Marques e outra Apresentação à Insolvência 503/13.7BELSB Maria do Rosário Teixeira Henriques    NATUREZA PEDIDO

Tribunal Tributário de Lisboa - 1ª UO 819/15.8BELRS Cemusa, SA C M Loures Impugnação Impugnar o indeferimento tácito das taxas de publicidade Articulados Articulados
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UOTACL / 3ª UO Aguarda Despacho Saneador2445/14.0BELSB Mª Fernanda Loureiro da Silva Pinto Bigode Município de LouresORSRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTEN.º PROCESSO Maria de Fátima Silva Roldão Cabral Vereador da Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa especial Aguarda Despacho SaneadorMunicípio de Loures Situação anterior listagemRECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTETACL / 1ª UOTAF Loures (Lisboa 2) Acção administrativa especial118/06.6BELRS Nulidade de acto administrativo

TACL / 3ª UO 304/15.8BELSB Cisterpor-Cisternas Reunidas Portuguesas, SA Município de Loures Acção administrativa especial Sanções pecuniárias compulsórias e pedido de indemnização Articulados Articulados
Co a a de Lei ia– Alcobaça- Inst. Central- 2ª sec. Comércio- J2 2593/15.9T8ACB CMLoures Mª Júlia Santos Rodrigues Sá Insolvência Reclamação / Ação de créditoSuspensão da eficácia da deliberação de 19/02/2014 declaração de nulidade Aguarda Acórdão do TCASul, pois devido a erro do tribunal foi antes julgado deserto o recurso Aguarda Acórdão do TCASul, pois devido a erro do tribunal foi antes julgado deserto o recursoProvidência Cautelar Aguarda sentença Aguarda sentençaAnulação de acto409/08.1BELSBTACL / 2ª UO 2706/14.8BELSB António Jorge Damas Neves C M Loures Acção Adm. Especial de Anulação Pedido de indemnização Aguarda Despacho Saneador Aguarda Despacho SaneadorSituação actualESTADO DO PROCESSO

Sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria Sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria     



 
Relatório Assembleia Municipal  

Página 199   

TACL - 6ª UO/ex. 4ª sec. 638/2003 Companhia de Seguros Allianz Portugal Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa Comum Execução de sentença Fase executiva Fase executivaTribunal Tributário Lisboa - 1ª UO 1789/15.8BELRS Red Po tuguesa – Pu li idade Exterior, SA Junta de Freguesia de Loures Impugnação Impugnação de taxas de publicidade - Anulação da liquidação do Ano 2015 Articulados ArticuladosTribunal Tributário Lisboa / 4ª UO 1020/08.2BELRS Ibersande Restauração, SA Município de Loures Impuganação Dec. de nulidade do acto de cobrança da publicidade e ocupação da via pública; da inconstituicionalidade de reg. camarários e da restituição dos montantes cobrados Sentença favorável à Câmara Sentença favorável à Câmara - FINDOTribunal Tributário Lisboa - 3ª UO 196/15.7BELRS Red Po tuguesa – Pu li idade Exterior, SA Junta de Freguesia de Loures Impugnação Situação actualRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE ESTADO DO PROCESSONATUREZA PEDIDO Situação anterior listagemImpugnação de taxas de publicidade - Anulação da liquidação dos 1º e 2º trimestres de 2014 Para julgamento ou sentença Para julgamento/sentençaTACL / 5ª UO 2496/15.7BELSB António Dionísio de Almeida Ribeiro C M Loures Ac. Adm. Comum Indeminização por expropriação de terreno e IMITRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO Para marcação de audiência prévia Para marcação de audiência prévia
Comarca Lisboa Norte - Loures - Inst. Local - Sec. Cível - J1 3834/15.8T8LRS Jorge Agostinho Oliveira Município de Loures Acção Processo Comum Reconhecer o direito de propriedade, e restituir a posee do bem imóvel ao A. Demolir muros ou pagamento de uma sanção pecuniária compulsória Recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa Recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa    

Tribunal Tributário Lisboa / 2ª UO 2373/16.4BELRS ArticuladosRed Portuguesa - Publicidade Exterior, SA Câmara Municipal de Loures OposiçãoTribunal Tributário Lisboa / 3ª UO 2374/16.4BELRS Red Portuguesa - Publicidade Exterior, SA Câmara Municipal de Loures Oposição Falsidade do título executivo e suspensão da instância após prestação de garantia Apresentada contestação Apresentada contestaçãoBalcão Nacional de Injunções 404475/08.6YIPRT MEO Câmara Municipal de Loures Injunção Pagamento de faturas Concluso ao juiz findos articuladosTELURICA - Investimentos, Lda. Situação anterior listagemN.º PROCESSOTACL / 2ª UO 76/16.9BELSB Concluso ao juiz após os articulados das partes Concluso ao juiz após os articulados das partesMunicípio de Loures Acção Administrativa Reparação do arruamento, conservação e colocação de tela impermiável em 2 meses ArticuladosAguarda marcação de julgamento
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO Concluso ao juiz findos articuladosESTADO DO PROCESSONATUREZA PEDIDO Situação actualTACL / 2ª UO 537/16.0BELSB Construções Inocêncio & Filhos, Lda Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa Suspenção da Garantia BancáriaRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE

Litispendência e suspensão da instância após prestação de garantiaComarca Lisboa Norte - Loures - Inst. Local - Sec. Cível - J1 120/17.2T8LRS Clarinda Maria Pedro Gomes Município de Loures Expropriação Pedido de indeminização pelo expropriação Decisão de habilitação de herdeiros - conclusão ao juiz Decisão de habilitação de herdeiros - conclusão ao juizProcuradoria República Comarca Lisboa Norte - MP Loures - DIAP - 6ª Sec. 3930/13.6TALRS Aguarda marcação de julgamentoMunicipio de Loures Bruno Miguel da Conceição Teixeira Inquérito Condenação de um crime de  desobediência                       
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 TACL / 3ª UO 761/17.8BELSB João Mendes Borrega Situação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE ESTADO DO PROCESSONATUREZA Tem sentença transitada em julgado a declarar a inutilidade superveniente da lide, como a Câmara pretendiaExecução de sentença para pagamento de quantia certa 
- € . ,  e e t ega de terreno / Liquidação de sentença Aguarda marcação da continuação do julgamento, pois encontrava-se a decorrer aquando do Covid-18 Marcada audiência de julgamentoMunicípio de Loures Aguarda julgamento Audiência de julgamento a 08/10/2020Execução de sentença para pagamento de 

ua tia e ta - € 4.102,27
Município de Loures Acção Administrativa Suspensão do acto administrativo e pedido de indemnização Tem sentença transitada em julgado a declarar a inutilidade superveniente da lide, como a Câmara pretendia12175/16.2T8LRS Cristina Alexandra Fernandes Monteiro Caxias e outrosTJCLisboa Norte - Juízo Execução Loures - J 3 / TJCLisboa Norte - Juízo Central Cível Loures - Juíz 2 7365/17.3T8LRS / 1526/18.5T8LRS Manuel Carmo B. Leitão Município de Loures Execução / Incidente Liquidação SentençaTribunal Tributário Lisboa / 3ª UO 2375/16.0BELRS Red Portuguesa - Publicidade Exterior, SA Município de Loures Oposição Impugnação de taxas Apresentada contestação

TACL / 2ª UO 1547/17.5BELSB Sandra Marina Valentim Assunção SIMAR e Município de Loures Outros Processos Urgentes Pagamento de quantias a título de danos patrimoniais e não patrimoniais Foi suspensa a audência prévia para continuar em 11/12/2018 Realizada audiência prévia, encontra-se para marcação de julgamentoCâmara Municipal de Loures ExecuçãoTJCLisboa Norte - Juízo Execução Loures - J 1 8450/17.7T8LRS Companhia de Seguros Allianz Portugal Embargo à execução e oposição à penhora Embargo à execução e oposição à penhora
Situação anterior listagemRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE PEDIDOAcção Proc. Comum Aquisição por usucapião do prédio rústico n.º 1941 de S. João da Talha, bem como indemnização, intervindo a CML como parte acessória. Apresentada contestaçãoTJCLisboa Norte - Juízo Local Cível Loures - J 0    RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO

TJCLisboa Norte - Juizo Comércio VFX - J3 930/18.3T8LRSTACL / 2ª UO 398/18.4BELSB AMBIENTE D'INTERNI UNIPESSOAL, LDA Município de Loures P.º Contencioso pré-contratual Declaração de nulidade/anulação do acto de adjudicação FINDOTACL / 4ª UO 418/18.2BELSB AMBIENTE D'INTERNI UNIPESSOAL, LDA Município de Loures P.º Contencioso pré-contratual Reclamação de créditos FINDOTribunal Tributário Lisboa / 2ª UO 2378/16.5BELRS CGD Município de Loures OposiçãoTJCLisboa Norte - Juízo Comércio VFXira - Juíz 2 1769/17.9T8VFX Câmara Municipal de Loures H. Seabra, SA Insolvência Verificação ulterior de créditos Articulados ArticuladosOposição à execução no 
o ta te de € 1.360,01 Apresentada contestação Apresentada contestaçãoFindo, com trânsito em julgado favorável à CâmaraESTADO DO PROCESSOSituação anterior listagem Situação actual

Aguarda julgamento/SentençaTânia Alexandra de Matos Campos Lopes Município de Loures Insolvência Declaração de nulidade/anulação do acto de adjudicação Findo, com trânsito em julgado favorável à Câmara
TRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO

Aguarda julgamento/Sentença                      
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 Luís Manuel G. Freire e Ana Paula Almeida Caceres Freire Município de Loures Insolvência Para reconhecimento do créditoReclamação de créditosRECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTE NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSOSituação anterior listagem Situação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSOTJCLisboa Norte - Juízo  Comércio VFX - J2 1823/18.0T8VFX Para reconhecimento do crédito1944/18.9BELSBTACL/3ª UOBalcão Nacional de Injunções - TACL/UO 1 31227/19.0YIPRT - 871/19.7BELSB Plurirent, SA Município de Loures Injunção / Acção AdministrativaGabimóvelTACL/4ª UO 1292/18.4BELSB GabimóvelTACL/1ª UO 2091/18.9BELSB Carina Tristão da Silva Pinto Município de LouresMunicípio de Loures Ação Administrativa Apresentada contestaçãoArticuladosMunicípio de Loures/SIMAR Ação Administrativa Pedido de indemnização: valor 
da a ç o € 30.000,00 Fase dos articulados Fase dos articuladosPedido de indemnização: valor 

da a ç o € . , , mais juros Articulados
Declaração de Nulidade/Anulação acto adm. De 14/12/2016 Apresentada contestação Fase dos articuladosFase dos articuladosPedido de declaração de nulidade/anulação da deliberação camarária de 18/7/2017Ação Administrativa Apresentada contestaçãoTACL/1ª UO 1316/17.2BELSB Parque Expo 98, SA Município de Loures Pedido de indemnização: valor da 

a ç o € . . , , mais juros de moraAção Administrativa Apresentada contestação    NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSOSituação anterior listagem Situação actualTACL / UO 1 1393/19.1BELSB Francisco Gomes Barros Município de Loures Acção Administrativa Declaração de nulidade de acto administrativo Apresentada contestação Apresentada contestaçãoTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTETACL/UO 4 1303/19.6BELSB Nuno Miguel Ferreira de Matos Pinto Presidente da CML e Município de Loures Acção Administrativa Impuganação de acto adm. de ordem de demolição Fase dos articulados - Apresentada contestação Fase dos articulados - Apresentada contestaçãoM. Público - Procuradoria da República da Comarca Judicial de Lisboa Norte - DIAP - 1ª Seção Loures 262/19.0PHLRS Município de Loures Renildo Idílio Cabral Silva Inquérito Pedido de indemnização civil 
o alo  de € 23.314,45 Audiência de Julgamento Audiência de Julgamento

TACL/UO 2 1144/20.8BELSB Euro Insurances Designated Activity Company Município de Loures Acção Administrativa Indemnização por danos causados em veículo, em virtude da queda de uma árvore, no montante de 
€ . ,

Prazo para contestarTACL/UO 2 2385/19.6BELSB LuiseTelma, Lda - Gestão, Investimentos e Consultoria Município de Loures Intimação Intimação para prestação de informações e passagem de certidão Sentença transitada em julgado favorável à Câmara FINDOTACL/UO 5 19/20.BELSB João Maurício Aparecido de Lima Município de Loures Intimação Intimação para prestação de informações e passagem de certidão Apresentada contestação. Sentença ainda não transitada em julgado parcialmente favorável à Câmara Apresentada contestação. Sentença ainda não transitada em julgado parcialmente favorável à Câmara                     
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 Relação de Processos Judiciais – Dr.ª Ana Alexandre  SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Jud. de Loures / Inst. Local / Secção Cível / J1 3397/08.0TCLRS Sociedade AgroPecuária Quinta das Boiça, Lda C M Loures Cível Expropriação Pagamento da indemnização (30/01/2019) IgualTribunal Jud. de Loures / 1º Juízo Cível 8426/06.0TCLRS Deolinda Odete C. G. Tomé C M Loures Cível Habilitação de Herdeiros Aguarda Acordão T. Relação de Lisboa no Proc. 7413/14,9T8LRS igualTribunal Administrativo do Círculo de Lisboa / 4ª UO 2516/11.4BELRS Vera Maria da Silva C M Loures Anulação Nulidade da DUP e indemnização Alegações escritas, sucessivas - prazo suspenso Apresentação de Alegações escritas (15/06/2020)Tribunal Jud. de Loures / Inst. Central / Secção Cível / J6 8/13.6TCLRS Cecilia Encarnação Baptista C M Loures Cível Indemnização Aguarda julgamento igualTribunal do Trabalho de Loures / MP 38/13.8TULRS David Jorge Mateus Soldado C M Loures Trabalho Despedimento ilicito Fase Instrução IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 2ª UO 2610/11.1BELSB ITAU, SA C M Loures Administrativo Anulação de concurso Sentença a 01/10/2014; Recurso TCASul 23-03-2020_Contra alegações escritas recurso de Revista 
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. ESTADO DO PROCESSONATUREZA PEDIDON.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/RE    SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 1ª UO 1519/09.3BELRS Ibersande Restauração, SA C M Loures Administrativo Anulação de concurso Not. 16 Junho 2014       Alegações 10Julho2014 IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 2ª UO 1868/08.8BELRS Petróleos Portugal, SA C M Loures Administrativo Pagamento de quantia Alegações 30/10/2013 IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 4ª UO 2193/13.8BELSB Maria Nelsa C M Loures Administrativo Anulação de contrato Aguarda julgamento IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 5ª UO 3286/13.7BELSB Tecnovia, SA C M Loures Administrativo Indemnização Contestação entregue a 24/02/2014 18-03-2020_Audiencia prévia -adiada Covid 19Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa / 1ª UO 31/14.3BELSB Isabel Maria Lourenço Duarte Pereira Simões C M Loures Acção administrativa Paga/quantia e indemnização Contestação 24/3/2014 IgualTribunal Jud. de Loures / 6º Juízo Cível 9396/10.5TCLRS Maria Gomes de Sá Carvalho C M Loures Cível Expropriação Aguarda prazo 172º 1L64-a/2008 IgualTribunal Judicial de Loures / 2ª Vara Mista 640/09.2TCLRS Las Norias - Investimentos Imobiliários C M Loures Cível Execução Suspenso Igual

PEDIDOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/RE ESTADO DO PROCESSONATUREZARECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTEN.º PROCESSO
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTCA Sul / 2ª UO 11721/14 ITAU CMLoures Recurso da Sentença 01/10/2014 Anulação de despacho Acordão do TCA Sul favoravel ao Municipio. ITAU interpos recurso de revista -  prazo para Contra-alegações até 23/03/2020. - apresentadasBalcão N. Injunções 14959/11.9YIPRT PT PRIME Município de Loures Proc. Injunção Pedido de pagamento factura Aguarda esclarecimentos da Ilustre Mandatária da Requerente IgualTribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 4ª uo 173/11.7BELSB Maria Clara do Céu Município de Loures Acção Administrativa Especial Anulação de acto administrativo Despacho para promoção de alteração de circunstancias supervinientes(26/04/2019) IgualTribunal Administrativo do Circulo de Lisboa / 3ª UO 703/10.1BELSB Macif Portugal - Companhia de Seguros,SA C M Loures Acção Administrativa Especial Condenação 14-10-2019_Apresentado aos autos requerimento contraditório; Aguarda informação complementar para junção aos autos Apresentação de Alegaçoes escritas (16/04/2020)Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa / 3ª UO 357/12.0BELSB Matilde Umbelina Pires Santos Câmara Municipal de Loures Acção Administrativa Especial Pretensão conexa actos adm. Municipio não constestou - Not. para alegações (02/04/2019) IgualTACLisboa / 3ª UO 1350/08.3BELSB Fernando Filipe de Sousa Câmara Municipal de Loures Acção administrativa especial Anular despacho Sr. Presidente Sentença 08/01/2016 (Deserção da Instancia) - Transitada Senteça favorável ao Municipio. Pagas custas de parte pelo A.TAFLisboa / 1ª UO 492/07.7BELRS Entreposto Lisboa - Comércio de Viaturas, Lda. Junta de Freguesia de Loures Proc.º impugnação Liquidação de taxas Aguarda notificação da JFLoures Igual
NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSON.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/RETRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTAC Lisboa / 5ª UO 2758/13.8BELSB Abreu, Lda Município de Loures Ação Adm. Especial Anulação de atos (Delegações e subdelegações) Alegações de Recurso TCA Norte (09/05/2019) IgualTribunal Tributário / 4ª UO 2009/14.8BELRS Belas Sul, Lda. Município de Loures Oposição Anulação de (tributos) tarifas saneamento Não Contestado (falta de fundamentos) IgualVila Franca de Xira / Juizo de Comércio  / J4 2450/14.6TCLRS-A BCP Francisco Pinto de Sousa (insolvente) Insolvencia Apreensão de Insolvência Rateio final - Aguarda pagamento do credito reconhecido. IgualBalcão Nacional de injuções 141813/15.6YIPRT FINLOG,SA Município de Loures Injunção Pagamento facturas Pagamento do valor 
a o dado, € 31,694,14 em 21/12/2018 Findo.Comarca de Lisboa Norte / Loures / Inst.Local / SecCivel /J4 1855/14.7TCLRS BCP - Município de Loures  - credor Lucília do Rosário da Silva Lopes Ferreira -Insolvente Insolvência Reclamação de créditos Sentença 13/07/2016  - Declaração de insolvencia. IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa / 3ª UO 1970/14.7 BELSB  ONITELECOM - Infocomunicações, SA CMLoures Processo Contencioso pré-contratual Anulação de adjudicação Acórdão transitado - Fase de inexecução da sentença Oficio 24/01/2017 IgualComarca do Porto / Instância Central / 1ª Secção Execução / J2 882/09.0 YYPRT Maria Odete Lopes Fernandes Pereira Ministério Público Execução Comum Multa/coima Junção de procuração forense. Igual

PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/REN.º PROCESSO
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALComarca de Faro - Olhão / Instância Central / Secção Comércio / J1 3783/11.9 TBLLE-D Maquimoura - Reparação e Aluguer de Máquinas, Lda Mercedes Benz Portugal - Comércio de Automóveis, SA e outros Reclamação de Créditos (CIRE) Insolvencia Impugnação da lista de creditos reconhecidos e não reconhecidos IgualTAC - Lisboa - 2ª U.O. 1154/16.0BELSB José João Costa Domingos CMLoures Administrativo Anulação Despacho Despacho de 12/07/2018:aguarda-se despacho saneador. IgualTCA 13364/16 ABREU CMLoures Recurso jurisdicional Anulação Adjudicação Remessa do Proc para TAF do Porto, 14/11/2017 IgualTCA 1912/16.5BELSB CIP - CONSTRUÇÕES CMLoures Ac. Adm. Pedido Indemnização Aguarda despacho sobre pedido de perícia. IgualTACL / UO 2 2526/09.1BELSB Galurbe - Investimentos Urbanos, SA Município de Loures e outros Acção Adm. Comum Pedido de Indemnização Apresentada contestação - 21-02-2017 IgualTACL / UO 2 1081/17.3BELSB Branca Mateus Pedro Municipio de Loures Acção Adm.Comum Acto devido(Atribuição denova habitaçãoPER) Contestação 05/07/2017 IgualTACL / UO 5 2066/17.5BELSB Venceslau Manuel Morgado Roupeta Municipio de Loures Outros Proc.Urgentes Invalidade Ordemde demolição Contestação 25/10/2017 Igual
RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE ESTADO DO PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. NATUREZAN.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/RE PEDIDO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTJC Porto - Vila Nova deGaia - Jcomércio 8283/17.0T8VNG Municipio de Loures MLM - Mobiliário, Lda. Insolvência Insolvencia Relação de créditos reconhecido e não reconhecidos IgualTJC Lisboa Norte - VilaFranca de Xira 3395/17.3t8vfx- j1 Municipio de Loures (credor) Arlinda Isabel FerreiraFigueiredo (Insolvente) Insolvência Insolvencia Reclamação de Créditos, 20/11/2017 IgualTAC Lisboa 2182/17.3belsb Habitamega - Construções, SA Municipio de Loures Acção Admnistrativa Condenação trabalhos a mais Apresentadas Alegações escritas - 23-10-2019 Aguarda SentençaTAC Lisboa/UO 4 452/18.2BELSB Habitâmega - Construções. S.A. Municipio de Loures Acção Admnistrativa Reposição equilibrio financeiro Audiência prévia 28/01/2019 Apresentação deContestação emresposta ao convite aoaperfeiçoamento da PI(22/06/2020)TAC Lisboa/UO 3 1172/12.7BELRA MEO - Serviços de Comunicaçõese Multimédia, SA Municipio de Loures Acção Admnistrativa Comum Condenação valorde 19,467,13 Req. da A. de 01-08-2018 para cumprimento do despacho judicial de 21/10/2013. IgualTJC Porto - Vila Nova deGaia - JComércio 8283/17.0T8VNG-A Municipio de Loures MLM - Mobiliário, Lda. Reclamação Créditos (CIRE) Reclamação 
C ditos € , ,

Sentença - Crédito Comum reconhecido ao Municipio a ser pago pelo produto da massa insolvente IgualTAC Lisboa /UO 1 1985/18.6BELSB Cristiana Martins Rebelo Municipio de Loures Acção Admnistrativa Comum Indeminização Cível Contestação 06/12/2017 Igual
RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/REN.º PROCESSO ESTADO DO PROCESSORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE NATUREZA PEDIDOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG.                 
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTAC Lisboa /UO 4 2297/18.0BELSB Carla Sofia Gandarês Santos Câmara Municipal de Loures Administrativo Impugnação deActo Adm. Contestação 01/02/2019 IgualTAC Lisboa /UO 4 2294/18.6BELSB Comecont, Lda. Câmara Municipal de Loures Administrativo Impugnação deActo Adm. Contestação  01/02/2019 IgualTJCLisboa - Juízo ComércioLisboa - J 3 2753/19.3T8LSB Município de Loures Vanessa Tavares Insolvência Reclamação decréditos Reclamação de créditos (27/03/2019) IgualM. Público - TJCLisboa Norte- DIAP - 1ª Secção 745/17.6PLLRS Ministério Público António Fernando PalharesBrunho e Outros Inquérito Crime -Introduçãoem local vedado Julgamento: 17-03-2020 Adiado (Covid 19)TACL/UO 4 749/19.4BELRS Habitamega Município de Loures Ac. Administrativa Condenação àprática de actodevido 06-08-2019_Réplica IgualTACL/UO 2 1086/19.BELRS Joaquina Ribeiro Quinteiro Neto(e Outros) Câmara Municipal de Loures P.º Impugnação Impugnação dodespacho do Sr.Vereador TiagoMatias 06-09-2019_Apresentação de Contestação igualTACL/UO4 1473/19.3BELSB João Manuel Cunha Nunes eOutros Câmara Municipal de Loures Ac. Administrativa Condenação àprática de actodevido 22-10-2019 - Apresentação de Contestação igual
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. N.º PROCESSO RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/RE NATUREZA PEDIDORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALJuízo de Execução de Loures- J3 6311/19.4T8LRS Namex, S.A Junta de Freguesia de Sacavém Penhora Penhora Acompanhamento processual; JFS tem mandatário constituido. igualTribunal Tributário  de Lisboa - 2ªUO 1868/08.8BELRS Petróleos de Portugal Câmara Municipal de Loures Administrativo Impugnação Sentença transitada em julgado em 25/09/2019 - FINDO IgualTribunal Administrativo deLisboa - 3ªUO 2172/19.1BELRS Arcapa,Lda Câmara Municipal de Loures Administrativo Pedido de intimaçãojudicial para a praticade acto legalmentedevido Contestação em 09-12-2019 Sentença desfavorávelao M. (04/02/2020)Juízo de Comércio V.F.Xira -J3 1210/17.7T8VFX-F Câmara Municipal de Loures Santos Ferreira e Silva,SA Insolvência Insolvencia Declaraçao de insolvencia -  aguarda-se consulta do processo judicial IgualTAC de Lisboa - 3ªUO 2208/19.6BELSB Secundina Gomes Estanqueiro daSilva Câmara Municipal de Loures Administrativo declaração deacto adm Contestação - Prazo 16-01-2019 Apresentação deContestação (16/01/2020)
TRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. N.º PROCESSO RECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/EXECUTADO/INSOLVENTE RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADO/EXEQUENTE/REQUERENTE NATUREZA PEDIDO ESTADO DO PROCESSO                     
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 Relação de Processos Judiciais – Dr. Quelhas da Costa  SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALComarca de Lisboa Norte/Instância Local/Secção Cível/J3 3/06.1TCLRS-K Odivelas Futebol Clube e outros Município de Loures (SIMAR) Insolvência Reclamação de Créditos Dilig. A efetuar pelo Adm.  Ins com vista à liq.  Ativo IgualTribunal Tributário de Lisboa/2ª UO 1985/11.7BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA CML (SIMAR) Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/1ª UO 2033/11.2BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/1ª UO 290/12.6BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA CML Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação Interposto RecursoTribunal Tributário de Lisboa/2ª UO 843/12.2BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA SMAS Loures Impugnação Impugnação de Tarifário Apresentada Contestação Interposto RecursoTribunal Tributário de Lisboa/3ª UO 1095/12.0BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação Apresentadas AlegaçõesTribunal Tributário de Lisboa 1852/11.4BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação Interposto Recurso
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Tributário de Lisboa/1ª UO 2364/11.1BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/3ª UO 93/12.8BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/4ª UO 1992/11.0BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/3ª UO 488/12.7BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal de Família e Menores de  Loures 1206/12.5BELRS Sidul Açucares Unipessoal, Lda SMAS Loures Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa/4ª UO 2284/11.0BELRS Saint - Gobain Sekurit Portugal - Vidro Automóvel, SA SMAS Loures e outros Impugnação Dec. de nulidade das normas Apresentada Contestação Apresentadas AlegaçõesTribunal Fam. e Menores Comarca Loures/ 4º Juízo Cível 789-A/1998 Moktar Abbara CML Expropriação Indemnização Instância Suspensa Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTAC de Lisboa e Tribunal Central Adm. Sul / 2º Juízo / 1ª Secção 1079/10.2BELSB e 11118/14 Avelino Sanches Semedo e Outro(s CML Ação Adm. Especial Habitação Renda Aguarda Decisão do Recurso IgualTrib.Família e Menores Com. Loures / 1ª Vara Competência Mista 5593/11.4TCLRS Base da Perfeição, Lda, Câmara Municipal de Loures Ação declarativa Reivindicação de Terreno em AUGI Aguarda Audiência Prévia IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 2124/13.5BELSB José Carlos Maurício Martinho C.M. Loures Dep. Plan. Gestão Urb. Ação Adm. Especial Impugnação de ato administrativo Apresentada Contestação Apresentadas AlegaçõesTFMC loures 3099/13.6YSLRS Co do í io – A . Luisa B a aap Município de Loures Notificação judicial avulsa Execução de Obras Info.enviada à Câmara Municipal IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 2407/16.2T8VFX Câmara Munucipal de Loures Alzira Merícia de Sousa Antunes Insolvência Insolvência Apresentação de créditos Aguarda relatório da insolvênciaTribunal Tributário de Lisboa 431/07.5BELRSB TMN Município de Loures Ação Adm. Especial Impugnação de ato administrativo Reclamação para a conferência Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO    SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Adm. Circulo de Lisboa / UO 4 3025/16.0T8VFX Armando Simões Lopes Hélio Manuel Gonçalves Luís e Outro(s) Ação de Demarcação Demarcação Apresentada contestação IgualTribunal Tributário Lisboa 1432/13.0BELRS Pet óleos de Po tugal – Pet ogal, S.A Município de Loures Impugnação Impugnação Taxas Apresentada Contestação IgualSupremo Tribunal Administrativo 844/2014 Presidência de Conselho de Ministros Município de Loures Processo Cautelar Suspensão da eficácia Apresentada Contestação Aguarda SentençaJuízos Criminais e de Peq. Inst. Crim. De Lrs / 1º Juízo Criminal 299/08.4GILRS MP e outros Carlos Alberto Tusto Barbosa Processo comum (trib. singular) Crime de dano qualificado Advogado constituído em 08/10/2014 IgualTribunal comarca Lisboa Norte - juizo local criminal 774/07.8 TALRS Manuel Aguiar Ferreira C. M. Loures Inquérito Falsificação de Documento Advogado constituído em 06/10/2014 IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa / 3ª UO 3067/07.7BELSB Manuel António Balsinha Galego Presidente da C. M. Loures Ação Adm. Especial Imp. Ato Administrativo Aguarda Sentença Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO                    
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALJuízos.Criminais e de Peq. Inst. Crim. Loures / 2ºJC 1911/07.8TALRS C. M. Loures Valdemar Maria Lopes Ação Adm. Especial Crime de Desobediência Advogado constituído em 06/10/2014 IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa / 2ª UO 1010/09.8BELSB Marlene Isabel Figueiredo Alves Pereira Marques C. M. Loures Ação Adm. Especial Imp. Ato Administrativo Aguarda Sentença Sentença já comunicadaTribunal Tributário de Lisboa / 4ª UO 1517/09.7BELRS PT Comunicações, S.A Município de Loures Impugnação Impugnação de taxas Aguarda Sentença IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 308/09.0BELSB Sisal – So . I o ili ia de Sacavém, S.A C. M. Loures Ação Adm. Especial Aguarda Decisão IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 1275/09.5BESNT ISS Pest Co t ol – So . Desi feç o e desinf. LDA C. M. Loures Ação Sumária Aguarda Decisão IgualTFM e de Comarca Loures 6564/11.6TCLRS Hospital Curry Cabral, E.P.E C. M. Loures Ação Sumária Aguarda Decisão IgualTJC Loures / 1ºJuízo Cível 786/98 Mohammad Ammar Abara Município de Loures Expropriação Indemnização por Terreno Instância Suspensa Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTrbunal Administrativo de Círculo de Lisboa 4542/94 Estil – Estudos, I esti e tos e Urbanização, SA C. M. Loures Reclamação de Créditos Apoio Judiciário Aguarda Relatório Administrador Insolvência IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 727/15.2BELSB Navaraly Meraly Manji Município de Loures Ação Adm. Especial Nulidade dos Atos Apresentada Contestação IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 1884/15.3BELSB Sá Machado & Filhos, S.A Município de Loures Ação Adm. Comum Pedido Cancelamento Garantias Apresentada Contestação IgualTribunal Adm. Circulo de Lisboa 1002/15.8BELSB Carlos Bruno Rodrigues Dantas C. M. Loures Ação Adm. Especial Nulidade do despacho de 01/10/2014 Apresentada Contestação IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 2404/14.2TCLRS-C António José Amaro Mendes e outros Município de Loures e outros Insolvência / Liquidação Reclamação de Créditos Aguarda sentença Judicial Junção de ProcuraçãoTAC LISBOA / UO 3 1148/16.5BELSB Pedro Miguel Monteiro Nunes Município de Loures Ação Adm. Anulação de acto administrativo Apresentada contestação IgualTAC LISBOA /UO 1 2816/16.7BELSB Sindicato Nacional Policias Municipais Município de Loures Ação Adm. Pagamento de uma compensação económica ou ajuste do horário de trabalho Apresentada Contestação Apresentada Contestação
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Tributário de Lisboa 1790/07.5PHLRS-A José António Ribeiro Lopes Ministério Público e Outro Execução Comum Reclamação de Créditos Apresentada Resposta Apresentada RespostaTribunal Administrativo e Fiscal de Sintra 2318/16.1BELRS Arte Franca - Markting, Patrocínio e Mecenato, S.A Câmara Municipal de Loures Oposição Anulação Taxa de Publicidade Junção de Documentos IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 995/16.2BESNT Lidl & Companhia Câmara Municipal de Loures Oposição Anulação Taxa de Publicidade Apresentada Contestação IgualTAC Lisboa 863/17.0BESNT Repnunmar - Logística e Trânsitos, Lda. Município de Loures Providência Cautelar Suspensão despacho 16/05/2014 Interposto Recurso para o TCA Sul Marcada Aud. JulgamentoTAC Lisboa 1903/17.9BESNT Repnunmar - Logística e Trânsitos, Lda. Município de Loures Ação Adm. Suspensão despacho 16/05/2014 Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa 289/12.2BELRS Copam - Companhia Portuguesa de Amidos, SA Câmara Municipal de Loures impugnação Imp. Fatura águas residuais Apresentada Contestação igualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 3859/17.9T8VFX Câmara Munucipal de Loures e outros Gonçalo Filipe da Mata Insolvência Pessoa Singular Reclamação de Créditos Aguarda Relatório Administrador Insolvência IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 2377/16.7BELRS Câmara Municipal de Loures Caetano-Auto, S.A Oposição Impugnação Liquidação de taxas Aguarda Sentença IgualTribunal Judicial  Comarca Lisboa Norte - Juizo Loc. Peq. Inst. Crim. Loures 637/03.6TBLRS Câmara Municipal de Loures Rui Ribeiro - Empreitadas Gerais, Lda Recurso Contraordenação Pagamento de coima Interposto Recurso Aguarda DespachoTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 562/18.6BELSB Câmara Municipal de Loures Sandra Paula Gonçalves Fernandes Rolo Mandato Judicial Autorização para entrada no domicílio Aguarda autorização Decisão favorávelTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 119/18.1BELSB Cristiano Malvas Esteves Município de Loures Ação Adm. Declaração de nulidade Aguarda Audiência Prévia IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 850/18.1BELSB João Luís Xavier Município de Loures Ação Administrativa Pedido de Indemnização Apresentada Contestação Aguarda Marcação JulgamentoTribunal Administrativo e Fiscal de Sintra 355/19.3BESNT Valorminho - Valorização e tratamento de Resíduos Sólidos ERSAR - Ent. Reguladora de Águas Residuais Ação Adm. Anulação taxas Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa 1708/19.3BESNT Multiusos Oriente - Fundo de Inv. Imob. Fechado SMAS Loures e outros Impugnação Anulação taxas Recurso Aguarda Acórdão TCA SulDIAP 3ª Secção 3135/16.4T9LRS Ministério Público Paulo Fernando de Jesus Serra Proc. Crime Falsificação de Documento Aguarda Julgamento IgualSEPNA NUIPC 18/17.4GBLSB Ministério Público Socorsul Processo crime Desc. Água e Resid. Inquérito Inquérito IgualTACL/UO 6 169/19.9BELSB João Nuno Regueira Valadas Coriel Município de Loures Ac. Adm. Comum Ilegitimdade Loures Parque Contestação ArticuladosTAFBRAGA/UO 1 1372/19.9BEBRG M.S.N.F., Soluçõea informáticas, Lda Município de Loures P. Contencionso Pré-contratual Anulação de decisão de adjudicação Contestação Fixação de IndemnizaçãoTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 153719.3BELSB Lusitânia - Companhia de Seguros, Lda. Município de Loures Ação Adm. Pedido Indmnização Contestação IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 1394/19.0BELSB Nuno Miguel Ferreira de Matos Pinho Município de Loures Ação Adm. Anulação Ord. Demolição de Vedação Contestação IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 2384/19.8BELSB João Paulo Cortês Simões Município de Loures Ação Adm. Declaração de nulidade Contestação Igual
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 SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Administrativo e Fiscal de Braga 2213/19.2BEBRG Município de Loures Lucas Vilela Gonçalves Queiroz Oposição Impugnação de Dívida Apresentada Contestação Prazo para ContestarTribunal Jud. Com. Lisboa Norte - Juizo Execução - J3 7665/19.8T8LRS Caixa Crédito Agrícola Mutuo do Sotavento Algarvio Luis Filipe Martins Militão Penhora Reclamação de Créditos Apresentada Contestação AnáliseTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 523/20.5BELSB Chiquitacar - Comércio de Peças e Automóveis, Lda Município de Loures Outros Proc. Cautelares Suspensão da eficácia Sentença da 1ª InstânciaTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 2263/11.7BELSB STAL - Sindicato Nacional dos Trab. Da Ad. Local Município de Loures Ação Ad. Especial Subsídio de Deslocação Apresentada Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa 45/09.5BELRS MP2- Centro de Lavagem de Automóveis, S.A Município  de Loures Processo Oposição Impugnação de Taxas Aguarda Sentença IgualTribunal Tributário de Lisboa 1517/09.7BELRS PT Comunicações, S.A Município de Loures Impugnação Impugnação de Taxas Aguarda Sentença IgualTribunal Tributário de Lisboa 10476/17.1T8LRS João Araújo dos Santos Município de Loures Acção Proc. Comum Reivindicação de Propriedade Marcada Audiência de Julgamento Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 850/18.1BELSB João Luís Xavier Município de Loures Ação Administrativa Pedido de Indemnização Apresentada Contestação IgualTribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 2047/18.1BELSB Marília Pereira de Jesus Cheínho Amaral e Outro/s) Município de Loures Int. para prest. De Inf.e pass. Ce Pedido de Indemnização Já Tem Sentença Comunicada Resposta a ExecuçãoTribunal Administrativo e Fiscal de Sintra 355/19.3BESNT Valorminho - Valorização e tratamento de Resíduos Sólidos ERSAR - Ent. Reguladora de Águas Residuais Ação Adm. Anulação taxas Contestação IgualTribunal Tributário de Lisboa 1708/19.3BESNT Multiusos Oriente - Fundo de Inv. Imob. Fechado SMAS Loures e outros Impugnação Anulação taxas Recurso IgualDIAP 3ª Secção 3135/16.4T9LRS Ministério Público Paulo Fernando de Jesus Serra Proc. Crime Falsificação de Documento Aguarda Julgamento IgualSEPNA NUIPC 18/17.4GBLSB Ministério Público Socorsul Processo crime Desc. Água e Resid. Inquérito Inquérito IgualTACL/UO 6 169/19.9BELSB João Nuno Regueira Valadas Coriel Município de Loures Ac. Adm. Comum Ilegitimdade Loures Parque Contestação Igual
N.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO

   SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ACTUALTrib. Judicial Com. Lisboa - Almada - Juizo Execução Juiz 2 2164/18.8T8AMD Banco Santander Totta, S.A Município de Loures Embargo Terceiros Levantamento Penhors Articulados IgualTribunal Administrativo e Fiscal de Braga 523/16.0BEBRG Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A ERSAR - Ent. Reguladora de Águas Residuais Ação Administrativa Impugnação de Decisão Articulados IgualTribunal Jud. Com. Lisboa Norte - Juizo Execução - J2 1964/15.5T8LRS Administração Conjunta da AUGI do Bairro das Lameiras António Manuel Dinis Silva e Outros Execução Reclamação de Créditos Reclamação de Créditos IgualN.º PROCESSOTRIBUNAL/JUÍZO/SECÇÃO/UNID.ORG. RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/IMPUGNADORECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE PEDIDONATUREZA ESTADO DO PROCESSO    
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 Relação de Processos Judiciais – Dr. Pedro Rodrigues  TACL/ 2ª UO 701/20.7BELSB Teixeira Pinto & Soares, SATACL/ 1ª UO 679/20.7BELSB EDP - Comercial, SA
RECORRIDO/RÉU/ARGUIDO/ INSOLVENTE/EXPROPRIANTE/ IMPUGNADO/EXEQUENTE/ REQUERENTERECORRENTE/AUTOR/CREDOR/EXPROPRIADO/IMPUGNANTE/ EXECUTADO/INSOLVENTE PEDIDONATUREZAN.º PROCESSO ESTADO DO PROCESSOSituação actualTRIBUNAL/JUÍZO/SEC./UO Situação anterior listagemMunicípio de LouresMunicípio de Loures (e outros) Ação administrativa Condenação do Município de Loures ao pagamento da quantia peticionada, com 

fu da e to – su sidia ia e te – i  o egi e contratual da revisão de preços (operando-se a redução da cláusula do contrato), (ii) no reequilíbrio financeiro do contrato ou (iii) no instituto do enriquecimento sem causa
Declaração da invalidade do acto de adjudicação praticado pelo M. Loures, alteração da pontuação atribuida à proposta apresentada da A. e adjudicação da proposta apresentada pela A. no concursoContencioso pré-contratual Apresentada contestaçãoApresentada contestação         




