
 
Assembleia Municipal de Loures 

 
 

REQUERIMENTO 

Esclarecimentos sobre ajustes diretos versados em reportagem 

televisiva 

 
Na sequência da reportagem da TVI do passado dia 17 de janeiro de 2019, que incidiu 
sobre vários ajustes diretos da Câmara Municipal de Loures que levantaram elevadas 
suspeitas sobre a transparência dos procedimentos utilizados por este executivo 
autárquico, o Bloco de Esquerda, na senda do que tem vindo a defender no concelho, 
entende que têm de ser prestados amplos esclarecimentos sobre a matéria em apreço. 
  
Neste mandato, como nos anteriores, o Bloco de Esquerda remeteu diversos 
requerimentos a solicitar esclarecimentos à Câmara Municipal de Loures sobre 
procedimentos com contornos pouco claros e que em nada abonam pela transparência da 
gestão pública. 
  
Num tempo em que se exige o máximo de clareza e transparência ao poder político, 
importa que todos os organismos públicos se pautem pelo respeito pelos cidadãos e ajam 
de forma a não fazer florescer as sementes do populismo que começam também a brotar 
em Portugal. 
  
Mais do que palavras ou frases feitas, exige-se que os titulares dos órgãos de soberania, do 
poder central e local, pensem, ajam e se comportem com a lisura e a correção que os 
mandatos exigem. 
 
Tendo em conta que a situação descrita na reportagem televisiva da TVI não abona nada 
em prol da transparência e oferece manifestas e legítimas dúvidas, o Bloco de Esquerda 
vem por este meio solicitar à Presidência da Mesa da Assembleia Municipal que diligencie 
junto do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Bernardino Soares, no sentido de obter com 
a máxima urgência: 
  
1. Os contratos, cadernos de encargos e montantes envolvidos no procedimento versado 
pela reportagem televisiva; 
  
2. Os contratos, cadernos de encargos e montantes envolvidos nos procedimentos 
firmados com a anterior entidade que prestava o mesmo serviço; 
  
3. Os relatórios dos trabalhos efetuados e respetivos pagamentos relativos à situação 
versada na reportagem; 
  



4. Os relatórios dos trabalhos efetuados e respetivos pagamentos relativos à empresa que 
prestava os mesmos serviços anteriormente; 
  
5.  Esclarecimentos sobre quantas e quais as empresas consultadas em cada uma das 
adjudicações; 
  
6.  Esclarecimentos sobre os critérios de adjudicação de cada um dos procedimentos; 
  
7.  Esclarecimentos sobre a razão pela qual a Câmara Municipal de Loures externaliza 
serviços que a autarquia se encontra em perfeitas condições de executar diretamente. 

 
 

 
 

 
O eleito do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Loures 

Loures, 19 de janeiro de 2019 

 

Carlos Gonçalves  


