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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 23 de janeiro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

PELO FALECIMENTO DE ISIDORO ROQUE 
 
“Faleceu Isidoro Roque, membro da FERLAP e 
conhecido activista do associativismo parental, defensor 
da Escola Pública e dos seus alunos.  
 
Isidoro Roque desenvolveu a sua atividade com início na 
Associação de Pais da Escola Quinta da Condessa, na 
Pontinha há vários anos, não deixando em momento 
algum de colocar a sua preocupação com a melhoria das 
condições das escolas do concelho na ordem do dia.  
 
Foi com consternação que tivemos conhecimento do seu 
falecimento.  
 
A Câmara Municipal de Odivelas, envia desta forma à 
FERLAP, bem como à sua família e amigos os nossos 
sentidos votos de pesar.” 
 
 
(Apresentado pela bancada da CDU - aprovado, por 
unanimidade) 
 
 
Odivelas, 23 de janeiro de 2019 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

EUROPEAN IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 
 

“Odivelas acolheu pela 4ª vez o “European IBJJF Jiu-Jitsu 
Championship”, no Pavilhão Multiusos de Odivelas com 
mais de 4000 atletas, de 74 países, fazendo da prova 
portuguesa, o maior campeonato internacional da 
modalidade! 
 
Odivelas, esteve representada nesta competição pela 
equipa 2 Brothers BFC de Odivelas, que levou 17 atletas, 
conseguindo 1 medalha de ouro, 1 medalha de prata e 1 
medalha de bronze, honrado o município de Odivelas! 
 
Uma vez mais alguns dos melhores atletas mundiais 
estiveram em Odivelas, um motivo de grande orgulho e 
significado para os atletas portugueses e para o desporto 
nacional. 
 
Aquando da organização do “European IBJJF Jiu-Jitsu 
Championship” em Lisboa no ano de 2014/2015 foi 
realizado o estudo de “Avaliação do Impacto dos Grandes 
Eventos Desportivos em Lisboa” tendo este sido 
considerado o 2º evento com mais impacto na economia 
da cidade. Acreditamos que em Odivelas replicámos esse 
impacto positivo, com uma grande dinamização do tecido 
económico do nosso concelho, com centenas e centenas 
de atletas e adeptos da modalidade a visitarem o nosso 
comércio local. 
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de Câmara, 
felicita todos os atletas, treinadores, equipas técnicas, em 
especial a equipa 2 Brothers BFC de Odivelas e também a 
Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro, na pessoa do 
seu presidente Eng.º Augusto Silva. Fica pois um justo 
reconhecimento pela capacidade organizativa e empenho 
que todos demonstraram nesta grande competição.” 
 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 
 
 
Odivelas, 23 de janeiro de 2019 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ELISABETE DOS SANTOS MARQUES JACINTO 
PRIMEIRA MULHER VENCEDORA NA CATEGORIA DE CAMIÕES 

DA ÁFRICA ECO RACE 2019 
 
“Ao volante de um camião MAN, a piloto Elisabete dos 
Santos Marques Jacinto, e a sua equipa, subiram ao pódio 
dos camiões do Africa Eco Race 2019, para receberem o 
prémio de primeiro lugar na categoria, na prova que 
ocupou o lugar do Rali Dakar. 
 
Com esta distinção foi alcançada uma marca histórica para 
o desporto motorizado internacional. Elisabete Jacinto 
tornou-se pioneira na categoria dos camiões: pela primeira 
vez uma mulher venceu uma longa maratona de todo-o-
terreno ao volante de um camião. Pioneira, também, 
porque pela primeira vez um português ganhou uma 
categoria no maior rali do mundo. 
 
Nascida no Montijo, a 8 de Junho de 1964, atualmente 
com 54 anos, é professora de Geografia, autora de 
manuais escolares e livros de Banda Desenhada. A par da 
atividade profissional é, também, piloto de todo-o- 
terreno, com várias participações no DAKAR entre os 
anos de 1998 e 2009. No seu currículo conta com triunfos 
em importantes corridas internacionais como o Rali de 
Marrocos ou o Rali da Tunísia. Em 2000, quando ainda 
competia de mota, venceu também a Taça das Senhoras 
no rali Dakar Cairo, feito que repetiria em 2001. Num 
mundo de homens, o seu percurso tem quebrado 
barreiras, sendo um exemplo inspirador pela resiliência e 
dedicação demonstrados. Na competição deste ano, de 
que saiu vencedora, era a única mulher a concorrer na 
categoria de camiões. 
 
Nas suas palavras: “Foram 16 anos de trabalho para 
chegarmos a este dia. Tudo isto é fruto de muito trabalho, 
empenho e dedicação e por isso a vitória sabe ainda 
melhor. Não nasci com dotes especiais, não sou uma 
supermulher, a única coisa que me distingue é que lutei 
pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, para ultrapassar 
as minhas limitações” 
 
Pela vitória desportiva internacional alcançada, pelo marco 
histórico que representa, para o país e para as mulheres, 
mas também pelo exemplo de perseverança, resiliência e 
coragem o Executivo Municipal felicita a piloto Elisabete 
Jacinto e a sua equipa.” 
 
 
(Apresentado pela bancada do PSD - aprovado, por 
unanimidade) 
 
 
Odivelas, 23 de janeiro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 16.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 
Ata da 16ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 08 de agosto de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 
 
 
 

 

FINANCEIRA 
 

 
 

2.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
2.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2019 

 
2.ª Alteração Orçamental de 2019, 2.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
n.º Interno/2019/654, de 2019.01.17 e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, de acordo com o 
proposto na referida informação. 
 
“2.ª Alteração Orçamental 
 
A 2.ª Alteração Orçamental de 2019 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
 
Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento: 
 
-No projeto “Implementação e Utilização de Tecnologias 
de Informação: Software/Licenciamento/Manutenção”, o 
valor de 33.000,00 euros (trinta e três mil euros). 
 
 
No Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
-Na rubrica “Remun. por doença e 
Maternidade/Paternidade”, o valor de 200.000,00 euros 
(duzentos mil euros); 
 
-O valor de 50.000,00 euros (cinquenta mil euros), 
referente à rubrica “Eventualidade Maternidade, 
Paternidade e Adoção”; 
 
-O reforço de 152.000,00 euros (cento e cinquenta e dois 
mil euros), relativo ao projeto “Encargos Diversos de 
Estrutura – Vigilância e Segurança”, do Mosteiro S. Dinis. 
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No Departamento de Obras Municipais e Habitação: 
 
-O valor de 68.416,28 euros (sessenta e oito mil, 
quatrocentos e dezasseis euros e vinte e oito cêntimos), no 
projeto “Beneficiação e Reparação de Espaços Urbanos 
em vários Locais do Concelho”; 
 
-No projeto “Intervenções Diversas – Escolas Básicas 1.º 
Ciclo/Jardins de Infância”, o valor de 58.925,64 euros 
(cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco euros e 
sessenta e quatro cêntimos). 
 
 
No Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 
-No projeto “Promoção Cultural Lusófona”, o valor total 
de 31.000,00€ (trinta e um mil euros); 
 
-O valor de 24.521,28€ (vinte e quatro mil, quinhentos e 
vinte e um euros e vinte e oito cêntimos), no projeto 
referente a “Bibliotecas Municipais – Biblioteca D. 
Dinis)”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 790.850,89 Euros (setecentos e noventa mil, 
oitocentos e cinquenta euros e oitenta e nove cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas correntes no 
valor de 290.741,35 Euros (duzentos e noventa mil, 
setecentos e quarenta e um euros e trinta e cinco 
cêntimos), por contrapartida de um decréscimo de igual 
montante ao nível das despesas de capital, conforme 
quadro seguinte: 
 

Modificação da Despesa 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 636.849,35 346.108,00 

Total de Despesas Capital 154.001,54 444.742,89 

Total Geral 790.850,89 790.850,89 

(un: euros) 
 
 
Numa análise comparativa entre as dotações atuais e o 
previsto na presente alteração orçamental, verifica-se uma 
diminuição de 1% das despesas de capital, bem como um 
aumento de 0,4 % das despesas correntes. 
 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra cumprido a 
regra do Equilíbrio Orçamental, conforme quadro 
seguinte. 
 
 
 
 
 
 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 2019  
 

Unid:€ 

Receita Corrente 
bruta 

orçamentada 
72.791.405,66 

Despesa Corrente 
orçamentada 

65.313.225,69 

Amortizações Médias 
Empréstimos M/L 

Prazo 
3.003.914,65 

Total (1) 72.791.405,66 Total (2) 68.317.140,34 

Receita Corrente Bruta ≥ Despesa corrente + Amortizações Médias 
Empréstimos M/L Prazo (3) = (1) – (2) 

4.474.265,32 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO N.º 26/2018 
PROCESSO N.º 1/DMGAG/2019 

 
Autorização de despesa e início do procedimento por 
concurso público n.º 26/2018 para execução de 
Ortofotocartografia à escala 1:2000 e atualização de 
cartografia numérica vetorial à escala 1:10000 com geração 
do tema vias com representação em poligonal fechada, 
para os municípios de Loures e de Odivelas, em 
agrupamento de entidades adjudicantes (Município de 
Loures, Município de Odivelas e SIMAR de Loures e 
Odivelas), nos seguintes termos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/538, de 
2019.01.15: 
 
1-Autorização de despesa e início do procedimento por 
concurso público n.º 26/2018 para execução de 
ortofotocartografia à escala 1:2000 e atualização de 
cartografia numérica vetorial à escala 1:10000 com geração 
do tema vias com representação em poligonal fechada, 
para os municípios de Loures e de Odivelas – 
agrupamento entidades adjudicantes (Município de 
Loures, Município de Odivelas e SIMAR de Loures e 
Odivelas), ao abrigo dos artigos 130.º e seguintes, do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), com o preço base 
de €255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
 
2-Programa de concurso, do caderno de encargos, minuta 
de anúncio e acordo para a constituição de agrupamento 
de entidades adjudicantes (Município de Loures, 
Município de Odivelas e SIMAR de Loures e Odivelas); 
 
3-Composição do júri: 
 
Membros efetivos 
 
•Patrícia Paulo, como Presidente; 
•Carlos Luz, que substitui o Presidente na sua ausência ou 
impedimento; 
•Florinda Lixa; 
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•Maria João Marques; 
•Sofia Melo 
 
Membros suplentes 
 
•Ana Paula Almeida; 
•António Sousa. 
 
4-Gestor de Contrato: a técnica Sofia Melo, nos termos 
definidos do art.º 290.º-A do CCP; 
 
5-Delegação de competências na Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento, com possibilidade de subdelegação as 
competências referidas nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e 104.º 
n.º 3 do CCP e no júri as referidas no artigo 50.º, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do CCP. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 7 de 
janeiro de 2019, na sua 29.ª reunião ordinária, de acordo 
com a Proposta de Deliberação n.º 405/2018 e 
documentos anexos, remetidos à Câmara Municipal de 
Odivelas através do ofício S/741/2019, de 08.01.2019, 
dos SIMAR de Loures e Odivelas (anexos à informação 
n.º Interno/2019/538, de 2019.01.15, da Câmara 
Municipal de Odivelas, acima mencionada). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS,  
MÓVEL E SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY 

ESCLARECIMENTOS 
PROCESSO N.º2/DMGAG/2019 

 
Ratificação dos esclarecimentos aos interessados, no 
âmbito do Concurso Público para aquisição de serviços de 
comunicações de rede fixa, dados, móvel e serviços de 
disaster recovery, bem como a gestão e manutenção da 
atual infraestrutura e comunicações fixas, em 
agrupamento de entidades, constituído pela Câmara 
Municipal de Loures, os SIMAR de Loures e Odivelas, a 
Gesloures e a Loures Parque, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2019/476, de 2019.01.14. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 7 de 
janeiro de 2019, na sua 29.ª reunião ordinária, de acordo 
com a Proposta de Deliberação n.º 4/2019 e documentos 
anexos, remetidos à Câmara Municipal de Odivelas 
através do ofício S/741/2019, de 08.01.2019, dos SIMAR 
de Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/476, de 2019.01.14, da Câmara Municipal 
de Odivelas, acima mencionada). 
 
 
Nota: a autorização de despesa e início do procedimento para aquisição de serviços de comunicações 
de rede fixa, dados, móvel e serviços de disaster recovery, gestão e manutenção da atual 
infraestrutura e comunicações fixas em agrupamento de entidades adjudicantes, constituído pela 
Câmara Municipal de Loures, os SIMAR de Loures e Odivelas, a Gesloures e a Loures Parque 
(Processo n.º 4/DMGAG/2018), foram deliberados na 22.ª reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Odivelas, de 14 de novembro de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23/2018, de 27 de novembro). 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE REDE FIXA, DADOS,  
MÓVEL E SERVIÇOS DE DISASTER RECOVERY 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
PROCESSO N.º2/DMGAG/2019 

 
Prorrogação do prazo (33 dias) para apresentação de 
propostas para o Concurso Público para aquisição de 
serviços e comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de disaster recovery, bem como a gestão e 
manutenção da atual infraestrutura e comunicações fixas, 
em agrupamento de entidades adjudicantes, constituído 
pela Câmara Municipal de Loures, os SIMAR de Loures e 
Odivelas, a Gesloures e Loures Parque, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/476, de 
2019.01.14. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 7 de 
janeiro de 2019, na sua 29.ª reunião ordinária, de acordo 
com a Proposta de Deliberação n.º 5/2019 e documentos 
anexos, remetidos à Câmara Municipal de Odivelas 
através do ofício S/741/2019, de 08.01.2019, dos SIMAR 
de Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/476, de 2019.01.14, da Câmara Municipal 
de Odivelas, acima mencionada). 
 
 
Nota: a autorização de despesa e início do procedimento para aquisição de serviços de comunicações 
de rede fixa, dados, móvel e serviços de disaster recovery, gestão e manutenção da atual 
infraestrutura e comunicações fixas em agrupamento de entidades adjudicantes, constituído pela 
Câmara Municipal de Loures, os SIMAR de Loures e Odivelas, a Gesloures e a Loures Parque 
(Processo n.º 4/DMGAG/2018), foram deliberados na 22.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 14 de novembro de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23/2018, de 27 de novembro). 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS 
 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e o 
Agrupamento de Escolas de Caneças, com o objetivo de 
estabelecer formas de cooperação mútua entre as partes, 
nos termos do referido protocolo (abaixo publicado), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/250, de 2019.01.09. 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XX - N.º 3 – 5 de fevereiro de 2019 

11 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede nos Paços do 
Concelho, sitos na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, em Odivelas, pessoa coletiva n.º 
504293125, neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Hugo Manuel dos Santos Martins, 
adiante designado como Primeiro Outorgante; 
 
e 
 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS, com sede na 
Rua da Escola Secundária, sita em Caneças, pessoa 
coletiva n.º 600079457, neste ato representado pelo seu 
Diretor, Fernando Jorge Jesus Nunes da Costa, adiante 
designado como Segundo Outorgante; 
 
É celebrado o presente protocolo de colaboração, que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objetivos gerais 
 

O presente protocolo tem como objetivo estabelecer 
formas de cooperação mútua entre os outorgantes, de 
modo a melhorar o desempenho das respetivas missões, 
aproveitando as potencialidades de cada um e valorizando 
a ação de ambos.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Obrigações de ambos os outorgantes 
 

1. Os outorgantes comprometem-se a colaborar entre si, 
tendo em vista a prossecução do seguinte: 
 
a) Promover o intercâmbio de ideias e experiências 

decorrentes da prossecução dos fins específicos de 
cada um; 

 
b) Promover o estabelecimento de mecanismos de 

cooperação, que viabilizem a concretização de projetos 
de formação e estudos de caráter técnico-científico e 
de desenvolvimento, disponibilizando, 
nomeadamente, os meios físicos e os recursos 
humanos de que disponham ao serviço dessas 
atividades; 

 
c) Utilizar os mecanismos de divulgação ao dispor de cada 

outorgante, de forma a promover ações de interesse 
recíproco; 

 
d) Implementar o estabelecimento de mecanismos de 

cooperação, que tornem possível a realização de 
estágios aos alunos e formandos dos cursos 
profissionais do segundo outorgante. 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Deveres do primeiro outorgante 

 
1. Tendo em vista a concretização dos objetivos gerais, 
enunciados na Cláusula Primeira, e no que respeita 
especificamente ao Curso Profissional de Técnico de 
Turismo, (Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, 
Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro, Portaria n.º 
1288/2006 de 21 de novembro), o Primeiro Outorgante 
compromete-se a: 
 
a) Colocar à disposição do segundo outorgante os 

recursos humanos, instalações, equipamentos e 
materiais necessários à concretização de estágios 
profissionais dos alunos do curso, mediante as suas 
possibilidades; 

 
b) Ceder, para a realização de colóquios, seminários e 

outras iniciativas congéneres, e na medida das suas 
possibilidades, os recursos humanos, financeiros e 
logísticos tidos como necessários; 

 
c) Disponibilizar, de acordo com as suas possibilidades, 

meio de transporte aos alunos do Curso Profissional de 
Técnico de Turismo com vista à concretização de 
atividades letivas em contexto profissional, integradas 
no Plano Anual de Atividades do curso ou a atividades 
ou ações desenvolvidas pelo Município de Odivelas 
com a sua participação; 

 
d) Mencionar o nome/logótipo do segundo outorgante 

nos mecanismos ao seu dispor, para efeitos únicos de 
divulgação, sempre que forem desenvolvidas 
atividades ou ações de interesse mútuo com a 
participação deste último; 

 
e) Disponibilizar refeições aos alunos do Curso 

Profissional de Técnico de Turismo, sempre que 
aqueles se encontrem a participar em iniciativas 
promovidas pelo primeiro outorgante, cuja duração 
implique a permanência no local da sua realização por 
um período superior a 4 horas; 

 
f) Designar um elemento para integrar o júri a constituir 

com vista à apresentação da Prova de Aptidão 
Profissional dos alunos do Curso Profissional de 
Técnico de Turismo. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Deveres do segundo outorgante 
 

O Segundo Outorgante, através do Curso Profissional de 
Técnico de Turismo do Agrupamento de Escolas de 
Caneças, compromete-se a: 
 
a) Colaborar com o Primeiro Outorgante nas atividades 

acordadas conjuntamente, colocando à disposição as 
instalações, equipamentos, materiais e os recursos 
humanos necessários à respetiva concretização, em 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XX - N.º 3 – 5 de fevereiro de 2019 

12 
 

especial eventos promovidos pela Divisão de Cultura e 
Turismo. 

 
b) Mencionar o nome/logótipo do Primeiro Outorgante 

nos mecanismos ao seu dispor, para efeitos únicos de 
divulgação, sempre que forem desenvolvidas atividades 
ou ações de interesse mútuo. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

Vigência, revisão e denúncia 
 

1. O presente Protocolo será válido pelo prazo de um ano 
a contar da sua assinatura e publicitação no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões do Município de 
Odivelas.  
 
2. O presente protocolo será renovado automaticamente 
por períodos de um ano, salvo denúncia, escrita e 
comunicada com aviso de receção, por qualquer das 
partes, até 60 dias prévios ao termino da renovação a que 
se refira. 
 
3. Durante o prazo de vigência poderão ser introduzidas 
alterações ao presente Protocolo, mediante acordo dos 
outorgantes, as quais serão formalizadas por aditamento 
àquele. 
 
O presente protocolo é feito em duplicado, destinando-se 
um exemplar a cada um dos outorgantes. 
 
Após a leitura do presente protocolo, as partes envolvidas 
procedem à assinatura e autenticação do mesmo, com 
carimbo ou selo branco. 
 
Odivelas, ________ de _________________ de 2019 
 

O PRIMEIRO OUTORGANTE 
Município de Odivelas 

O SEGUNDO OUTORGANTE 
Agrupamento de Escolas de 

Caneças 
  

_____________________ 
(Presidente da Câmara Municipal 

de Odivelas) 

_____________________ 
(Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Caneças)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

NORMAS 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO 

CONCELHO DE ODIVELAS 
 
Alteração às Normas do Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo de Pais e Encarregados de 
Educação da Rede Pública do Concelho de Odivelas 
(Programa aprovado na 23.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 2015.12.02, com alterações 

introduzidas na 2.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 2017.01.25, publicadas nos Boletins 
Municipais das Deliberações e Decisões n.º 24/2015 e 
3/2017, respetivamente), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/579, de 2019.01.16. 

 
 

“NORMAS 
do 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo de 
Pais e Encarregados de Educação da 

Rede Pública do Concelho de Odivelas 
 

I. Âmbito 
 
O Município de Odivelas, reconhecendo a importância 
estratégica do movimento associativo parental no 
desenvolvimento local, propõe-se apoiar a sua atividade 
em prol do desenvolvimento social e humano do 
concelho, tendo como referência os princípios da 
transparência, rigor, imparcialidade e equilíbrio. 
 
Tendo como pressuposto que a participação e 
envolvimento dos pais e encarregados de educação nas 
escolas são essenciais para o desenvolvimento do seu 
projeto educativo e qualidade da oferta educativa, o 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo de Pais e 
Encarregados de Educação da Rede Pública do Concelho 
de Odivelas, a partir de agora designado por Programa de 
Apoio, constitui uma forma de incentivar e valorizar a 
atividade do movimento associativo parental. 
 
O Programa de Apoio é anual e decorre ao longo do ano 
civil, pelo que abrange os dois semestres letivos.  
 
O apoio financeiro previsto no Programa de Apoio, 
constitui um compromisso do Município de Odivelas, 
porém condicionado às disponibilidades financeiras, 
anualmente inscritas no Plano e Orçamento Municipal e 
nas Grandes Opções do Plano. Os restantes apoios 
constituem igualmente um compromisso do Município de 
Odivelas, porém condicionado às suas disponibilidades. 
 
II - Destinatários 
 
São destinatários do Programa de Apoio: 
 
a) As Associações de Pais e Encarregados de Educação 

(APEE), dos estabelecimentos de educação pré-escolar 
e do ensino básico, secundário e profissional da rede 
pública, legalmente constituídas e sedeadas no 
Município de Odivelas; 

 
b) A Federação Concelhia das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação do Concelho de Odivelas 
(FAPODIVEL).  

 
III – Medidas de Apoio 
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O Programa de Apoio operacionaliza-se através das 
seguintes medidas: 
 
1. Apoio Financeiro - Consiste na atribuição de um 

montante fixo anual, destinado a fazer face aos 
encargos decorrentes do funcionamento e 
desenvolvimento da atividade regular do movimento 
associativo parental, desde que devidamente 
enquadrados e em conformidade com os seguintes 
critérios: 

 
a) Atribuição de uma comparticipação financeira no 

montante de € 150,00 (cento e cinquenta euros) a cada 
à APEE; 

 
a) Tratando-se de uma APEE de Agrupamento de Escola, 

de uma comparticipação financeira no montante de € 
150,00 (cento e cinquenta euros), por cada uma das 
Escolas que fazem parte da mesma; 

 
b) Atribuição de uma comparticipação financeira no 

montante de € 500,00 (quinhentos euros) à 
FAPODIVEL. 

 
2. Apoio Logístico – Consiste na cedência a título de 

empréstimo de espaços, estrados, mesas, entre outros, 
considerados necessários e indispensáveis ao normal 
desenvolvimento da atividade, de acordo com a ordem 
de entrada dos pedidos e desde que exista 
disponibilidade municipal. 

 
3. Apoio em Transporte – Traduz-se num apoio 

complementar à atividade socioeducativa e à 
prossecução de iniciativas previstas em plano de 
atividades. Este apoio assume duas modalidades: 

 
a) A cedência gratuita de 1 (um) transporte coletivo 

municipal anual e âmbito nacional, destinado à 
participação dos alunos em iniciativas ou visitas de 
natureza lúdico ou recreativa, condicionada aos 
períodos de interrupção letiva e aos fins de semana, 
desde que exista disponibilidade municipal e de acordo 
com a ordem de entrada no município; 

 
b) A cedência gratuita de uma viatura municipal para 

transporte de materiais, destinada à realização de 
atividades inscritas no plano de atividades, desde que 
exista disponibilidade municipal e de acordo com a 
ordem de entrada no município. 

 
4. Apoio Técnico – Traduz-se no acompanhamento e 

apoio à realização de iniciativas e/ou projetos 
previstos em plano de atividades, mediante a 
articulação com os técnicos/serviços municipais, 
numa perspetiva de rentabilização dos recursos e 
meios. 

 
 
 
 

IV – Processo de Candidatura 
 
Podem candidatar-se ao presente programa as APEE e a 
FAPODIVEL, mediante o preenchimento do Formulário de 
Candidatura e respetivos Modelos (em anexo). 
 
1. Requisitos 
 
A candidatura deverá ser remetida em conjunto com os 
seguintes documentos: 
 
• Cópia do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva, 
 
• Prova da inscrição no Registo Nacional de Pessoas 

Coletivas (definitivo ou provisório), ou, no caso de este 
não ter sido ainda emitido, o certificado de 
admissibilidade da denominação da associação, emitido 
pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas; 

 
• Cópia dos Estatutos publicados em Diário da Republica; 
 
• Cópia da Ata de eleição e tomada de posse dos Corpos 

Sociais; 
 
• Lista dos membros que compõem os órgãos sociais; 
 
• Documento comprovativo do Número de Identificação 

Bancário – NIB; 
 
• Plano de Atividades; 
 
• Comprovativos relativos à situação fiscal e contributiva; 
 
2. Condições de Acesso e Prazos de Candidatura 
 
a) Preenchimento obrigatório do Formulário de 

Candidatura e do Modelo 1, para o apoio financeiro, 
entre os dias 1 e 28 de fevereiro de cada ano civil; 

 
b) Preenchimento obrigatório do Modelo 2 para apoio 

logístico, com a antecedência mínima de 20 dias úteis 
para a realização da atividade; 

 
c) Preenchimento obrigatório do Modelo 3 para apoio em 

transporte, com a antecedência mínima de 20 dias úteis 
da realização da atividade; 

 
d) Preenchimento obrigatório do Modelo 4, com a 

antecedência mínima de 10 dias; 
 
e) As candidaturas deverão ser remetidas à Câmara 

Municipal de Odivelas, através de correio eletrónico, 
para o seguinte endereço geral@cm-odivelas.pt. 

 
3. Apreciação e Avaliação das Candidaturas 
 
a) Após receção das candidaturas as mesmas serão 

aferidas e avaliadas pelos respetivos serviços até 15 de 
março de cada ano; 
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b) Para efeitos de atribuição de apoio financeiro, os 
serviços municipais elaboram informação a submeter a 
deliberação da Câmara Municipal, até 15 de abril, de 
cada ano; 

 
c) Será dado conhecimento dos resultados da avaliação 

das candidaturas, até 30 de abril de cada ano; 
 
d) A transferência de verba relativa ao apoio financeiro, 

será processada até ao início da pausa letiva da Páscoa. 
 
4. Monitorização 
 
a) O Município de Odivelas procederá à monitorização e 

avaliação da execução dos apoios, através da elaboração 
de um relatório anual, que será levado ao 
conhecimento da Câmara Municipal até 31 de 
dezembro; 

 
b) As APEE e a FAPODIVEL, ficam obrigadas à prestação 
de contas do apoio financeiro recebido (Modelo 5), 
acompanhado do respetivo Relatório de Atividades e 
Contas, até 31 de outubro, de cada ano. 
 
VI – Disposições Finais 
 
1. As entidades do movimento associativo parental que se 

candidatarem ao Programa de Apoio, aceitam e 
cumprem as presentes Normas. 

 
2. As eventuais dúvidas de interpretação e aplicação das 

Normas do Programa de Apoio serão resolvidas por 
despacho do Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, mediante parecer prévio. 

 
3. O incumprimento das Normas do Programa de Apoio, 

condiciona a atribuição de apoios futuros.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ASSOCIAÇÃO “O CANTINHO DO IDOSO” DA PONTINHA 

PAMO 2018 MEDIDA II 
 

Prorrogação do período de utilização do apoio financeiro 
atribuído à Associação “O Cantinho do Idoso” da 
Pontinha, no âmbito do Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas, Medida II, aquisição de bens, serviços, 
equipamentos e viaturas, de 2018, para aquisição de 
máquina de lavar loiça, relativa à despesa ainda não 
realizada, no montante total de €751,71 (setecentos e 
cinquenta e um euros e setenta e um cêntimos), 
comparticipação financeira aprovada na 14.ª reunião 

ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no 
dia 11 de julho de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 14 de 2018, página 21), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/458 de 
2019.01.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ESPAÇO NOVA VIDA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

PAMO 2018 MEDIDA II 
 

Prorrogação do período de utilização do apoio financeiro 
atribuído à entidade Espaço Nova Vida Associação de 
Solidariedade Social, no âmbito do Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas, Medida II, aquisição de bens, 
serviços, equipamentos e viaturas, de 2018, para aquisição 
dos instrumentos musicais, relativa à despesa ainda não 
realizada, no montante total de €1.500,00 (mil e 
quinhentos euros), comparticipação financeira aprovada 
na 14.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 11 de julho de 2018 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 14 de 2018, página 
21), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/480 de 2019.01.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

PAMO 2017 MEDIDA II 
 

Prorrogação do período de utilização do apoio financeiro 
atribuído à Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas, Medida II, 
aquisição de bens, serviços, equipamentos e viaturas, de 
2017, para aquisição do ar condicionado a instalar nos 
equipamentos de apoio à infância “Ninoni” e “Didodi”, 
relativa à despesa ainda não realizada, no montante total 
de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), comparticipação 
financeira aprovada na 15.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 26 de julho de 2017 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 16 de 2017, 
página 23). A prorrogação do período de utilização do 
apoio financeiro foi aprovada na 6.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 21 de março 
de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6 de 
2018, página 27), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/493 de 2019.01.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 
11/96-ALTERAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO LOTE 2A42 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
BAIRRO DOS CTT 

PROCESSO N.º 28211/U 
 

Alteração às Especificações do Lote 2A42 do Alvará de 
Loteamento n.º 11/96, inserido no Bairro dos CTT, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças. As alterações 
à licença de loteamento referem-se às especificações do 
lote 2A43 e são as seguintes: a) aumento da área de 
implantação da construção de 96,40m2 para 154,24m2; b) 
aumento da área de construção habitacional de 168,70m2 
para 269,92m2. A proposta implica o agravamento dos 
parâmetros urbanísticos anteriormente aprovados, mas 
garante o cumprimento dos índices previstos no Plano 
Diretor Municipal para o local, nomeadamente o índice 
máximo de utilização de 0,55 e o índice máximo de 
ocupação de 0,35. A proposta conforma-se com Plano 
Diretor Municipal e cumpre o previsto relativamente ao 
dimensionamento do número de lugares de 
estacionamento e áreas verdes de utilização pública, de 
acordo com o proposto na informação n.º 01/APV/2019 
de 2019.01.09, e nos termos da informação técnica n.º 
48/TP/SAEPOP/2018 de 2018.12.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 
11/96-ALTERAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO LOTE 1A26 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
BAIRRO DOS CTT 

PROCESSO N.º 28211/U 
 

Alteração às Especificações do Lote 1A26 do Alvará de 
Loteamento n.º 11/96, inserido no Bairro dos CTT, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças. As alterações 
à licença de loteamento referem-se às especificações do 
lote 1A26 e são as seguintes: a) aumento da área de 
implantação da construção de 95,20m2 para 120,00m2; b) 
aumento da área de construção habitacional de 166,60m2 
para 240,00m2. A proposta implica o agravamento dos 
parâmetros urbanísticos anteriormente aprovados, mas 
garante o cumprimento dos índices previstos no Plano 
Diretor Municipal para o local, nomeadamente o índice 
máximo de utilização de 0,55 e o índice máximo de 
ocupação de 0,35. A proposta conforma-se com Plano 
Diretor Municipal e cumpre o previsto relativamente ao 
dimensionamento do número de lugares de 
estacionamento e áreas verdes de utilização pública, de 
acordo com o proposto na informação 02/APV/2019 de 
2019.01.09, e nos termos da informação técnica n.º 
47/TP/SAEPOP/2018 de 2018.12.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 518 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 518, da Rua 
Teófilo Braga, no Bairro dos Quatro, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito caução 
n.º 14003, de 2018.12.26, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos S.A., no valor de € 4.885,08 (quatro mil 
oitocentos e oitenta e cinco euros e oito cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011 de 13 de 
setembro, nos termos da informação técnica n.º 
01/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 2019.01.04, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 01.2019 de 
2019.01.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO DOS QUATRO O LOTE 681 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 681, da Rua José 
Viana, no Bairro dos Quatro, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 13852, de 
2018.12.31, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., no 
valor de € 6.657,73 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete 
euros e setenta e três cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 04/2011, de 13 de setembro, nos termos 
da informação técnica n.º 
02/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 2019.01.14, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 02.2019 de 
2019.01.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 02/PRES/2019 
 

Assunto: Cessação e Nomeação de Membros do Gabinete 
de Apoio à Vereação da Câmara Municipal de 
Odivelas 

 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d), do 
n.º 2, do artigo 42.º e do n.º 4, do artigo 43.º, do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma que 
aprova o regime jurídico das autarquias locais, e em 
aditamento ao Despacho n.º 47/PRES/2017, determino, a 
pedido do interessado, a cessação de funções de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação, Ricardo Joel Soares 
Oliveira, e nomeio os seguintes Adjunto e Secretária do 
referido Gabinete: 
 
Adjunto, Jorge Daniel Sousa Moreira da Silva; 
 
Secretária, Maria de Lurdes Paulino Tomás Castanheira. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir do próximo 
dia 4 de fevereiro. 
 
Odivelas, 17 de janeiro de 2019. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 03/PRES/2019 
 
Assunto: Alteração da constituição do Laboratório de 

Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 
(LACMO) 

 
Através do Despacho nº 77/PRES/2013 de 15 de março 
foi constituído o Laboratório de Acústica da Câmara 
Municipal de Odivelas (LACMO), tendo sido designados 
os respetivos membros e suas funções. 
 
 

Considerando a mobilidade de um dos membros para 
outro organismo público, importa proceder à substituição 
do mesmo – Núcleo Administrativo - garantindo o 
normal funcionamento do Laboratório e respetivo 
Sistema de Gestão. 
 
Assim, determino que as funções inerentes ao Núcleo 
Administrativo do LACMO passem a ser asseguradas 
pelo funcionário Pedro Duarte, mantendo-se inalterados 
todos os outros cargos/funções e respetivos substitutos: 
 
 
Cargos/funções: 
 

•Gestão de Topo do LACMO – Senhor Vereador Edgar S. 
Valles  
 
•Responsável da Qualidade do LACMO – Dra. Vânia 
Santos  
 
•Responsável Técnico do LACMO - Luís Tavares  
 
•Núcleo de Medições / Técnicos de Laboratório – 
Pedro Duarte e João Guardado 
 
•Núcleo Administrativo - Pedro Duarte  

 
 
Substitutos: 
 

•Responsável da Qualidade do LACMO – Dra. Vânia 
Santos – substituída nas suas faltas e/ou impedimentos pela 
Chefe da DFM - Dra. Elisabete Lucas  
 
•Responsável Técnico do LACMO - Luís Tavares – 
substituído nas suas faltas e/ou impedimentos pelo Técnico 
Pedro Duarte 

 
 
Os cargos de Responsável da Qualidade e Responsável 
Técnico não são equiparáveis a cargos dirigentes do 
Município. 
 
Pelo presente revogo o Despacho nº 06/PRES/2012 de 9 
de janeiro, Despacho nº 77/PRES/2013 de 15 de março e 
Despacho nº 07/PRES/2016 de 18 de janeiro. 
 
O presente despacho produz efeitos a 02 de janeiro de 
2019. 
 
 
Odivelas, 22 de janeiro de 2019 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 04/PRES/2019 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de 
férias 

 
Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, encontrando-se ausente por 
motivo de férias, durante o período de 28 de janeiro a 1 
de fevereiro de 2019, DESIGNA para o substituir, durante 
o referido período, o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Vereador Edgar Luís Simões Valles, 
conforme despacho N.º 39/PRES/2017, de 30 de 
outubro, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e dos n.ºs 1 e 3 do 
artigo 42.°do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, o 
qual exercerá as suas competências próprias e as que lhe 
foram delegadas pela Câmara Municipal, no âmbito da 
Deliberação de Competências, publicada no Boletim das 
Deliberações e Decisões n.º 23, de 14 de novembro de 
2017. 
 
Odivelas, 24 de janeiro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 06/PRES/2019 
 
Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho, com vista à 

aplicação da Lei 52/2018, de 20 de agosto - 
regime de prevenção e controlo da doença dos 
legionários. 

 
A Lei n.º52/2018, de 20 de agosto, define os 
procedimentos relativos à utilização e à manutenção de 
redes, sistemas e equipamentos propícios à proliferação e 
disseminação da Legionella e estipula as bases e condições 
para a criação de uma estratégia de prevenção primária e 
controlo da bactéria Legionella em todos os edifícios e 
estabelecimentos de acesso ao público, 
independentemente de terem natureza pública ou privada. 
 
De acordo com este Diploma, os proprietários ou titulares 
de outro direito de gozo destes equipamentos, desde que 
detenham o controlo dos equipamentos, redes ou 
sistemas, deverão desenvolver um Programa de Prevenção 
que contemple o cadastro completo e atualizado de todos 
os equipamentos, nos termos do anexo I à referida Lei e 
desenvolver todo um Plano de Prevenção interno. 
 
Assim, atendendo à especificidade da temática, à 
descentralização dos processos de gestão dos vários 
equipamentos e à multidisciplinaridade do conhecimento 
sobre o funcionamento dos mesmos, afigura-se necessária 
a criação de um Grupo de Trabalho, tendo em vista a 

prossecução do cumprimento do estipulado pela Lei 
n.º52/2018, de 20 de agosto, que estabelece o regime de 
prevenção e controlo da doença dos legionários. 
 
Ao Grupo de Trabalho compete: 
 
1. O levantamento das instalações com equipamentos e 
sistemas suscetíveis de desenvolvimento da bactéria 
legionella pneumophila; 
 
2. A identificação dos serviços responsáveis pela 
manutenção, revisão, limpeza e desinfeção dos 
equipamentos, redes ou sistemas e do respetivo cadastro 
atualizado, de acordo com a Lei n.º52/2018, de 20 de 
agosto; 
 
3. A análise dos contratos de manutenção já existentes e 
verificação da suficiência, ou não, dos mesmos, face ao 
legalmente estipulado; 
 
4. Solicitar a colaboração de outras Unidades Orgânicas, 
não presentes neste Grupo de Trabalho, sempre que se 
verifique imprescindível. 
 
Neste contexto, determino que o Grupo de Trabalho para 
os presentes efeitos seja constituído pelos seguintes 
elementos: 
 
-Arqtº António Paulo de Sa Duhau Laborde Monteiro - 

DECS/DE 
 
-Engª Carla Alexandra Teixeira Rebelo - DOMH/DIEM 
 
-Dr. Carlos Miguel Januário da Costa - DDCT/DDD 
 
-Drª Cláudia Sofia Simões dos Santos Silva - DRHF/SSOHST 
 
-Engº Paulo Miguela Cabeçadas Ataíde Ferreira Coutinho - 

DOMH/DIEU 
 
-Engª Sara Sofia Ferreira Colucas Pereira - DGAT 
 
A coordenação do grupo será assegurada pela Drª Cláudia 
Silva. 
 
Odivelas, 31 de janeiro de 2019. 
 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Por Despachos do Sr. Presidente da Câmara n.º 39/PRES/2017,  

de 30 de outubro e n.º 04/PRES/2019, de 24 de janeiro) 
 

(Edgar S. Valles) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2002 – B.º da Mimosa - Odivelas 
 

6.º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 3.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 5 de novembro de 2018, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2002 referente ao lote 51 descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Odivelas sob o número 1482/19870910, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe. As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em 
anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

 Alvará n.º 5/2002 Alteração ao Alvará n.º 5/2002 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Pisos Área Const. 
(m²) 

Nº de 
Fogos 

Uso 
Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Pisos 
Área 

Const. 
(m²) 

Nº 
de 

Fogo
s 

Uso 

51 367 148,10 2+C 371,20 1 Hab. 367 162,92 2+C 417,42 0 Serviços 

 

Os valores alterados foram representados a negrito.  

 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

 
 

Alvará n.º 5/2002 Alteração ao Alvará n.º 5/2002 

Área de intervenção AUGI 44 488,00 m² 44 488,00 m² 
Total de lotes 113 113 
Área total de lotes constituídos  38 604,45m² 38 604,45m² 
Edificações legalizáveis 34 34 

Edificações legalizáveis condicionados 11 11 

Edificações a projetar 68 68 

Área implantação total- a legalizar  
a projetar 

6 033,94m² 
13 618,94m² 

6 048,76m² 
13 633,76m² 

7 585,00m² 7 585,00m² 
Área construção total -a legalizar 

a projetar 
13 117,32m² 

29 757,32m² 
13 163,54m² 

29 803,54m² 
16 640,00m² 16 640,00m² 

Total de fogos - a legalizar 
- a projetar 

79 
162 

78 
161 

83 83 

Índice de ocupação 0,30 0,30 

Índice de construção 0,67 0,67 

Densidade habitacional 36,41 fg/ha 36,19 fg/ha 

Cedências p` arruamentos  4 923,55m² 4 923,55m² 

Espaços verdes ajardinados 960,00m² 960,00m² 
 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
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2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de áreas de 
cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos termos previstos no art.º 44º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os espaços verdes e de utilização coletiva, 
foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% 
da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização.  
 
No âmbito da operação urbanística de obra de edificação, deverão ser executadas as obras previstas no projeto de arranjos 
exteriores constante de fls. 2178 a fls. 2219 e retificações de fls. 2227 a fls. 2238 e condições constantes do parecer da 
DPUPE a fls. 2241.  
 
3. Outros 
 
Para além da planta de Síntese, as alterações refletem-se no regulamento do alvará de loteamento, designadamente no art.º 4.º 
é introduzida a alínea c) por forma a viabilizar o uso de serviço do r/chão, na alínea c) do art.º 5.º é introduzida uma exceção 
para o lote 51 por forma a viabilizar o uso do anexo para lavandaria, no art.º 8.º é introduzida a alínea d) por forma a 
viabilizar a escada exterior de ligação entre pisos. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 16 de janeiro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

CONTRAORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS 
 

 
 
Despachos com eficácia externa tomadas pelo Vereador Edgar 
Valles, ao abrigo do disposto no Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro de 
2018, no âmbito do Setor de Contraordenações, referente ao 
mês de dezembro de 2018, nos termos do edoc/2019/5018: 
 
Dezembro de 2018 
 
Processo –186 /CO /17  
Arguido – Pedro Miguel E Claudia Margarida 
Participação / Processo –12/SAVO/DLOP/DGOU/2017 
Infração – Realização de Operações Urbanísticas em 
desconformidade 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – Admoestação 
Custas – 71.20€ 
Data 10 dezembro 2018 
 
Processo –59 /CO /18   
Arguido – Bruno pais Fernandes 
Participação / Processo –Auto noticia PSP 71º ESQ Odiv reg 
146/2018 
Infração – Venda Ambulante 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.200.00 
Custas – 61.00€ 
Data 10 dezembro 2018 
 
Processo –71 /CO /18   
Arguido – Joaquim Santos Pinto 
Participação / Processo –Auto noticia PSP 71º ESQ Odiv reg 
2176/2017 
Infração – Venda Ambulante 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.200.00 
Custas – 61.00€ 
Data 10 dezembro 2018 
 
Processo –197 /CO /17   
Arguido –Vitor Manuel Antunes Lourenço 
Participação / Processo –06/PART/DFM-07-03-2017 
Infração – Exploração de um estabelecimento sem respetiva 
comunicação previa  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 500.00€ 
Custas – 81.40€ 
Data 10 dezembro 2018 
 
Processo –36 /CO /18   
Arguido –Joaquim José Maia Gouveia 
Participação / Processo – 06/JF/SAVO/DLOP/2018 
Infração – Ocupação de Imóvel sem a respetiva Autorização de 
utilização  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 

Coima – 2.500.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 10 dezembro 2018 
 
Processo –21 /CO /18   
Arguido – Sara Duarte – Gestão de Património, Unipessoal 
Participação / Processo – 05/PART/DFM-10-01-2018 
Infração – execução de obras sem comunicação previa 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho nº 41/Pres/2018, de 
28 de outubro e de acordo com o proposto determino que o 
pagamento da coima aplicada deva ser feito em 5 prestações 
mensais.  
Data 10 dezembro de 2018 
 
Processo –30 /CO /1/8   
Arguido –Joaquim Maria Machado Gancinho 
Participação / Processo – 26/PART/DFM-16-03-2018 
Infração – Utilização de edifício sem respetiva autorização de 
utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima  - 3.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 13 dezembro 2018 
 
Processo –93 /CO /1/8   
Arguido –Miguel Delgado Colao 
Participação / Processo – 17/SAVO/DLOP/DGOU/2018 
Infração – Realização de obras em desconformidade com o 
projeto 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima  - 1.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 20 dezembro 2018 
 
Processo –43 /CO /18   
Arguido – Aleu Augusto Xavier 
Participação / Processo – 27/PART/DFM-19-03-18 
Infração – utilização de edifício sem autorização utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho nº 41/Pres/2018, de 
28 de setembro e conforme proposta a fls. 32 do processo supra 
determino o arquivamento. Mais determino que seja extraída 
certidão dos autos para abertura de novo processo CO em nome 
de Cabeça de casal da Herança de Palmira Maria Brás Costa 
Xavier.  
Data 20 dezembro de 2018 
 
Processo –114 /CO /1/8   
Arguido –Valdemar Dinis Rodrigues 
Participação / Processo – Auto Noticia PSP 71ª esq. Odivelas 
Reg 506/2018 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima - 600.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 20 dezembro 2018 
 
Processo –114 /CO /16   
Arguido – Hugo Vitoria e David Vitoria 
Participação / Processo – 38/PART/DFM-03-10-2016 
Infração – execução de obras de construção sem comunicação 
previa 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 14, do ponto II, do Despacho nº 6/Pres/2018, de 
12 de janeiro e conforme proposta a fls. 135 e 136, determino 
que o pagamento da coima aplicada deva ser feito em 10 
prestações mensais. 
Data 20 dezembro 2018 
 
Processo –184 /CO /17   
Arguido –Micaela Godoliva Hilola Pedro 
Participação / Processo – Relatório de Ensaio 
03/LACMO/2017 Proc 11/DJFM/16 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima - 4.500.00€ 
Custas – 81.40€ 
Data 20 dezembro 2018 
 
Processo –109 /CO /18   
Arguido –Pedro Manuel Mesquita Nascimento 
Participação / Processo – 75/PART/DFM-13-08-2018 
Infração – Realização de obras sem licença administrativa 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima - 1.000.00€ 
Custas – 61.60€ 
Data 20 dezembro 2018 
 
Processo –102 /CO /18   
Arguido –Maria Ester Pereira Raposo 
Participação / Processo – 15/JF/SAVO/DLOP/2018 
Infração – ocupação do imóvel sem respetiva autorização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima - 1.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 20 dezembro 2018 
 
Processo –1 /CO /18   
Arguido – Mabel – Unipessoal Lda 
Participação / Processo – 97/PART/DFM-22-11-2017 
Infração – Exploração de uma atividade de comércio sem 
comunicação previa 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho nº 41/Pres/2018, de 
28 de outubro e conforme proposta a fls. 42, determino que o 
pagamento da coima aplicada deva ser feito em 2 prestações 
mensais. 
Data 20 dezembro 2018 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 24 de janeiro de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

«TAMPÕES RODOVIÁRIOS DA PONTINHA 
 

Atendendo ao estrangulamento de trânsito na penetração 
da área da Pontinha, sendo que é causa de formação de 
filas desnecessárias numa área de intervenção dos dois 
municípios, são identificados dois pontos chave que se 
recomendam acções em concertação com o Município de 
Lisboa. 
 
1 – Dada a retenção de trânsito no ponto 1 sem causa 
justificada em período que se encontram fechados os 
sinais luminosos pedestres, sugere-se a sua reprogramação 
com o aumento de circulação de tráfego e abertura 
antecipada por inutilidade do vazio. 
 
Sugere-se também a redefinição do traçado da sinalização 
horizontal, de modo a que sejam evitadas indecisões sobre 
a faixa a usar, uma vez que das 3 faixas passam a duas e a 
leitura do sentido inverso não é clara, para além da 
configuração da curva ser “apertada”. 
 
2 – Numa zona que é claramente da área de Lisboa e 
acede à rotunda que separa as vias destinadas à Amadora e 
a Odivelas, a faixa dedicada e protegida para 
Pontinha/Odivelas, omite e prejudica a circulação para a 
Pontinha pelo recurso à faixa de BUS no final da Estrada 
da Correia, depois da área de autocarros que serve o 
terminal. Atendendo ao estrangulamento de trânsito na 
penetração da área da Pontinha, sendo que é causa de 
formação de filas desnecessárias numa área de intervenção 
dos dois municípios, são identificados dois pontos chave 
que se recomendam acções em concertação com o 
Município de Lisboa. 
 
 

Recomenda-se que pelo menos o último troço assinalado 
no mapa, seja destinado a Odivelas. 
 
Para o efeito deverá ser articulado com os serviços da 
CML nos termos usuais intermunicipais. 
 

 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovada por 
Unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2019 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

«PROGRAMA DETEÇÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

A Violência doméstica é ainda uma realidade assustadora 
no nosso país. Manifesta-se através de actos de violência 
física, psicológica, sexual ou econômica praticadas por 
pessoas que coabitam no mesmo agregado familiar ou não 
coabitando, podem ser praticadas por parceiros ou ex 
parceiros. 
 
A vítima não tem padrão pode ser rica ou pobre, de 
qualquer religião, idade, cultura ou orientação sexual.   
 
De acordo com os dados publicados no Observatório de 
Mulheres Assassinadas - UMAR-morreram 21 mulheres 
de violência doméstica de Janeiro de 2018 a Setembro de 
2018. Número este que equivale ao número de mortes por 
violência doméstica do ano de 2017. No entanto, ainda do 
ano 2018 só temos disponíveis dados até ao mês de 
Setembro, faltará saber o resultado final de número de 
mortes do ano passado.  
 
Uma em cada quatro mulheres já foram vítimas de algum 
tipo de violência desde que fizeram 15 anos. No entanto, 
quase uma em cada cinco não contou a ninguém (nem a 
familiares próximos) o episódio de violência.   
 
De acordo com os dados divulgados pela APAV 
(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), foram 
registadas 452 ocorrências de violência doméstica contra 
homens em 2015. Sendo maioritariamente o autor do 
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crime do sexo feminino. Os homens também são vítimas 
deste tipo de violência, no entanto, com medo e vergonha 
acabam muitas vezes por não pedir ajuda. “ Estes homens 
receiam ser desacreditados e humilhados por terceiros (familiares, 
amigos e até mesmo instituições policiais e judiciárias) se decidirem 
denunciarem-se como vítimas”.1 
 
Face a este isolamento da vítima, urge aumentar os meios 
para uma maior proximidade com a vítima e estabelecer 
um grau de confiança para que a mesma denuncie e não 
seja sujeita a qualquer tipo de violência novamente.  
 
Projecto USF Travessa da Saúde (Loures) contra a 
violência doméstica   
 
“Nas sociedades que toleram a violência, nas quais não se punem os 
autores e se culpam as vítimas, as mulheres tendem a falar menos 
sobre isso. Para acabar com essa cultura de silêncio e culpabilização 
das vítimas, é preciso uma resposta mais forte dos governos, da 
polícia e da justiça. As mulheres devem saber que as suas queixas 
serão levadas a sério e a justiça será feita para que possam recuperar 
as suas vidas.” 
 
Este projecto tem como objectivo conjugar três elementos 
muito importantes no centro de saúde: O(a) médico(a), 
o(a) enfermeiro(a) e o(a) assistente técnico 
administrativo(a) através da devida formação sobre os 
indícios de violência doméstica nos utentes. Através do 
estudo de como detectar este tipo de situações, esta 
equipa cria as ferramentas de seguimento e controlo 
destas situações, ajudando no empowerment e recovery 
das vítimas submetidas a violência doméstica.   
 
De acordo com o relatório realizado por esta equipa desde 
Fevereiro até Julho de 2018 foram detectadas na USF 
Travessa da Saúde 35 vítimas de violência doméstica, das 
quais 30 eram do sexo feminino e 5 do masculino. Em 
2017, aquando da não existência do projecto foram 
detectadas só 9 vítimas de violência doméstica. O projeto 
piloto aumentou o diagnóstico de situações de violência 
doméstica (de 9 casos em 2017 para 35 casos só no 
primeiro semestre de 2018) assim como a referenciação e 
outras boas práticas.   
 
Face a todos estes dados propomos um alargamento deste 
projecto piloto a todos os centros de saúde no Concelho. 
Promovendo através destes profissionais de saúde a 
devida formação de outros colegas, através da adopção do 
mesmo método, por forma a obter o mesmo sucesso que 
este projecto piloto.  
 
Como tal deverá a Câmara Municipal de Odivelas auxiliar 
nos meios necessários para que esta formação se 
concretize, nomeadamente através de meios de 
deslocação, horas de formação ou material que 

                                                 
1
 Estatísticas APAV - Homens vítimas de violência doméstica 

2013-2015 

eventualmente seja necessário para implementar este 
projecto contra a violência doméstica. 
 
Propõe que a Assembleia Municipal de Odivelas 
recomende à Câmara Municipal:  
 
- A criação de um programa de formação para as escolas e 
assistentes sociais com base neste projeto piloto - O seu 
adequado financiamento para que este programa atinja os 
objetivos aos quais se qualifica - Que este documento 
baixe à Comissão de Coesão Social e Saúde e Comissão de 
Educação, Juventude, Desporto e Cultura de forma a que 
as mesmas possam emitir pareceres sobre as suas àreas de 
impacto relativamente a este projeto - Que este 
documento seja enviado e distribuído a todas as bancadas 
parlamentares na Assembleia de República e Aces Loures 
Odivelas. 
 
É necessário criar medidas fortes que visem uma 
adequada proteção da vítima de violência doméstica para 
que este flagelo no nosso país seja erradicado. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – Aprovada por 
maioria com os votos a favor das bancadas do BE, PS, CDU, 
PAN, PPD/PSD e do Membro Independente Lúcia Lemos e 
com a abstenção das bancadas do CDS/PP) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2019» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

«CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ESTACIONAMENTO PARA 
BICICLETAS 

 
Considerando que: 
 
i. A estratégia da União Europeia no âmbito da ação 
climática tem como uma das principais metas para 2020 a 
redução em 20% das emissões de CO2, em relação aos 
valores de 1990; 
  
ii. Os transportes são responsáveis por cerca de um quarto 
da UE e são o segundo maior emissor de gases com efeito 
de estufa, logo a seguir ao setor da energia, já que, por 
cada litro de combustível consumido pelo motor de um 
carro, são libertados mais de 2 kg de CO2; 
  
iii. A Resolução da Assembleia da República n.º14/2012 
recomendou ao Governo “a promoção da mobilidade 
sustentável com recurso aos modos suaves de transporte, 
nomeadamente através de medidas práticas que garantam 
condições de circulação aos seus utilizadores e 
reconhecendo “a importância dos modos de transporte 
suave no contexto da mobilidade urbana e o seu 
contributo para a promoção da saúde e do bem 
procedesse “à salvaguarda da componente de mobilidade 
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— bicicleta e pedonal) nos instrumentos de ordenamento 
do território, planeamento urbano e viário em colaboração 
com as autarquias, assim como na definição das políticas 
energéticas e ambientais, prevendo soluções facilitadoras 
do uso dos modos suaves de transporte”; 
  
iv. O Governo tem um plano nacional para a construção 
de mil quilómetros de ciclovias em dez anos, com o 
objetivo de fomentar a utilização da bicicleta e a 
mobilidade suave. Aliás, Odivelas - que faz fronteira com 
o concelho de Lisboa – tem como objetivo a expansão da 
rede de ciclovias e o alargamento de alguns projetos de 
mobilidade suave já a funcionar na capital; 
 
v. A adesão ao Dia Europeu Sem Carros tem vindo a 
demonstrar que Odivelas reconhece os efeitos negativos 
associados às emissões de gases com efeito de estufa, os 
benefícios da redução do uso do automóvel e consequente 
descarbonização;   
 
vi. Em Odivelas existem três estações do Metropolitano 
de Lisboa (Odivelas, Senhor Roubado e Pontinha); 
 
vii. Odivelas é um concelho urbano, densamente 
povoado, que se pretende sempre em movimento e que 
beneficiará com maior mobilidade suave e sustentada, 
nomeadamente através da criação de melhores condições 
para a utilização da bicicleta como meio de transporte para 
deslocações dentro e fora do município;   
  
viii. As deslocações em bicicleta em meios urbanos 
combinados em mobilidade multimodal, como o metro, 
são uma opção prática, económica e ecológica, além de 
promotoras do exercício físico e estilos de vida saudável. 
Sendo, ainda, em muitos trajetos curtos,0 em contexto 
urbano, a opção mais rápida; 
  
ix. O espaço necessário para estacionar bicicletas é 
significativamente inferior a estacionar igual número de 
automóveis, pelo que a criação de estacionamentos para 
bicicletas não interferirá com o número de lugares 
atualmente disponíveis e não terá custos financeiros 
relevantes. 
 
x. No incentivo à utilização da bicicleta, é fundamental 
existirem estacionamentos adequados, seguros e bem 
localizados, como sucede em todos os países nos quais o 
recurso à bicicleta é recorrente. De facto, a falta de 
estacionamento conveniente é um dos principais fatores a 
constranger uma maior utilização da bicicleta no 
quotidiano; 
  
xi. A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores 
de Bicicletas recomenda que os locais de estacionamento 
de bicicletas devem ser aliciantes, com mobiliário urbano 
adequado, suportes robustos, bombas de ar para encher 
os pneus e bebedouros. 
 
 

Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 24 de janeiro de 2019, recomenda 
ao executivo municipal que: 
 
1. Proceda à construção de estacionamentos para 
bicicletas com todas as condições de conforto e segurança 
para utilizadores de bicicleta junto às estações de metro do 
concelho; 
 
2. Equacione a criação desse género de estacionamento 
nas imediações de Serviços Públicos e outros 
equipamentos, tais como escolas, jardins ou pavilhões 
desportivos, por exemplo. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovada por 
Unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2019» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“COLOCAÇÃO DE TOLDOS NOS PARQUES INFANTIS” 
 

Pela bancada do BE, foi apresentada uma recomendação 
com o título “Colocação de toldos nos parques infantis”, 
(documento n.º 8), que será transcrita em ata da sessão. 
Colocada à votação a recomendação foi rejeitada por 
maioria com os votos a favor das bancadas do BE, PAN, 
PPD/PSD e do Membro Independente Lúcia Lemos, 
contra das bancadas do PS e do CDS/PP e com a 
abstenção da bancada da CDU. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

«PELO DESENVOLVIMENTO DE REDES DE INTERNET SEM FIOS 
PÚBLICAS E PARTILHADAS 

 
Considerando que: 
 
i. As “cidades do conhecimento e da inovação”, como é o 
caso de Lisboa, por exemplo, são uma estratégia que 
pretende potenciar e criar valor com a maior concentração 
de instituições universitárias, científicas e culturais do país; 
  
ii. Os e as cidadãs de Odivelas não têm ainda um concelho 
com uma estratégia digital definida e em implementação. 
Odivelas não está sozinha. A estratégia para as cidades 
digitais é motivo de um intenso debate entre várias 
organizações, empresas e governos em todo o mundo, e 
não surgiram ainda modelos de políticas públicas claros e 
definitivos. Mas há padrões a que Odivelas deve estar 
atenta e escolhas de políticas concretas que irão definir o 
futuro; 
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iii. É cada vez mais óbvio que esperar pelo natural 
desenvolvimento apenas dos operadores privados não 
garante que os espaços públicos não comerciais obtenham 
uma cobertura satisfatória, quando existente, de redes sem 
fios. Se a internet em dispositivos móveis se tornou 
comum, a procura de redes wifi de acesso livre tornou-se 
uma necessidade constante caso se queira escapar aos 
tarifários proibitivos. E um passeio pela rua com um 
dispositivo móvel nas principais artérias do concelho 
revela um cenário que se repete em muitas cidades 
europeias: dezenas de redes sem fios bloqueadas com um 
potencial de partilha subaproveitado; 
 
iv. A ideia de zonas metropolitanas totalmente cobertas 
por rede wireless é discutida e proposta há alguns anos. A 
Federal Communications Commission dos Estados 
Unidos da América, o correspondente à ANACOM em 
Portugal, lançou em 2013 um estudo para a criação de 
redes públicas com cobertura maciça, cobrindo regiões 
metropolitanas com acesso a banda larga, concluindo que 
seria não só técnica e financeiramente viável como mais 
barata para o utilizador do que qualquer produto 
oferecido pelas operadoras. A previsível oposição das 
grandes empresas de telecomunicações não impediu que o 
processo se mantenha em aberto nos EUA, pois é óbvio 
que este será o próximo passo na organização da 
infraestruturas de telecomunicações; 
 
v. As cidades digitais serão no curto prazo um conceito 
adquirido na maioria das economias desenvolvidas e as 
redes municipais de rede sem fios tornar-se-ão parte 
integrante das infraestruturas públicas. E se é claro e 
absolutamente consensual que boas infraestruturas são 
necessárias para o bom funcionamento económico e 
social de um concelho deveríamos incorporar a internet 
nesse consenso;  
 
vi. Não sendo competência municipal abordar estas 
matérias, é de relembrar que, no entanto, em Lisboa, a 
título de exemplo, há uma rede de internet sem fios de 
banda larga profundamente bem concebida e em 
utilização maciça e sem falhas por parte de estudantes: a 
Eduroam, uma rede concebida a nível europeu para a 
comunidade académica e que garante a qualquer estudante 
universitário o acesso à internet em qualquer instituto de 
ensino superior no país com um simples login. Livre de 
publicidade, exigência de dados pessoais (algo 
profundamente invasivo da privacidade que se tornou 
usual nas redes wifi de acesso público oferecidas por 
privados), ou palavras passe sempre em mutação. Ou seja, 
existem exemplos de práticas estabelecidas que Odivelas 
pode e deve adotar  pelo menos nos principais espaços 
públicos da cidade, a começar pelos locais de trânsito e 
espera de transportes públicos, pelos jardins, escolas, 
biblioteca municipal e instituições públicas da própria 
CML; 
 
vii. O Bloco de Esquerda apresenta esta recomendação 
para que o município desenvolva uma rede de internet 
sem fios de acesso livre nos espaços públicos de Odivelas. 

Propõe também que crie um programa de sensibilização 
para a partilha das redes wireless, para que residentes e 
comerciantes partilhem as suas redes privadas em 
segurança. Este modelo está a ser aplicado em várias 
cidades com sucesso, inclusivamente em períodos de crise. 
Após o terramoto de 2012 no norte de Itália, as 
autoridades locais pediram ao público que 
desbloqueassem as suas redes privadas para garantir a 
comunicação com zonas particularmente afetadas. Uma 
política de redes partilhadas torna toda a infraestrutura de 
telecomunicações mais eficaz e tem impactos 
surpreendentes na inclusão digital, indo ao encontro dos 
princípios definidos pela Carta dos Direitos Humanos e 
Princípios para a Internet: 
 
“Igualdade: Todos os indivíduos devem ter acesso 
universal e aberto ao conteúdo da Internet, livre de 
priorização discriminatória, de filtragem ou controle de 
tráfego por motivos comerciais, políticos ou outros. 
Padrões e regulamento: A arquitetura da Internet, os 
sistemas de comunicação e o formato de documentos e 
dados devem ser baseados em padrões abertos que 
garantem a completa interoperabilidade, a inclusão e a 
igualdade de oportunidades para todos.  
 
Governança: Os direitos humanos e a justiça social devem 
formar as bases legais e normativas sobre as quais a 
Internet funciona e é governada. Isto deve acontecer de 
forma transparente e multilateral, com uma Internet 
baseada nos princípios da abertura, participação inclusiva 
e de responsabilização.” 
 
viii. Em dezembro, a ANACOM divulgou a lista de 
resultados das candidaturas à iniciativa WiFi4EU da 
Comissão Europeia. Odivelas não foi um dos 127 
municípios portugueses contemplados com vales de 15 
mil euros para “proporcionar acesso à Internet de alta 
qualidade a residentes e visitantes locais nos principais 
centros de vida da comunidade local, como parques, 
praças, bibliotecas ou edifícios públicos”. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 24 de janeiro de 2019, recomenda 
ao executivo municipal que: 
 
1. Proceda ao estudo do desenvolvimento de uma rede 
pública de internet sem fios nos principais espaços 
públicos do concelho de Odivelas, tais como edifícios 
municipais, escolas, jardins e espaços de cultura;  
 
2. Proceda ao estudo de uma campanha de sensibilização e 
adesão à partilha segura de redes de internet sem fios sem 
obrigação de palavras passe 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovada por 
Unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2019» 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

«ODIVELAS CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO EM 2020 
 

Perante o sucesso da candidatura que abre portas a uma 
maior dinamização da actividade física dos munícipes tão 
importante na qualidade de vida sã e um factor de coesão 
social, a bancada do CDS-PP congratula-se com o êxito da 
iniciativa e propõe ao Plenário da Assembleia Municipal 
de Odivelas que se associe ao desígnio. 
 
Saúda-se o executivo e todos os colaboradores 
empenhados na candidatura e fazemos votos que o evento 
alcance os objectivos pretendidos. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovado por 
Unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2019» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

«MOSTEIRO DE ODIVELAS 
 

Com o encerramento da actividade do Instituto de 
Odivelas e a deslocalização das “meninas de Odivelas”, 
ficou o Monumento Nacional muito condicionado à 
actividade, como o património edificado sem uso efectivo. 
 
A bancada do CDS-PP promove um voto de 
congratulação pelos os esforços desenvolvidos que agora 
são coroados de êxito com a assinatura da cedência, no dia 
14 de Janeiro de 2019, por parte do Estado ao município e 
a sua posse por 50 anos, quer do Monumento, quer do 
edificado anexo, o que permite intervir na reabilitação de 
tão o valioso património e abri-lo ao usufruto da 
população. 
 
Assim, submete à aprovação do Plenário da Assembleia 
Municipal o voto. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovado por 
maioria) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2019» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

«FRANCISCO OLIVEIRA DIAS 
 

Ex-Presidente da Assembleia da República 
 

Francisco Oliveira Dias, médico, faleceu dia 14 de Janeiro 
de 2019 aos 88 anos de idade. 
 
Democrata e empenhado na causa pública, foi um dos 
fundadores do CDS-PP. Do seu vasto percurso de vida, 
destaca-se a dedicação ao País no exercício de funções de 
deputado e de Presidente da Assembleia da República, 
pelo CDS, entre 1981 e 1982. A bancada do CDS-PP 
promove este voto de pesar que submete à aprovação do 
Plenário da Assembleia Municipal. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovado por 
Unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2019» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

«PELO FALECIMENTO DE ISIDORO ROQUE 
 

Isidoro Roque, 55 anos, cidadão, pai, membro ativo da 
sociedade e agitador de mentes, como se definia e o 
definiam, faleceu na passada segunda-feira. Pai de 2 
jovens, era licenciado em Sociologia pelo ISCTE e 
Mestrado com uma Dissertação sobre o Sucesso Escolar 
sob a perspetiva dos Alunos. 
 
Isidoro Roque foi um membro ativo do movimento 
associativo odivelense, regional e nacional, tendo sido 
dirigente associativo parental em diversas Escolas do 
concelho de Odivelas desde 2005, feito parte do grupo 
fundador da FAPODIVEL – Federação das Associações 
de Pais de Odivelas, sido membro do conselho Geral da 
CONFAP-Confederação Nacional das Associações de 
Pais, sendo atualmente e desde 2009 o Presidente do 
Conselho Executivo da FERLAP-Federação Regional de 
Lisboa das Associações de Pais. 
 
Era Conselheiro Municipal de Educação da Câmara 
Municipal de Lisboa e fez parte do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas Bramcamp Freire da Pontinha. 
 
Foi produtor/apresentador do Programa “Nós e a 
Escola” na televisão digital TVL e colaborador assíduo na 
mesma, além de presença em diversos programas ligados à 
temática da Educação. 
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Fez parte dos quadros da Marinha de Guerra Portuguesa 
durante 25 anos, tendo chegado à categoria de 1º. 
Sargento. 
 
Foi como fundador e presidente da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola Básica JI da Quinta 
da Condensa na Pontinha, que começou essa grande 
jornada do movimento associativo parental, tendo sido 
das primeiras Escolas nacionais em que uma Associações 
de Pais tomou a seu cargo directo as tarefas das AEC - 
Atividades de enriquecimento curricular. 
 
Era este espirito que o caracterizava. O desejo de uma 
Escola Melhor e com mais Qualidade. O ir à luta para 
proporcionar às crianças e jovens melhores condições na 
Escola. Uma voz livre e reivindicativa em nome do 
movimento associativo parental.  
 
Não passou pela vida de modo indiferente, marcou a vida 
dos outros, de forma pessoal, profissional, como 
formador ou como amigo. Amigo do seu Amigo, adorava 
discutir os assuntos da vida e da educação e se possível e 
sempre com uma provocação para agitar as mentes.  
 
Isidoro Roque foi um pai cuidador, orgulhoso dos seus 
filhos e do legado que lhes transmitiu para o futuro. Um 
Legado de Valores, Democracia, Liberdade e de expressão 
Livre ! 
 
O poeta dizia que “não precisamos de mais leis, 
precisamos de cidadania”. Isidoro Roque era exatamente e 
acima de tudo isso. Um cidadão, Um cidadão que 
praticava a cidadania.  
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
24/01/2019, manifesta o seu profundo pesar pelo 
falecimento de Isidoro Roque, e apresenta à sua família, 
FERLAP e amigos as suas mais sentidas condolências. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2019» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS 
AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS 

 
Proposta de não aceitação das novas competências 
previstas na legislação setorial publicada no âmbito da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de Agosto - Lei-Quadro da 
Transferência de Competências para as Autarquias Locais 

e para as Entidades Intermunicipais, nos termos e de 
acordo com a Proposta n.º 1/PRES/2019, de 2019.01.02, 
aprovada na 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 9 de janeiro de 2019, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 2 de 2019, página 11). 

 
 

“Proposta n.º 01/PRES/2019 

 
Assunto: Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei-quadro da 
transferência de competências para as Autarquias Locais e 
para as Entidades Intermunicipais. 
 
Foi publicada, no pretérito dia 16 de agosto, a Lei n.º 
50/2018, “Lei-quadro da transferência de competências 
para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais”, a qual prevê que a Administração 
Central possa transferir um conjunto alargado de 
competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais. 
 
A concretização da transferência das novas competências 
para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais 
deverá ter início em 2019, admitindo-se porém a sua 
concretização gradual de acordo com a referida Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, nos seguintes termos: 
 
a) Até 15 de setembro de 2018 as Autarquias Locais e as 
Entidades Intermunicipais que não pretendam a 
transferência das competências no ano de 2019, 
comunicam à DGAL, após prévia deliberação dos 
respetivos órgãos; 
 
b) Até 30 de junho de 2019, as Autarquias Locais e as 
Entidades Intermunicipais que não pretendam a 
transferência de competências no ano 2020, devem 
efetuar igualmente essa comunicação; 
 
c) Todas as competências previstas na Lei-quadro 
consideram-se transferidas para as Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais, até 1 de janeiro de 2021. 
 
A referida Lei previa que a transferência das novas 
competências, a identificação da sua natureza e a forma de 
afetação dos respetivos recursos, seriam concretizadas 
através da publicação de diplomas legais de âmbito 
setorial.  
 
Durante o ano de 2018 foram publicados em Diário da 
República os seguintes diplomas setoriais: 
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Data Diploma Objeto da competência delegada 

27 de novembro de 
2018 

Decreto-Lei n.º 97/2018 Gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico 
do Estado 

27 de novembro de 
2018 

Decreto-Lei n.º 98/2018 
Autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras 

formas de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos publicitários, 
concursos de conhecimentos e passatempos 

28 de novembro de 
2018 

Decreto-Lei n.º 99/2018 Promoção turística (apenas para as entidades intermunicipais) 

Decreto-Lei n.º 100/2018 Vias de comunicação 

29 de novembro de 
2018 Decreto-Lei n.º 101/2018 Justiça 

29 de novembro de 
2018 Decreto-Lei n.º 102/2018 

Projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento 
(apenas para as entidades intermunicipais) 

29 de novembro de 
2018 

Decreto-Lei n.º 103/2018 
Apoio às equipas de intervenção permanente das Associações de Bombeiros e apoio no 

domínio da rede dos quartéis de bombeiros voluntários e dos programas de apoio às 
corporações de bombeiros voluntários 

Decreto-Lei n.º 104/2018 

Instalação e gestão de Lojas do Cidadão e de Espaços Cidadão 

Instituição e gestão de Gabinetes de Apoio aos Emigrantes 

Instituição e gestão dos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes 

Decreto-Lei n.º 105/2018 Habitação 

Decreto-Lei n.º 106/2018 
Gestão do património imobiliário público sem utilização localizado nos respetivos 

municípios (são excluídos o património imobiliário abrangido pelas disposições jurídicas 
referidas no n.º 2, do Artigo 1º do Decreto-Lei 

Decreto-Lei n.º 107/2018 Estacionamento público 

 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XX - N.º 3 – 5 de fevereiro de 2019 

32 
 

De acordo com o artigo 5º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, deveriam ser inscritos nos orçamentos do Estado 
nos anos de 2019, 2020 e 2021, os recursos financeiros a 
atribuir às autarquias locais e às entidades intermunicipais 
para o exercício das novas competências, através da 
criação de um Fundo de Financiamento da Descentralização, a 
inscrever nos Orçamentos de Estado dos anos indicados, 
os quais incorporariam os valores a transferir para as 
Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais de 
modo a financiar o exercício dessas mesmas 
competências. 
 
Considerando que: 
 
• O prazo previsto no artigo 4º, n.º 2, alínea a) da Lei 
50/2018, de 16 de agosto, foi claramente prejudicado pela 
tardia publicação dos diplomas legais de âmbito setorial 
relativos às diversas áreas a descentralizar da 
Administração direta e indireta do Estado; 
 
• Os referidos Diplomas setoriais vieram colocar novas 
datas para essa mesma aceitação de competências, sendo 
que os 60 dias previstos para a comunicação à DGAL, 
devem ser contados a partir da data de entrada em vigor 
de cada um dos diplomas; 
 
• A comunicação sobre a não aceitação das novas 
competências deve ser precedida das prévias deliberações 
dos Órgãos das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais. 
 
• No caso de não ser comunicada à DGAL a não 
aceitação das novas competências é considerado que as 
mesmas foram aceites, transferindo-se a competência para 
as autarquias locais ou para as entidades intermunicipais, 
após as datas relativas ao termo dessa comunicação. 
 
Assim, e tendo em consideração a entrada em vigor dos 
diplomas setoriais já publicados, apresentam-se no quadro 
seguinte as datas até às quais a comunicação da não 
aceitação à DGAL deva ser transmitida.  
 
Dá-se nota que a não aceitação a transmitir à DGAL, 
deverá ser expressa, podendo abranger uma ou mais das 
competências previstas transferir.  
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Relativamente às áreas setoriais que se encontram 
identificadas no mapa anterior, e tendo em conta os 
prazos de comunicação à DGAL, importa que os Órgãos 
Municipais deliberem sobre a aceitação ou não aceitação 
da transferência das novas competências. 
 
Considerando que: 
 
• Ainda faltam publicar um conjunto de diplomas setoriais 
que podem implicar uma alteração substancial no modelo 
da organização municipal;  
 
• Que, relativamente aos diplomas já publicados, há um 
conjunto de matérias que não se encontram ainda 
verdadeiramente clarificadas, havendo dúvidas sobre a sua 
concretização; 
 
• O denominado Fundo de Financiamento da Descentralização a 
inscrever na lei do Orçamento de Estado nos anos de 

2019, 2020, 2021, conforme o previsto no artigo 5º da 
Lei-quadro, e que o mesmo Fundo de Financiamento não 
teve consagração no orçamento de Estado para 2019, 
desconhecendo-se, em absoluto, quais os montantes a 
transferir, relativamente a cada uma das competências 
setoriais; 
 
• O exercício das novas competências exigirá um 
conhecimento aprofundado das mesmas, quer ao nível 
dos recursos humanos e financeiros a afetar ao seu 
exercício, bem como sobre as situações concretas e os 
procedimentos a adotar em cada uma das novas 
competências a transferir;  
 
Assim afigura-se essencial que este assunto seja 
devidamente analisado com toda a informação possível 
para uma competente avaliação municipal. 
 
Nestes termos propõe-se que o Município de Odivelas se 
pronuncie pela não aceitação de todas as competências 
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atrás identificadas e que transmita, em tempo, essa sua 
posição à DGAL. 
 
Esta posição é compatível com a salvaguarda da 
autonomia do poder local, pois o exercício de novas 
competências pressupõe que a aceitação do seu exercício 
pela autarquia seja devidamente ponderada, de modo a 
não prejudicar a qualidade do serviço aos nossos 
munícipes em áreas para as quais o Município já possui 
competências.  
 
Neste sentido é de salientar que a aceitação de novas 
competências sem se conhecerem os verdadeiros impactos 
que as mesmas trazem à organização municipal poderá 
colocar em risco as competências já exercidas. 
 
Após aprovação pelo Executivo Municipal, deverá a 
presente proposta ser submetida para deliberação da 
Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto 
no artigo 4º n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PONTOS PENDENTES 
 

 
 

RETIRADA DE PONTOS DA PRESENTE SESSÃO 
 

Dado o adiantado da hora, pela Sra. Presidente da 
Assembleia em Exercício, foi colocado à votação a 
retirada e passagem do ponto 2 “SIMAR – Transferências 
Financeiras para o Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures”, ponto 3 “SIMAR - Relatório de 
Gestão do 1º Semestre de 2018 e Prestação de Contas a 
30/06/2018”, ponto 4 “Ponto de situação sobre o serviço 
prestado pelos SIMAR na recolha de resíduos urbanos no 
território de Odivelas” e ponto 5 «“Em defesa do 
Património” Video-vigilância de Monumentos Nacionais e 
de Interesse Municipal», para uma próxima Sessão da 
Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


