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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 6 de março de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO MENDES 
 
Faleceu, no passado dia 27 de Fevereiro, o ex-
jogador do Vitória Sport Clube - Guimarães, 
António Mendes. Conhecido pela alcunha de 'pé 
canhão', considerado um dos melhores jogadores 
que a história do Vitória já terá conhecido, tendo 
permanecido na 'cidade berço' durante nove 
temporadas. 
 
Depois da conquista de dois campeonatos 
(1959/60 e 1960/61) e de duas Taças de Portugal 
(1958/59 e 1961/62) pelo Sport Lisboa e Benfica, 
onde esteve entre 1955 e 1962, Mendes rumou ao 
Vitória Sport Clube - Guimarães, em conjunto com 
os jogadores Peres e Fonseca, no início da época 
1962/63, ao abrigo da transferência de Pedras do 
Minho para a Luz. 
 
O antigo avançado tornou-se ainda no primeiro 
jogador do Vitória de Guimarães a representar a 
Seleção Nacional, quando alinhou na derrota 
caseira frente à Suécia (2-1), num jogo de 
apuramento para o Europeu de 1968, disputado 
em 13 de novembro de 1966, no Estádio Nacional, 
em Oeiras. 
 
António Mendes foi agraciado com a Medalha 
Municipal de Mérito Grau Prata, em 2018, foi 
munícipe do nosso concelho desde a década de 
80. 
 
É, portanto, com profundo pesar que a Câmara 
Municipal de Odivelas apresenta aos familiares e 
amigos mais próximos de António Mendes, as mais 
sentidas condolências.” 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 

Odivelas, 07 de março de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“NÉLSON ÉVORA SAGRA-SE VICE-CAMPEÃO DA 
EUROPA EM TRIPLO SALTO 

 
“Nélson Évora revalidou, no passado domingo, em 
Glasgow na Escócia, o título de vice-campeão da 
Europa de pista coberta, com uma marca de 17,11 
metros no triplo salto, a melhor marca do ano para 
o atleta do Sporting Clube de Portugal. 
 
Munícipe do Concelho de Odivelas, Nélson Évora 
foi condecorado em 2009 com a Medalha de 
Mérito Municipal atribuída pela Câmara Municipal 
de Odivelas, um dos patronos de Odivelas Cidade 
Europeia do Desporto 2020. 
 
Nélson Évora, volta a dignificar o desporto nacional 
e o excelente trabalho realizado que é espelho da 
sua carreira, o saltador nacional conseguiu a sua 11ª 
medalha em grandes competições, finalizando a 
época como o 3º melhor Europeu em Pista 
Coberta. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas regista este feito 
de assinalável valor, enviando uma saudação ao 
atleta Nélson Évora, pelo excelente resultado 
obtido em Glasgow, desejando-lhe a continuação 
das maiores felicidades em futuras competições 
nacionais e internacionais. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 6 de 
Março de 2019, delibera aprovar este voto de 
congratulação a Nélson Évora, endereçando-o ao 
atleta, ao seu clube Sporting Clube de Portugal e à 
Federação Portuguesa de Atletismo.” 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 

 
Odivelas, 07 de março de 2019 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PONTOS RETIRADOS  
NO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 
 

ATA DA 9.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 
Retirada do ponto 1.2. referente à ata da 9.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 7 de maio de 2018, constante da ordem 
do dia da presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ATA DA 23.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 

Retirada do ponto 1.3. referente à ata da 23.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 28 de novembro de 2018, 
constante da ordem do dia da presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 
 
Ata da 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada a 11 de abril de 
2018. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ATA DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
 
Ata da 1.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 9 de janeiro de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

CONCURSOS INTERNOS DE ACESSO 
CARREIRA DE FISCAL MUNICIPAL 

 
Abertura de concursos internos de acesso limitado 
e de acesso geral, no âmbito da carreira de Fiscal 
Municipal, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/1664, de 2019.02.21. 
 
Aprovado por unanimidade 
 
 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
Autorização para acionamento de reserva de 
recrutamento, com vista à contratação de cinco 
assistentes operacionais, constituída em resultado 
do procedimento concursal comum, para 
ocupação de cinco postos de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional, para a Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/1804, de 
2019.02.27. 
 
Nota: a abertura do procedimento concursal comum por tempo 
indeterminado, para ocupação de postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, destinado a candidatos com 
ou sem vínculo de emprego público, previamente estabelecido, 
para o Departamento de Gestão Educativa, Juventude Cultura e 
Ambiente – Divisão de Desenvolvimento Desportivo, foi aprovada 
na 13.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 28 
de junho de 2017 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 14/2017, de 11 de julho). 

 
Aprovado por unanimidade 
 
 
 

 

PONTO RETIRADO DA ORDEM DO DIA 
 

 
 

HORTAS URBANAS DE ODIVELAS 
PROPOSTA DE ACORDO DE UTILIZAÇÃO 

 
Retirada do ponto 2.3. “Hortas Urbanas de Odivelas 
– Proposta de Acordo de Utilização”, constante da 
ordem do dia da presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PROCESSO N.º 8/DMGAG/2019  

 
Autorização de despesa e início de procedimento 
relativo à prestação de serviços de limpeza nas 
instalações dos SIMAR de Loures e Odivelas (sede, 
posto de Moscavide, oficinas municipais do 
Fanqueiro, Sete Casas, laboratório de Sete Casas, 
instalações do Juncal), nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/1759, de 2019.02.25:  
 
1. Autorização da despesa com o preço base de 
€905.218,20 (novecentos e cinco mil duzentos e 
dezoito euros e vinte cêntimos), acrescidos de IVA 
à taxa legal em vigor, para o período de 24 meses, 
com início a 3 de junho de 2019, com prorrogação 
automática por um período de mais 12 meses, nos 
termos da requisição interna n.º 19/C/00008; 
 
2. Início do procedimento, para o concurso público, 
ao abrigo do Acordo Quadro da ESPAP (Entidade 
de Serviços Partilhados da Administração Pública, 
IP), identificado como Grupo 2, Prestação de 
Serviços de Higiene e Limpeza – Lote 11 – Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, celebrado em conformidade 
com o artigo 259.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP); 
 
3. Convite; 
 
4. Caderno de Encargos; 
 
5. Constituição do Júri: 
 

Membros efetivos: 
-Isabel Maria Fernandes como Presidente;  
-Ana Mouzinho, que substitui a Presidente na 
sua ausência e impedimento; 
-Florbela Claro Ferreira. 
 
Membros suplentes: 
-Maria Alexandra Cunha; 
-Célia Pinheiro. 

 
6. Nomeação de Isabel Fernandes como Gestora 
de Contrato, conforme o disposto no artigo 290.º-A 
do CCP. 
 
7. Delegação de competências na Chefe de Divisão 
de Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação das competências referidas nos 
artigos 77.º, 85.º, 100.º, e 104.º, n.º 3, 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 
21 de fevereiro de 2019, na sua 5.ª reunião 
extraordinária, de acordo com proposta de 
deliberação n.º 88/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/6368, de 21.02.2019, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/1759, de 2019.02.25). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA D. DINIS, ODIVELAS  
E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO  

DE ÁGUA A ODIVELAS – FASE 1 B 
PROCESSO N.º 2874/OD-DOMHT 

 
Adjudicação da empreitada de requalificação da 
Avenida D. Dinis, em Odivelas e remodelação da 
rede de abastecimento de água a Odivelas – fase 1 
B, em agrupamento de entidades (Município de 
Odivelas e SIMAR de Loures e Odivelas), nos 
seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/1831, de 2019.02.27: 
 
1. Ratificação do ato, nos termos do n.º 3 do art.º 
164.º do Código do Procedimento Administrativo 
em vigor, relativamente ao conteúdo da ata de 
reunião de Júri, datada de 7 de dezembro de 2018 
(na folha 820 do processo), na qual o Júri propõe 
ao órgão competente para a decisão de contratar a 
aprovação dos erros/omissões assumido em fase 
de análise de esclarecimentos a prestar;  
 
2. Relatório final de análise de propostas, elaborado 
pelo Júri do procedimento (nas folhas 928 a 935 do 
processo), no qual se propõe: 
 

-adjudicação da empreitada à empresa Luís 
Frazão – Construção Civil e Obras Públicas, S.A. 
pelo valor global de 1.249.000,00€, a acrescer 
de IVA à taxa legal em vigor. 

 
3. Cabimento e compromisso da despesa no PAO 
(Plano de Atividades e Orçamento) de 2019, cuja 
responsabilidade pertence à Câmara Municipal de 
Odivelas, no valor de 844.744,71€, a que 
acrescentará de IVA à taxa legal em vigor;  
 
4. Minuta de contrato (das folhas 937 a 942 do 
processo). 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
21 de fevereiro de 2019, na sua 6.ª reunião 
extraordinária, de acordo com proposta de 
deliberação n.º 89/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/7056, de 27.02.2019, dos SIMAR de 
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Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/1831, de 2019.02.27). 
 
Nota: anterior deliberação, relativa à requalificação da Avenida D. 
Dinis, em Odivelas e remodelação da rede de abastecimento de 
água a Odivelas – fase 1 B, em agrupamento de entidades, 
aprovada na 20.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 17 de outubro de 2018 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 21/2018, de 30 de outubro). 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE BENS 
MUSEOLÓGICOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 

O EXÉRCITO PORTUGUÊS - RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação da decisão de assinatura do protocolo, 
assinado entre o Exército Português e o Município 
de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/1729 de 2019.02.25, 
para cedência temporária dos seguintes Bens 
Museológicos Propriedade do Exército: 
 
- Busto do Infante D. Afonso de Bragança, com 
base, coluna e placa identificativa;  
 
- Estátua de Nossa Sr.ª da Conceição, Coroa em 
prata, coluna e placa identificativa; 
 
- Tela com pintura a óleo da Rainha Santa Isabel 
com moldura. 

 
 

“PROTOCOLO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA 
DE BENS MUSEOLÓGICOS 

ENTRE O 
EXÉRCITO PORTUGUÊS 

E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Considerando que:  
 
a) O Decreto-Lei n.º 125/2015, de 7 de julho, 
procedeu à configuração do sistema de ensino não 
superior de matriz militar e neste âmbito o imóvel 
“PM 01/Odivelas - Convento ou Instituto de 
Odivelas”, adstrito ao funcionamento do instituto 
de Odivelas deixou de ser necessário para a 
prossecução do fim a que se destinava;  
 
b) Considerando que, neste desiderato, não se 
antevendo qualquer utilização futura de natureza 
militar, foi aquele Imóvel desafectado do domínio 
público militar, tendo em vista a fruição pública, de 
acordo com o previsto na Lei das infraestruturas 
Militares (LIM), aprovada pela Lei Orgânica n.º 
6/2015, de 18 de Maio;  
 

c) Por Despacho n.º 5957/2017, de 5 de maio, 
emitido pelos Gabinetes dos Secretários de Estado 
do Tesouro e da Defesa Nacional, publicado na 2.ª 
Série - n.º 129 do Diário da República de 6 de julho 
de 2017, foi determinado a disponibilização para 
rentabilização do PM 01/Odivelas - Convento ou 
Instituto de Odivelas”, sito no Largo D. Dinis, 
freguesia e concelho de Odivelas;  
 
d) Tendo em consideração que, a Câmara 
Municipal de Odivelas solicitou a cedência 
temporária de alguns bens museológicos, 
pertencentes ao acervo do extinto Convento ou 
Instituto de Odivelas, com vista á sua manutenção, 
conservação, preservação e restauro, criando 
condições para que este acervo possa ser aberto à 
cidade e funcione como elemento dinamizador 
das demais ações, ao mesmo tempo que preserva 
a memória da utilização pelo Exército Português;  
 
e) Os bens museológicos identificados, sitos no 
Interior do “PM 01/Odivelas - Convento ou Instituto 
de Odivelas”, foram doados ao Exército, ficando à 
responsabilidade do Colégio Militar, fazendo parte 
integrante daquele imóvel;  
 
f) O Exército, através da Direção de Educação 
(DE)/Colégio Militar, tem condições de ceder 
temporariamente alguns bens museológicos 
pertencentes ao acervo do extinto Convento ou 
Instituto de Odivelas, no quadro de colaboração 
entre o Exército e o Município de Odivelas, sob o 
respeito pelas Normas Gerais dos Museus e 
Coleções Visitáveis do Exército e Normas de 
Gestão, do Património Cultural Material Móvel do 
Exército em Base de Dados In Arte Premium.  
 
Entre:  
 
EXÉRCITO PORTUGUÊS, através da Direção de 
Educação, representado neste ato pelo Diretor do 
Colégio Militar, Coronel António Emídio da Silva 
Salgueiro, na condição de comodante, doravante 
designado por Primeiro Outorgante;  
 
e  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede em Paços do 
Concelho - Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, representado 
pelo Sr. Presidente da Camara Municipal de 
Odivelas, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, na 
condição de comodatário, adiante designada por 
Segundo Outorgante;  
 
É livremente e de boa fé celebrado o presente 
protocolo de colaboração que é regido pelas 
cláusulas seguintes:  
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Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Protocolo tem por objeto a cedência 
temporária dos bens museológicos a seguir 
discriminados, a partir do dia 14 de fevereiro de 
2019, a expor no Mosteiro D. Dinis/Convento ou 
Instituto de Odivelas, sito no Largo D. Dinis, em 
Odivelas.  
 

Bens Museológicos propriedade do exército 

Designação Valor 

Busto do Infante D. Afonso de 
Bragança, com base, coluna e placa 

identificativa 
2.000,00 € 

Estátua de Nossa Senhora da 
Conceição, Coroa em prata, coluna e 

placa identificativa 
6.000,00 € 

Tela com pintura a óleo da Rainha 
Santa Isabel com moldura 

45.000,00 € 

 
Cláusula Segunda 

(Regras de Segurança) 
 

O Município de Odivelas, como comodatário, 
acorda assegurar: 
 
a. A responsabilidade pelos bens museológicos 
Identificados na cláusula 1.ª, designadamente o seu 
manuseamento, deslocação e eventual transporte, 
a cargo de pessoal especializado, mediante prévia 
autorização e sob a coordenação de um 
representante do Exército;  
 
b. As condições ambientais e de segurança das 
peças, tendo em conta, respetivamente, as regras 
da conservação preventiva, estabelecidas pelo 
comodante, com destaque para o controlo dos 
níveis de humidade relativa, temperatura, luz, 
vibração e para a ausência de poluentes 
atmosféricos e as medidas passivas e ativas de 
segurança;  
 
c. Qualquer alteração ao que fica estipulado 
necessitará de um entendimento prévio e do 
consentimento por escrito do comodante, 
designadamente a cedência ou a utilização dos 
bens museológicos com outra finalidade;  
 
d. Informar, de imediato, o comodante, caso ocorra 
qualquer incidente com os bens museológicos.  

 
Cláusula Terceira 
(Documentação) 

 
Os outorgantes acordam ainda que a deslocação 
física das peças está sujeita a autorização, por 
escrito, para a saída das peças em apreço, de 
acordo com o anteriormente estipulado.  

Cláusula Quarta 
(Recolha, embalagem e desembalagem dos bens 

museológicos) 
 

Os outorgantes acordam que, caso o comodante 
requeira a devolução definitiva ou temporária das 
peças objeto do presente protocolo, a sua recolha, 
embalagem e desembalagem será efetuada nos 
moldes seguintes:  
 
a. A embalagem dos bens museológicos na origem 
é da responsabilidade do comodante, devendo 
todo o processo ser acompanhado por pessoal 
especializado, com a indicação do nome, cargo e 
categoria profissional;  
 
b. A recolha na origem será da responsabilidade do 
comodante;  
 
c. A sua desembalagem deverá ser realizada nas 
instalações do Colégio Militar.  

 
Cláusula Quinta 

(Responsabilidade pelas despesas) 
 

O comodatário compromete-se a assumir.  
 
a. A responsabilidade por todas as despesas 
relacionadas com a segurança, manutenção, 
conservação e restauro dos bens museológicos;  
 
b. Os encargos inerentes à celebração de contrato 
de seguro das peças cedidas;  
 
c. Despesas com qualquer desvio, extravio ou dano.  

 
Cláusula Sexta 

(Transporte dos bens museológicos) 
 

a. O transporte dos bens museológicos do 
Convento ou instituto de Odivelas para as 
instalações do Colégio Militar, e respetivo retorno, 
será realizado por mútuo acordo das partes, 
através de companhia transportadora, cuja 
contratação e pagamento é da responsabilidade 
do comodante, de acordo com datas previamente 
acordadas;  
 
b. Caso advenham circunstâncias não previstas, 
como atrasos das companhias transportadoras, por 
razão de graves, condições atmosféricas adversas, 
tráfego, problemas técnicos, problemas 
operacionais, o comodante não poderá ser 
responsável por este facto devendo, no entanto, 
cooperar no sentido de serem ultrapassados todos 
os obstáculos que impeçam a boa continuidade 
do processo previsto no presente contrato.  
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Cláusula Sétima 
(Seguros) 

 
O comodatário compromete-se a assumir o 
encargo do seguro, de acordo com o valor 
patrimonial dos bens museológicos, nas seguintes 
condições:  
 
a. A companhia de seguros contratada deverá ter o 
acordo das partes;  
 
b. A abrangência do seguro deverá cobrir as 
situações que impliquem todos os riscos 
nomeadamente, acidente, roubo, incêndio ou 
perda total;  
 
c. Durante a estadia, assegura a cobertura dos 
riscos de incêndio, raio e explosão, roubo, quebra, 
danos, danos por água resultantes de tempestade 
e inundação, atos maliciosos ou de sabotagem, 
abalos sísmicos e fenómenos da natureza, 
depreciação ou perda artística resultante de 
sinistro ocasionado por risco coberto, incluindo as 
resultantes de variações higrométricas acidentais 
ou fortuitas, independentemente do valor da 
reparação;  
 
d. Em caso de ocorrência duma disputa legal com 
a companhia de seguros, o comodatário deverá 
garantir todas as perdas e responsabilizar-se pela 
indemnização das mesmas, de acordo com o 
estipulado no contrato de seguro e durante o 
período que o processo correr em tribunal.  

 
Cláusula Oitava 

(Resolução e denúncia) 
 

a. Quando o comodante, por razões de força maior, 
se encontrar na contingência de cancelar a 
cedência, essa responsabilidade não poderá ser 
imputada ao comodatário, assumindo o 
comodante a responsabilidade de todas as 
operações;  
 
b. O comodante poderá requerer as peças 
museológicas, com antecedência mínima de 30 
dias;  
 
c O comodante podará fazer cessar o presente 
Protocolo de cedência temporária, a qualquer 
momento, desde que avise com antecedência 
mínima de 4 meses.  

 
Cláusula Nona 

(Prazo de Vigência) 
 

O presente Protocolo é válido por um período de 5 
anos, a partir da data da sua assinatura, salvo 
denúncia, de qualquer um dos outorgantes, 
comunicada nos termos da alínea c) da Cláusula 

anterior, podendo ser renovado por iguais períodos, 
mediante acordo escrito das partes.  

 
Cláusula Décima 

(incumprimento do Protocolo) 
 

O não cumprimento do presente Protocolo, 
independentemente do resultado de outras 
questões de natureza administrativa ou judicial, faz 
incorrer a parte faltosa no pagamento das quantias 
despendidas em resultado do mesmo.  
 
Feito em triplicado, ficando cada um dos 
outorgantes com um exemplar e outro arquivado 
Direção de História e Cultura Militar. 
 
Lisboa, em 14 de fevereiro de 2019 
 
Pelo Exército:  
Assinatura:  
_________________________________ 
Nome legível  
Coronel Art António Emídio da Silva Salgueiro  
(Diretor do Colégio Militar)  
 
 
Pelo Município de Odivelas:  
Assinatura:  
__________________________________ 
Nome legível:  
Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins  
(Presidente da Câmara Municipal de Odivelas)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A ESTABELECER 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

 
Protocolo de colaboração, a estabelecer entre o 
Município de Odivelas e a Direção-Geral do 
Património Cultural, através do Museu Nacional de 
arte Antiga, que tem como objeto o empréstimo 
da Pintura “Adoração do Menino”, uma pintura a 
óleo sobre madeira de autor desconhecido, datada 
do século XVII, que estabelece as condições em 
que a mesma é depositada à guarda da Câmara 
Municipal de Odivelas, para fins de exposição no 
edifício do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/1679 de 2019.02.22. 
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“DEPÓSITO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS DE MUSEUS, 
PALÁCIOS, MONUMENTOS TUTELADOS PELA DGPC EM 

ENTIDADES TERCEIRAS 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

A Direção-Geral do Património Cultural, com sede 
no Palácio Nacional da Ajuda, 1349 – 021 Lisboa, 
representada pelo seu Subdiretor-geral, Doutor 
David Santos, na condição de entidade 
depositante ou emprestadora, através do Museu 
Nacional de Arte Antiga [MNAA], adiante 
designada como Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
Município de Odivelas, com sede em Paços do 
Concelho – Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, representado 
pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hugo 
Martins, na condição de entidade depositária ou 
recetora, adiante designada por Segundo 
Outorgante; 
 
Celebram o presente Protocolo de Colaboração 
para depósito de bens culturais móveis que será 
regido pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(OBJETO DO PROTOCOLO) 

 
O presente Protocolo tem por objeto o depósito, 
por parte do Primeiro Outorgante, da peça listada 
em anexo (Anexo A), pertencente ao acervo do 
MNAA, no Município de Odivelas, para fins de 
exposição no edifício do Mosteiro de São Dinis e 
São Bernardo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(RESPONSABILIDADE DAS PARTES) 

 
1. O Primeiro Outorgante assegura, através do 
MNAA, todos os procedimentos necessários à 
concretização deste depósito, designadamente a 
preparação da documentação de identificação da 
peça, descriminação das condições de 
conservação e auto de depósito. 
 
2. O Segundo Outorgante assegura todos os 
procedimentos necessários à concretização deste 
depósito, designadamente: 
 
2.1 Manter a Obra em exposição permanente no 
Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, com o 
respeito integral das condições de conservação 
descritas no Anexo A; 
 
2.2 Contratar, em Companhia de Seguros acordada 
pelo Primeiro Outorgante, e nas condições que 
este aprove, um seguro da obra pelo valor referido 
no anexo A, enquanto o presente contrato estiver 

em vigor e até que a obra seja devolvida e 
entregue ao Primeiro Outorgante. 
 
2.3 Enviar ao Primeiro Outorgante uma cópia dos 
trabalhos de investigação sobre a obra que 
promova, mande promover ou receba de terceiros; 
 
2.4 Não expor a obra noutra entidade ou emprestá-
la a terceiros para exposições temporárias ou 
quaisquer outros fins, sem obter o acordo prévio e 
por escrito do Primeiro Outorgante;  
 
a) Caso a cedência seja aprovada pelo MNAA, este 
providenciará os procedimentos formais junto do 
Primeiro Outorgante; 
 
b) A referida cedência não deverá ocorrer por um 
período superior a 4 meses. O MNAA poderá 
requerer o acompanhamento do trânsito da peça 
por um técnico responsável do Município de 
Odivelas e/ou representante do MNAA; 
 
c) No caso previsto no ponto 2.4, a embalagem, 
transporte e o respetivo seguro não será encargo 
de qualquer dos Outorgantes deste Protocolo; 
 
2.5 A divulgação e reprodução da imagem da obra 
para o efeito, por qualquer meio ou suporte 
editorial, por parte do Segundo Outorgante, deverá 
obedecer a elevados critérios de qualidade e ser 
com fins não lucrativos. Essa divulgação e 
reprodução devem ser previamente comunicadas 
ao Primeiro Outorgante, com prazo razoável de 
antecedência, podendo o Primeiro Outorgante 
opor-se por motivos razoáveis e fundados a 
apresentar por escrito, envidando nesse caso 
prontamente os melhores esforços tendo em vista 
um entendimento com o Segundo Outorgante 
nessa matéria.  
 
2.6 O Segundo Outorgante compromete-se a 
indicar o Primeiro Outorgante como proprietário 
da obra. Os direitos do Segundo Outorgante 
cessam por força da cessação do presente 
Contrato; 
 
2.7 Verificar com regular e frequente periodicidade 
as condições de conservação da obra; 
 
2.8 Obriga-se a comunicar por escrito ao Primeiro 
Outorgante qualquer dano que identifique na 
obra, juntando relatório de peritos, nos 8 dias 
seguintes a ter detetado tais danos; 
 
2.9 Permitir ao Primeiro Outorgante o acesso ao 
local em que se encontra a obra, em datas e horas 
a acordar previamente entre as Partes, não 
podendo nunca recusar esse acesso nas horas de 
abertura ao público. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
(DURAÇÃO) 

 
O presente acordo terá a duração de cinco (5) anos, 
a contar a partir da data da sua assinatura, sendo 
automaticamente renovado por períodos 
sucessivos, salvo denúncia por qualquer das partes, 
por carta registada com aviso de receção, até 60 
dias prévios ao término do prazo de renovação. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(RESOLUÇÃO) 

 
O incumprimento por qualquer das partes das 
obrigações previstas neste Contrato constitui justa 
causa de resolução do mesmo por parte do outro 
Outorgante, dando a mesma lugar à devolução da 
obra, a expensas da parte incumpridora, após 
competente notificação a efetuar por carta 
registada com aviso de receção. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
(FORO COMPETENTE) 

 
Qualquer litígio resultante da aplicação do 
presente acordo será resolvido com recurso aos 
tribunais de Lisboa. 
 
O presente Protocolo, acompanhado da listagem 
da peça depositada, é lavrado em duplicado e vai 
ser assinado pelos representantes dos Outorgantes, 
ficando um exemplar na posse de cada um, de 
igual valor e efeitos. 
 
Lisboa,    de março de 2019 
 

A Entidade Depositante A Entidade Depositária 
  

_______________________ ________________________ 
Dr. David Santos Dr. Hugo Martins 

Subdiretor-Geral da 
Direção-Geral do 

Património Cultural 

Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

 
 
ANEXO A 
 
Presépio ou Adoração do Menino 
Autor desconhecido 
Século XVII 
Óleo sobre madeira 
147 × 280 cm 
MNAA, inv. 980 Pint 
 
Condições de conservação 
HR: 50 - 55 % 
T: 20 / ± 2 ºC 
Luz sem UV não excedendo os 150-200 Lux.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 
Minuta de protocolo de cooperação a celebrar 
entre o Município de Odivelas e a Universidade 
Nova de Lisboa, através da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, que tem por objeto estabelecer uma 
colaboração, de carácter cultural e científico, 
através do Instituto de Estudos Medievais, de modo 
a desenvolver a investigação, o estudo e a 
consequente publicação e divulgação, por vários 
meios, de dados científicos relativos ao património 
histórico, artístico, arqueológico e cultural de 
Odivelas e do seu concelho, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/1121 de 
2019.02.04, e nos termos do protocolo anexo à 
informação. 

 
 

“MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE A FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS E HUMANAS DA 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Considerando que: 
 
A) A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, através do Instituto 
de Estudos Medievais, está habilitada e interessada, 
no âmbito da sua vocação científica e pedagógica, 
em fomentar o estudo e o aprofundamento do 
conhecimento, a divulgação e a valorização da 
História, da memória e do património cultural, 
nomeadamente local, bem como em promover 
ações de investigação, realizar iniciativas de 
divulgação sobre a História em geral e, em 
particular, da História Medieval, cooperando e 
participando em iniciativas conjuntas com o 
Município de Odivelas, e/ou desenvolvidas com 
outros organismos que prossigam os mesmos 
objetivos;  
 
B) O MUNICÍPIO DE ODIVELAS tem interesse em 
promover o aprofundamento do conhecimento e a 
valorização e divulgação da sua história e do seu 
património, tendo em consideração o contexto 
nacional e internacional em que se inscreve. 
 
Celebra-se o seguinte protocolo entre: 
 
A UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, com o Número 
de Identificação Fiscal 501 559 094, através da 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, com sede na 
Avenida de Berna, n.º 26 C, 1069 – 061 Lisboa, 
doravante designada por FCSH/UNL, neste ato 
representada pelo Diretor da FCSH/UNL, o 
Professor Doutor Francisco Caramelo,  
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e 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, adiante designado MO, 
pessoa coletiva nº 504 293 125, com sede nos Paços 
do Concelho - Quinta da Memória, na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins. 

 
Cláusula primeira 

Objeto do Protocolo 
 

O presente Protocolo tem por objeto estabelecer 
uma colaboração profícua e duradoura, de 
carácter cultural e científico, entre o MO e a 
FCSH/UNL, através do Instituto de Estudos 
Medievais (doravante designado por IEM), de modo 
a desenvolver a investigação, o estudo e a 
consequente publicação e divulgação, por vários 
meios, de dados científicos relativos ao património 
histórico, artístico, arqueológico e cultural de 
Odivelas e do seu concelho. 

 
Cláusula segunda 

Formas de Cooperação 
 

A colaboração cultural e científica prevista na 
cláusula anterior poderá assumir as seguintes 
formas: 
 
a) Desenvolvimento de projetos plurianuais de 
investigação de interesse mútuo, incluindo a 
redação e a direção dos mesmos, sob a 
coordenação científica do IEM; 
 
b) Disponibilização do IEM para a prestação de 
serviços de consultadorias várias nos domínios do 
património histórico, artístico, arqueológico e 
cultural.  
 
c) Acompanhamento científico das actividades a 
desenvolver no âmbito desta colaboração, em 
ordem a garantir a adequada promoção e 
divulgação da investigação desenvolvida; 
 
d) Organização de cursos, seminários, conferências 
e outras atividades de formação e divulgação, de 
interesse de ambas as partes; 
 
e) Outras atividades que sejam consideradas de 
interesse para as duas instituições. 

 
Cláusula terceira 

Obrigação das Partes 
 

1. Para cada projeto será formalizado um acordo 
específico que constituirá um anexo a este 
Protocolo, devendo ser contemplados, entre 
outros, os seguintes aspetos: 
 
a) Definição dos objetivos pretendidos; 

b) Descrição do Plano de Trabalho, incluindo as 
suas distintas fases;  
 
c) Normas para a coordenação, execução e 
acompanhamento do projeto e/ou programa; 
 
d) Programas internacionais de mobilidade e 
programas de investigação entre as duas 
instituições. 
 
2. A aceitação ou não dos projetos compete à 
Comissão Paritária prevista na cláusula seguinte. 
 
3. Ambas as partes comprometem-se a garantir o 
acesso aos meios técnicos, equipamentos e 
bibliotecas respetivas no desenvolvimento das 
atividades que assim o exijam e do apoio técnico e 
logístico indispensável à sua normal realização. 
 
4. Ambas as partes comprometem-se a 
desenvolver atividade de fund raising no âmbito 
dos projetos de investigação e intercâmbio 
aprovados pela Comissão Paritária. Qualquer 
subvenção obtida será administrada, sem taxas 
suplementares, pelos serviços competentes de 
cada entidade. 

 
Cláusula quarta 

Coordenação 
 

1. Para a boa execução e desenvolvimento do 
presente Protocolo de Cooperação, existirá uma 
Comissão Paritária, constituída por representantes 
designados pela FCSH, através do IEM e pela 
Câmara Municipal de Odivelas, através da Divisão 
de Cultura e Turismo. 
 
2. A Comissão Paritária estabelecerá as normas 
internas de funcionamento e reunirá sempre que 
uma das partes o solicite, nomeadamente para: 
 
a) Apreciação e aceitação ou recusa dos projetos; 
 
b) Estudo e proposta de programas específicos de 
atividades a realizar; 
 
c) Elaboração e proposta de qualquer atividade no 
âmbito deste Protocolo e/ou dos acordos que lhe 
sejam anexos. 

 
Cláusula quinta 

Prazo de Vigência do Protocolo 
 

1. O presente Protocolo de Cooperação entra em 
vigor a partir da data da respetiva assinatura e 
publicitação no Boletim Municipal da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
2. O presente Protocolo de Cooperação vigorará 
pelo prazo de um ano, renovável, sucessiva e 
automaticamente, por períodos idênticos.  



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 6 – 19 de março de 2019 

16 
 

Cláusula sexta 
Denúncia 

 
1. O exercício de o direito de denúncia por 
qualquer uma das partes, implica a comunicação 
dessa intenção à outra parte, por escrito e com 
aviso de receção, com uma antecedência mínima 
de seis meses sobre o termo do prazo inicial ou 
qualquer das suas prorrogações. 
 
2. Em caso de denúncia, mantêm-se em vigor as 
obrigações decorrentes das ações que se 
encontrem em curso e que hajam sido decididas 
durante a vigência do Protocolo.  
 
Feito em duplicado, ficando um exemplar, 
devidamente assinado, na posse de cada uma das 
Partes. 
 
Odivelas,            de fevereiro 2019 

 
Pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

O Diretor 
 

------------------------------------- 
Francisco Caramelo 

 
Pelo Município de Odivelas 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

--------------------------------------- 
Hugo Manuel dos Santos Martins” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E OS 

CENTROS DE ATENDIMENTO 
MÉDICO-VETERINÁRIO DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Alteração ao Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Odivelas e os centros de 
atendimento médico-veterinário do Concelho de 
Odivelas, (aprovado na 4.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 24 de 
fevereiro de 2016, Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 4 de 2016, página 16), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/1419, de 2019.02.20, e nos termos da 
respetiva minuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“(Minuta) 
 

Protocolo de Colaboração 
 

Entre o Município de Odivelas, com sede nos Paços 
do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, Odivelas, Pessoa Coletiva nº 
504 293 125, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Hugo Martins, 
adiante designado por Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
“NOME DA CLÍNICA”, NIPC 000000000, sita 
MORADA, Odivelas, representada por NOME 
PESSOA REPRESENTANTE, adiante designado por 
Segundo Outorgante, 
 
É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, 
que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a 
fazer cumprir:  

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

O presente Protocolo visa estabelecer uma 
parceria com centros de atendimento médico-
veterinário do concelho de Odivelas, com vista a 
proporcionar um atendimento mais célere aos 
animais dos utentes de baixos recursos inscritos 
em lista de espera para cirurgias de esterilização. 

 
Cláusula Segunda 

(Das responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

No âmbito da celebração do presente Protocolo, o 
Primeiro Outorgante compromete-se a informar os 
utentes do Consultório Veterinário Municipal da 
existência da presente parceria e a facultar-lhes a 
lista de centros de atendimento médico-
veterinário parceiros, cabendo ao utente a escolha 
e a marcação da cirurgia na clínica que pretender.  

 
Cláusula Terceira 

(Das responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

a) O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar a cirurgia de esterilização solicitada pelo 
utente do Consultório Veterinário Municipal de 
acordo com a seguinte tabela de preços, idêntica 
aos valores máximos praticados pelo CVM, 
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Tabela em vigor 
 

Ato Médico 
Tabela I 

Valor 

Castração de cão 85,66€* 

Ovário-histerectomia de cadela 
até 10 Kg 

171,31€* 

Ovário-histerectomia de cadela 10 
a 25 Kg 

192,73€* 

Ovário-histerectomia de cadela 
mais de 25 Kg 

235,55€* 

Ovário-histerectomia na gata 149,76€* 

 
*IVA incluído à taxa legal em vigor 
 
b) Pela realização dos atos médicos constantes da 
presente cláusula, os utentes de baixos recursos 
financeiros, devidamente comprovados, 
procederão ao pagamento das seguintes quantias: 
 
Tabela de 20% 
 

Ato Médico 
Tabela II 

Valor 

Castração de cão 17,13€* 

Ovário-histerectomia de cadela 
até 10 Kg 

34,26€* 

Ovário-histerectomia de cadela 10 
a 25 Kg 

38,55€* 

Ovário-histerectomia de cadela 
mais de 25 Kg 

47,11€* 

Ovário-histerectomia na gata 29,95€* 

 
*IVA incluído à taxa legal em vigor 
 
c) Para marcação e realização dos atos médicos 
em causa, junto da Segunda Outorgante, os 
utentes do CVM, devem fazer-se acompanhar de 
declaração emitida pelos serviços, que comprove 
que cumprem os critérios fixados para 
caracterização de utentes de baixos recursos, só 
desta forma tendo acesso à Tabela II do presente 
Protocolo. 
 
d) O diferencial entre o valor a liquidar pelos 
utentes de baixos recursos financeiros e os valores 
máximos constantes da Tabela I do CVM, são 
suportados pela Primeira Outorgante mediante a 
apresentação de fatura por parte da Segunda 
Outorgante. 
 
e) O diferencial entre o valor a liquidar pelos 
utentes de baixos recursos financeiros e os valores 
máximos constantes da Tabela I do CVM, será 

liquidado pelo Primeiro Outorgante no prazo de 30 
(trinta) dias após entrega pelo Segundo 
Outorgante da factura correspondente ao ato 
médico praticado. 
 
f) O não pagamento, pelo Primeiro outorgante, do 
valor correspondente aos atos médicos cujas 
faturas lhe forem entregues pelo Segundo 
Outorgante, num prazo superior a 60 (sessenta) 
dias, permite à Segunda Outorgante rescindir o 
presente Protocolo.  

 
Cláusula Quarta 

(Da Cessação do Protocolo) 
 

A celebração do presente protocolo, cessa por 
acordo entre as partes, o protocolo atualmente 
vigente, não podendo em circunstância alguma a 
Segunda Outorgante ser ressarcida por qualquer 
forma ou invocar incumprimento contratual por 
ausência de comunicação escrita por parte da 
Primeira Outorgante. 

 
Cláusula Quinta 

(Da Vigência) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor 
após a publicação no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões e aquando da data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor pelo período de 
dois anos, renovável por iguais períodos, se 
nenhuma das partes o denunciar. 
 
2. Em caso de denúncia, por violação do 
estabelecido no presente Protocolo, a parte terá 
que comunicar à outra a sua intenção, por carta 
registada com aviso de receção, com uma 
antecedência de pelo menos 30 dias e invocando o 
incumprimento que dá origem à cessação do 
contrato. 
 
3. A cessação prevista no número anterior não dá 
lugar ao pagamento de qualquer compensação. 

 
Cláusula Sexta 

(Disposições Finais) 
 

O presente Protocolo foi efetuado em dois 
exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 
 

Pelo Município de 
Odivelas 

Pela NOME DA CLÍNICA 

_____________________ _____________________ 
O Presidente de 

Câmara 
(Hugo Martins) 

 
 

NOME” 
 
(Aprovado por maioria) 
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REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

PERDÃO DE DIVIDA 
REFERENTE A REFEIÇÕES ESCOLARES 

 
Perdão de divida referente a refeições escolares de 
dois alunos, que frequentam um estabelecimento 
escolar do Concelho de Odivelas, no valor total de 
€ 544,10 (quinhentos e quarenta e quatro euros e 
dez cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea hh), 
do n.º 1, e do artigo 33.º da Lei n.º 75 Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/7612, de 2019.02.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 01/88 
URBANIZAÇÃO CASAL DA GRANJA LOTES 39 E 40 

ARROJA - FREGUESIA DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 16349/U 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
01/88, para os lotes 39 e 40, inseridos na 
Urbanização Casal da Granja, Arroja, na Freguesia 
de Odivelas. As alterações à licença de loteamento 
consistem na junção do Lote 39 com a área de 
652,50 m2 e do Lote 40 com área de 468,75 m2, 
passando o novo lote a designar-se como Lote 
39/40, com área total de 1.121,25 m2. A área de 
construção para atividades económicas do novo 
Lote 39/40 resulta do somatório da área de 
construção do Lote 39 (1.305,00m2) e do Lote 40 
(937,50m2), num total de 2.242,50m2. São mantidas 
as restantes especificações comuns aos 2 lotes: 
volumetria máxima de 2 pisos e o uso de 
atividades económicas. A proposta não implica a 
alteração de qualquer parâmetro urbanístico 
anteriormente aprovado, de acordo com o 
proposto na informação 06/APV/2019 de 
2019.02.20 e informação técnica dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO - BAIRRO DOS QUATRO - LOTE 362 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 362, da Rua Luís de Freitas Branco, no Bairro 
dos Quatro (Trigache Norte), na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 10794, de 2019.01.28, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €2.691,37 (dois 
mil, seiscentos e noventa e um euros e trinta e sete 
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 09/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.02.14, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 15.2019, de 2019.02.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO - BAIRRO DOS QUATRO - LOTE 446  

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 446, da Rua Columbano Pinheiro, no Bairro 
dos Quatro (Trigache Norte), na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 12127, de 2019.02.11, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €3.473,74 (três 
mil, quatrocentos e setenta e três euros e setenta e 
quatro 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 10/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.02.14, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 16.2019, de 2019.02.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO - BAIRRO DOS QUATRO - LOTE 359 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 359, da Rua Luís de Freitas Branco, no Bairro 
dos Quatro (Trigache Norte), na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 10781, de 2019.01.28, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos S.A., no valor de €2.503,60 (dois 
mil, quinhentos e três euros e sessenta cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
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n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos termos da 
informação técnica n.º 11/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.02.14, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 17.2019, de 2019.02.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO - BAIRRO DOS QUATRO - LOTE 393 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 393, da Rua Marquesa de Alorna, no Bairro dos 
Quatro, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, pelo depósito caução n.º 10945, de 
2019.02.13, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €3.505,03 (três mil, quinhentos e cinco 
euros e três 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 
12/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 2019.02.14, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 18.2019, 
de 2019.02.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 14/PRES/2019 
 

Assunto: Cessação do Cargo de Chefe do Gabinete 
de Apoio à Presidência da Câmara 
Municipal de Odivelas – Angelina Maria 
Pereira 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto 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, determino, na sequência da 
nomeação, em comissão de serviço, noutro 
Organismo, a cessação de funções de Angelina 
Maria Pereira, no cargo de Chefe de Gabinete, com 
efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 12 de março de 2019. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 15/PRES/2019 
 

Assunto: Delegação de Competências do 
Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas no Diretor Municipal, Luis 
Manuel da Conceição Jorge 

 
Em virtude da entrada em vigor do Regulamento 
da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas (REON), deliberada e 
aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas na 9.ª 
Reunião Ordinária de 07 de maio de 2018 e pela 
Assembleia Municipal de Odivelas na 9.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de maio de 2018, publicada no 
Diário da República, Regulamento n.º 624/2018, 2ª 
Série, número 187/2018 de 27 de setembro, e com a 
aprovação do Regulamento da Estrutura Orgânica 
Flexível da Câmara Municipal de Odivelas (REOF) 
deliberada e aprovada pela Câmara Municipal de 
Odivelas na 18.ª Reunião Ordinária, de 19 de 
setembro de 2018, publicada no Boletim Municipal 
n.º 19, de 02 de outubro de 2018, foi constituída a 
Direção Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, nos termos da alínea a) do artigo 12.º da 
REON. 
 
Assim; 
 
Ao abrigo Do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
(doravante, designado por CPA), torna-se 
imperativo proceder à delegação de competências 
no Diretor Municipal, pelo que, atento o disposto 
no n.º 1 do artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação, a qual 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força da 
Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, e no artigo 
109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, e demais legislação habilitante, 
delego, com a faculdade de subdelegação, no 
Senhor Diretor Municipal, LUIS MANUEL DA 
CONCEIÇÃO JORGE, Licenciado em Engenharia, 
as competências abaixo discriminadas: 
 
I - No âmbito da Direção Municipal de 
Ordenamento e Intervenção Territorial: 
 
A competência prevista no artigo 17.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear da 
Câmara Municipal de Odivelas, para coordenar as 
atividades das unidades Orgânicas de nível inferior, 
designadamente nas áreas do planeamento e do 
ordenamento territorial, na intervenção e 
realização de infraestruturas que promovam o 
processo de transformação física e o uso do solo, 
de acordo com as políticas municipais definidas 
para o efeito, tendo em vista a prossecução das 

atribuições definidas no artigo 14.º do citado 
Regulamento, nomeadamente para: 
 
a) Assegurar a concretização das políticas 
municipais definidas para as respetivas áreas de 
atividade; 
 
b) Coordenar as atividades das unidades orgânicas 
de nível inferior, na linha geral de atuação definida 
pelos órgãos municipais competentes; 
 
c) Assegurar uma adequada articulação entre os 
Departamentos Municipais ou outros serviços de 
nível inferior; 
 
d) Apoiar os dirigentes municipais das unidades 
orgânicas de nível inferior e superintender os 
aspetos de gestão corrente; 
 
e) Controlar os resultados sectoriais, 
responsabilizando-se pela sua produção de forma 
adequada aos objetivos prosseguidos; 
 
f) Promover a execução das ordens e despachos do 
Presidente da Câmara ou dos Vereadores com 
poderes para o efeito nas matérias compreendidas 
na esfera da sua competência. 
 
II - No âmbito do Departamento de Obras 
Municipais e Habitação: 
 
A – Na Divisão de Infraestruturas e 
Equipamentos Municipais: 
 
a) Planear a execução das obras contempladas nos 
Planos de Investimento aprovados, calendarizando 
as diferentes fases de execução das mesmas, de 
acordo com os objetivos definidos superiormente; 
 
b) Colaborar com a Divisão de Gestão Patrimonial 
nas medidas de gestão patrimonial para a 
execução de obras municipais, face às 
necessidades de expropriação de terrenos; 
 
c) Planear as obras necessárias de manutenção em 
Equipamentos Coletivos e Instalações Municipais 
de responsabilidade da Câmara Municipal, em 
coordenação com as entidades encarregues da sua 
gestão e em observância do Plano de 
Investimentos aprovado; 
 
d) Promover e controlar os atos administrativos 
previstos na lei para os processos de empreitadas e 
fornecimentos de obras públicas, a partir do ato de 
celebração dos respetivos contratos iniciais; 
 
e) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, 
dos contratos de empreitadas e fornecimentos, em 
representação do dono de obra, desenvolvendo os 
necessários procedimentos administrativos e 
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técnicos previstos nas atribuições da função de 
fiscalização; 
 
f) Assegurar por administração direta, a 
conservação e manutenção das instalações e 
equipamentos municipais, ou sob 
responsabilidade municipal; 
 
g) Assegurar a gestão dos contratos de 
manutenção dos diversos equipamentos existentes 
nas instalações municipais; 
 
h) Programar e lançar empreitadas necessárias à 
prossecução dos seus objetivos, fiscalizar as obras e 
garantir o respetivo controlo de qualidade; 
 
i) Promover a aquisição de materiais 
equipamentos e ferramentas necessários para o 
desenvolvimento de trabalhos por Administração 
Direta; 
 
j) Acompanhar as ações delegadas nas Juntas de 
Freguesia nas áreas de: 
 
j.1) Gestão e manutenção corrente de feiras e 
mercados; 
 
j.2) Realização de pequenas reparações nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico; 
 
j.3) Manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico. 
 
B – Na Divisão de Infraestruturas e Espaços 
Urbanos: 
 
a) Planear a execução das obras contempladas nos 
Planos de Investimento aprovados, calendarizando 
as diferentes fases de execução das mesmas, de 
acordo com os objetivos definidos superiormente; 
 
b) Colaborar com a Divisão de Gestão Patrimonial 
nas medidas de gestão patrimonial para a 
execução de obras municipais, face às 
necessidades de expropriação de terrenos; 
 
c) Promover e controlar os atos administrativos 
previstos na lei para os processos de empreitadas e 
fornecimentos de obras públicas que sejam da sua 
responsabilidade; 
 
d) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, 
dos contratos de empreitadas e fornecimentos, em 
representação do dono de obra, desenvolvendo os 
necessários procedimentos administrativos e 
técnicos previstos nas atribuições da função de 
fiscalização; 
 
 

e) Participar nas vistorias de receções provisórias e 
definitivas de obras de Urbanização; 
 
f) Assegurar a construção, manutenção e 
conservação da rede viária, nomeadamente: vias, 
estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 
 
g) Assegurar a construção, manutenção e 
conservação de espaços urbanos; 
 
h) Assegurar a colocação de mobiliário urbano; 
 
i) Emitir parecer sobre a oportunidade das ligações 
das urbanizações à rede viária existente; 
 
j) Emitir parecer sobre os pedidos de 
licenciamento apresentados pelos operadores de 
subsolo em áreas urbanas consolidadas; 
 
k) Assegurar, diretamente ou através de terceiros, 
os trabalhos relativos a infraestruturas de 
iluminação pública; 
 
l) Emitir parecer sobre os projetos de iluminação 
pública e decorativa; 
 
m) Proceder à vistoria a instalações elétricas de 
iluminação pública; 
 
n) Controlar os trabalhos de iluminação pública 
realizados pelo concessionário; 
 
o) Promover e acompanhar, em estreito contacto e 
articulação com os operadores públicos e privados, 
um adequado sistema de transportes, bem como 
definir as zonas de transporte de automóveis de 
aluguer de ligeiros de passageiros; 
 
p) Elaborar e implementar estudos de trânsito e 
circulação em colaboração com outros serviços 
municipais competentes; 
 
q) Efetuar o estudo, implementação, manutenção 
e conservação da sinalização semafórica e painéis 
dinâmicos; 
 
r) Assegurar a conservação e manutenção de 
sinalização vertical e horizontal; 
 
s) Analisar e implementar a sinalização necessária 
ao melhoramento das condições de circulação e 
estacionamento; 
 
t) Elaborar estudos e promover a implementação, 
manutenção e conservação da sinalização 
direcional; 
 
u) Assegurar a execução de obras de forma a criar 
condições de circulação e utilização dos 
transportes públicos; 
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v) Assegurar a permanente atualização do cadastro 
da sinalização; 
 
w) Emitir parecer e apoiar outros serviços 
municipais na sinalização e desvios provisórios de 
trânsito na rede viária municipal, aquando da 
realização de obras particulares e eventos; 
 
x) Assegurar a aquisição de materiais e ferramentas 
para obras por administração direta. 
 
III – No Gabinete de Planeamento Estratégico e 
Projetos Especiais 
 
a) Promover e concretizar ações tendo em vista o 
planeamento estratégico para o desenvolvimento 
do Concelho; 
 
b) Promover a recolha e análise de toda a 
informação produzida com base na realidade 
existente no Concelho, bem como estudos e 
relatórios que identifiquem as tendências e 
projeções de futuro; 
 
c) Reunir e sistematizar dados e documentos, nas 
diferentes matérias e especialidades relevantes 
para o território, por forma a produzir 
documentação de orientação estratégica, que 
esteja disponível ao Executivo e Estrutura 
Municipal; 
 
d) Apoiar o processo de decisão técnica e política, 
tendo como base a orientação estratégica para o 
desenvolvimento sustentado do Município; 
 
e) Promover o alinhamento com os processos de 
ordenamento territorial de ordem superior, 
nomeadamente: planos e programas nacionais de 
desenvolvimento estratégico, planos regionais e 
especiais de ordenamento do território, planos 
supramunicipais, projetos e investimentos para 
infraestruturas supramunicipais, garantindo e 
apoiando a articulação com as diferentes tutelas 
envolvidas; 
 
f) Dinamizar a colaboração com instituições de 
ensino superior, no sentido da produção de 
investigação académica e elaboração de estudos 
que permitam o apoio ao desenvolvimento de 
documentos de orientação estratégica; 
 
g) Coordenar e dinamizar o processo de 
monitorização do Plano Diretor Municipal e propor 
a abertura de processos de revisão, alteração ou 
suspensão do mesmo, bem como averiguar a 
necessidade de elaboração dos demais 
instrumentos de gestão territorial; 
 
h) Acompanhar, monitorizar e avaliar os diversos 
estágios dos processos de ordenamento do 
território em curso; 

i) Coordenar projetos especiais e estudos sobre 
projetos que, pela sua importância, singularidade 
ou urgência, devam ser acompanhados pelo 
Executivo Municipal ou pelo seu Presidente; 
 
j) Promover o desenvolvimento da estratégia de 
mobilidade e da rede de transportes públicos, em 
articulação com a AML e monitorizar os processos 
subsequentes; 
 
k) Planear e acompanhar o desenvolvimento de 
projetos no domínio da rede viária, acessibilidades 
e estacionamento; 
 
l) Assegurar o acompanhamento e a negociação, 
ao nível estratégico, das intervenções da 
administração central e de empresas 
concessionárias ou operadoras de transportes nos 
domínios das acessibilidades e das redes 
infraestruturais; 
 
m) Articular, com outras unidades orgânicas 
competentes, o planeamento e gestão das cartas 
educativa, equipamentos sociais, cultural, 
desportiva e outras consideradas relevantes para a 
atividade municipal; 
 
n) Elaborar estudos, planear e acompanhar a 
execução de projetos e de equipamentos 
estratégicos para o Município no domínio da 
energia.  
 
o) Promover a criação das condições para o 
aproveitamento de oportunidades relevantes, 
otimizando as potencialidades existentes no 
Concelho, através de um processo sistemático e 
contínuo de produção de informação que suporte 
a tomada de decisão, tendo em vista o 
desenvolvimento sustentável do Concelho. 
 
IV - Para decisão de todos os assuntos 
relacionados com a gestão e direção dos 
recursos humanos afetos às unidades e 
subunidades orgânicas afeta à sua 
responsabilidade, com exceção dos atos 
relativos à constituição, modificação ou extinção 
da respetiva relação jurídica de emprego: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos às 
Unidades Orgânicas referidas nos Pontos II e III, em 
conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, 
sem prejuízo pelo regular funcionamento do 
serviço e da salvaguarda do interesse público; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das mencionadas no n.º 3 do artigo 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 6 – 19 de março de 2019 

23 
 

206.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova 
a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na 
sua redação atual; 
 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, 
dentro dos limites previstos no artigo 120.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas; 
 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos 
ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
6. Autorizar a realização de despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens 
e serviços e com empreitadas de obras públicas 
até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), bem como as demais 
competências para a decisão de contratar referidas 
no número 3 do artigo 109.º, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redação atual, 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual 
redação, e no cumprimento do disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho; 
 
7. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), ainda que não tenha sido o agora 
delegante a autorizá-la; 
 
8. Praticar atos e formalidades de carater 
instrumental necessários ao exercício das 
competências agora delegadas. 
 
V - Do exercício da delegação de poderes: 
 
1. O delegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes delegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 
 
2. A delegação de competências ora efetuada, 
bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser objeto de revogação total 
ou parcial por razões de mérito, conveniência ou 
oportunidade, ou anuladas administrativamente, 
com fundamento em invalidade, ao abrigo do 
disposto nos artigos 165.º e 169.º do CPA; 
 

3. O delegante tem ainda o poder de avocar, ao 
abrigo da delegação, em conformidade com o 
disposto na 1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 
 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto 
não for remetido ao delegante, o delegado abster-
se-á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a 
situação existente. 
 
Revogo o Despacho n.º 66/PRES/2018. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura. 
 
Odivelas, 14 de março de 2019. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 004/PRES/2019 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2003 
Bairro Vale Pequeno 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 15.º-A do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2003 do 
Bairro Vale Pequeno para os lotes 347, 348, 369 e 
370 consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados na 
área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 47685/RC encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o prazo de afixação. O prazo 
de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 17 de janeiro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 72/72 – 
Rua Ribeira do Troca – 

Estrada da Paiã 
Odivelas 

 
1.º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 
2 do 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), 
fundamentando-se na deliberação tomada em 
sede da 22.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, datada de 14 de novembro 
de 2018, determina que se emita o presente 
aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
n.º 72/72. -------------------------------------------------------- 
 
As alterações às especificações do mencionado 
alvará constam da Planta Síntese em anexo e são 
as seguintes: -------------------------------------------------- 
 
Subdivisão do Lote 7, com a área de 10.135 m², em 
2 lotes: ---------------------------------------------------------- 
 
▪ Lote 7A. Criação de um novo lote com a área de 

1.474 m², destinado à construção/legalização de 
um edifício de atividades económicas com a área 
de implantação de 473,00 m², a área de 
construção de 473 m², área de estacionamento 
de 93 m² e a previsão de 5 lugares de 
estacionamento no interior do lote. --------------- 

 
▪ Lote 7. O lote 7 fica com a área remanescente de 

8.661 m². --------------------------------------------------- 
 
Paços do Concelho, 19 de fevereiro de 2019.------- 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 01/2007 – Carrascais 
União das freguesias Ramada/Caneças 

 
1.º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 
2 do 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), 
fundamentando-se na deliberação tomada em 
sede da 23.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, datada de 28 de novembro 
de 2018, determina que se emita o presente 
aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
n.º 01/2007. --------------------------------------------------- 
 
As alterações às especificações do mencionado 
alvará constam da Planta Síntese em anexo e são 
as seguintes: ------------------------------------------------- 
 

 Redução da área do lote 6, de 294,00m2 para 
244,00m2 (menos 50,00 m2), o que implica uma 
redução da área total dos lotes, de 5.066,35m2 
para 5.016,35m2 (menos 50,00m2) e o aumento 
da área a integrar no domínio público, de 
1.270,14 m2 para 1.320,14 m2 (mais 50,00 m2). ----
-------------------------------------------- 

 
 As alterações não alteram a área de construção 

total do loteamento ou quaisquer outros 
indicadores ou parâmetros urbanísticos, pelo 
que, se encontram cumpridos todos os 
requisitos previstos para estas operações 
urbanísticas no Regulamento do PDM.---------- 

 
Paços do Concelho, 19 de fevereiro de 2019.------- 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 01/88 -  
Urbanização Casal da Granja,  

lotes 39 e 40, Arroja 
Freguesia de Odivelas 

 
2.º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 
2 do 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), 
fundamentando-se na deliberação tomada em 
sede da 5.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, datada de 6 de março de 
2019, determina que se emita o presente 
aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
n.º 01/88.  
 
As alterações às especificações do mencionado 
alvará constam da Planta Síntese em anexo e são 
as seguintes:  
 
• Junção do Lote 39 com a área de 652,50 m² e 

do Lote 40 com a área de 468,75 m², passando 
o novo lote a designar-se como Lote 39/40, 
com a área total de 1.121,25 m²; em que:  

 
 A área de construção para atividades 
económicas do novo Lote 39/40 resulta do 
somatório da área de construção do Lote 39 
(1.305,00 m²) e do Lote 40 (937,50 m²), num 
total de 2.242,50 m².  

 
 São mantidas as restantes especificações 
comuns aos 2 lotes: volumetria máxima de 2 
pisos e o uso de atividades económicas.  

 
A presente alteração à licença de loteamento não 
altera ou agrava os parâmetros urbanísticos globais 
aprovados para o loteamento original 
 
Paços do Concelho, 11 de março de 2019. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 6 – 19 de março de 2019 

26 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

COESÃO SOCIAL 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela 
Vereadora Ana Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo 
do disposto no Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, n.º 42/PRES/2018, de 28 
de setembro, no âmbito da Divisão de Coesão Social, 
referentes ao mês de fevereiro de 2019, nos termos da 
informação n.º Interno/2019/1924, de 2019.02.28 
(edoc/2019/14369): 
 
Divisão de Coesão Social 
 
EDOC/2019/10535 
Interno/2019/1409 de 2019/02/11 
Assunto: Proposta de aquisição de serviços de limpeza do 
fogo municipal, sito no Largo António Aleixo, nº. 11 - 1º. B - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/19 
 
EDOC/2018/24146 
Interno/2019/1396 de 2019/02/13 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 2, Rua Domingos 
António de Carvalho – Famões – Pagamento de quotas 
2018 e 2019. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/18 
 
EDOC/2018/76896 
Interno/2018/13845 de 2018/12/21 
Assunto: Plano de regularização de renda - Rua Dr. Elysio 
Moura, n.º 2 – 1º Frt. – Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/11 
 
EDOC/2019/5639 
Interno/2019/943 de 2019/01/29 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua Cristóvão 
Colombo – Odivelas – Pagamento de quotas 2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/11 
 
EDOC/2019/7089 
Interno/2019/1153 de 2019/02/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Largo António 
Aleixo – Odivelas – Pagamento de quotas 2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/18 
 

EDOC/2019/7463 
Interno/2019/1074 de 2019/02/04 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Rua Paiva de 
Andrade 11 - 3º Esq., Odivelas - Soventimo Lda 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/18 
 
EDOC/2019/7469 
Interno/2019/1143 de 2019/02/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Rua Agostinho da 
Silva, Arroja – Odivelas – Pagamento de quotas 2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/11 
 
EDOC/2019/8563 
Interno/2019/1267 de 2019/02/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Dr. Sidónio 
Pais – Odivelas – Pagamento de quotas 2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/18 
 
EDOC/2019/8697 
Interno/2019/1314 de 2019/02/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 15, Av. Bombeiros 
Voluntários – Pontinha – Pagamento de quotas 2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/18 
 
EDOC/2019/9073 
Interno/2019/1433 de 2019/02/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua Dr. Jaime 
Cortesão – Póvoa Santo Adrião – Pagamento de quotas 
2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/18 
 
EDOC/2019/9065 
Interno/2019/1315 de 2019/02/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Aura 
Abranches – Ramada – Pagamento de quotas 2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/18 
 
EDOC/2019/9722 
Interno/2019/1307 de 2019/02/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua das Margaridas 
– Odivelas – Pagamento de quotas 2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/18 
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EDOC/2018/72545 
Interno/2019/29 de 2019/01/02 
Assunto: Transferência de verba para a Associação Sénior 
de Odivelas, no âmbito do protocolo de apoio ao 
funcionamento da Universidade Sénior, referente ao ano 
letivo 2018/2019 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente. Solicita-se autorização de cabimento, 
compromisso e pagamento de subsídio no valor de 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) no âmbito do 
Protocolo de Cooperação e Colaboração CMO e 
Associação Sénior de Odivelas. Em caso de concordância 
solicita-se, igualmente, o envio à DJAG/DFA para os 
posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/02/11 
 
EDOC/2019/5201 
Assunto: FASE - janeiro 2019 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: Autorizo para contabilização e 
pagamento dos apoios atribuídos, no mês de janeiro/2019 
no âmbito do FASE. 
Data da decisão: 2019/02/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Listagem dos atos com eficácia externa praticados 
pelo Vereador da Câmara Municipal de Odivelas Edgar 
Valles, no uso da competência delegada/subdelegada 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
através do despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de 
setembro, no âmbito da Divisão de Fiscalização 
Municipal, no período compreendido entre 1 a 28 de 
fevereiro de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/2008, de 2019.03.06 (edoc/2019/14991): 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA  
01/02/2019 a 28/02/2019 
 
Assunto: Remoção de um veículo Alfa Romeu 147, com a 
matrícula 63-00-SR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 39/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.01 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi, com a matrícula 
45-FP-05, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 40/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.01 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW polo, com a 
matrícula 23-71-HA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 42/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 54-23-MH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 43/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.05 
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Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com a 
matrícula 75-50-LU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 44/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Kangoo, com a 
matrícula 39-27-JI, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 45/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Brava, com a 
matrícula 46-78-OX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 08/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Kangoo, com a 
matrícula 60-14-NA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
46/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroën Xsara Picasso, 
com a matrícula CQ-410-PZ, nos termos do disposto nos 
Art.º 5 e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública 
(Processo nº 47/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.08 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Citroën C3, com a 
matrícula 51-44-XX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 09/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matrícula, 76-32-HD, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 10/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW 316, com a 
matrícula 13-22-EM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 11/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2018.09.18 
Data da remoção: 2019.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 220, com a 
matrícula 69-22-UN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 48/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Starlet, com a 
matrícula 17-40-IT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 49/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.11 
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Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 89-78-TN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 50/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.14 
Data da remoção: 2019.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 78-32-MH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 51/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Marea, com a 
matrícula 54-87-PG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 52/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 71-15-NE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 07/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Passat, sem 
matrícula, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 12/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.02.01 
Data da remoção: 2019.02.13 
 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 49-71-PG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 53/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 52-59-NM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 06/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Mégane, com a 
matrícula 78-AE-35, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
07/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 06-00-XV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 08/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2018.12.18 
Data da remoção: 2019.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 26-67-XV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 08/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.02.05 
Data da remoção: 2019.02.14 
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Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 406, com a 
matrícula 99-02-GO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 09/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Daewoo Matiz, com a 
matrícula 15-09-PR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 09/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 80-41-BV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 10/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com a 
matrícula 24-71-HN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 11/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 190D, com a 
matrícula 08-01-MS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 12/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.15 
 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 89-80-PA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 13/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Passat, com a 
matrícula 14-46-MJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 54/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 22-63-QO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 13/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 27-89-GO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 14/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 16-82-AJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 15/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.18 
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Assunto: Remoção de um veículo Renault 5, com a 
matrícula SF-95-49, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 16/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matrícula 14-39-HB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 17/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 20-02-HU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 55/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.02.20 
Data da remoção: 2019.02.20 
 
Assunto: Remoção de um veículo Daihatsu, com a 
matrícula 86-59-JH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 56/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Skoda, com a matrícula 
39-58-JF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 57/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.02.05 
Data da remoção: 2019.02.21 
 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Rover, com a matrícula 
37-34-RF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 58/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover, com a matrícula 
40-22-DB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 18/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Zafira, com a 
matrícula 31-90-SL, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 19/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 54-56-IB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 20/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault 19, com a 
matrícula 02-44-BN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 14/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.22 
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Assunto: Remoção de um veículo Mercedes, com a 
matrícula 68-27-VD, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 10/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Land Rover, com a 
matrícula 98-97-LN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 21/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.31 
Data da remoção: 2019.02.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi A3, com a 
matrícula 65-17-UD, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 22/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault clio, com a 
matrícula 30-21-HS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 23/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.02.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Berlingo, com a 
matrícula 13-FG-57, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 24/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2018.12.20 
Data da remoção: 2019.02.28 
 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 13-19-HU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 59/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, 
proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.01.15 
Data da remoção: 2019.02.28 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 28 de fevereiro de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

ARNALDO MATOS 
 

Arnaldo Matos, que faria 80 anos em 24 de 
Fevereiro, nasceu na ilha da Madeira e estudou 
direito em Coimbra e em Lisboa, onde se licenciou. 
 
Depois de ter sido membro activo de diversos 
movimentos anti-fascistas, juntamente com outros 
elementos, fundou, em 1970, o Movimento 
Reorganizativo do Partido do Proletariado – MRPP. 
 
Apesar de já existirem, na altura, outras 
organizações de cariz marxista e inspiração 
maoista, com o início da actividade do MRPP 
abriu-se uma outra frente de luta contra o regime 
salazarista/marcelista, traduzida em novas e 
originais formas de acção, nomeadamente nas 
ruas, e influência crescente nos meios laborais, 
estudantis, intelectuais e no seio das forças 
armadas. 
 
Após o 25 de Abril de 1974, Arnaldo Matos, sempre 
controverso, irreverente, impulsivo e muitas vezes 
desmesurado, conduziu o MRPP por um caminho 
de constante contestação ao que considerava o 
resultado de uma revolução inconsequente, 
embora participando, por todos os meios legais 
permitidos, em diversas actividades, 
nomeadamente no seio sindical e em diversos 
actos eleitorais. 
 
Chegou a estar preso, às ordens do COPCON de 
Otelo Saraiva de Carvalho, em virtude das suas 
opiniões. 
 

Manteve-se, até à morte, sempre fiel aquilo em que 
acreditava. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
28 de Fevereiro de 2019, considerando que o 
caminho da luta pela liberdade e pela democracia 
se fez e faz com a participação de todos aqueles 
que entregam a sua vida a esses ideais, não 
obstante a dimensão daquilo que fazem, as 
características do que fazem e o resultado que 
obtêm, expressa um voto de pesar pelo 
falecimento de Arnaldo Matos. 
 
Se aprovado enviar à família e ao PCTP/MRPP.  
 
(Documento apresentado pela bancada PPD/PSD – 
Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PS, do PPD/PSD, do 
PAN, do Membro Independente Lúcia Lemos e 
com a abstenção da bancada do CDS/PP) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“ADOÇÃO DA CARRIS COMO OPERADOR INTERNO DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO 

CONCELHO DE ODIVELAS” 
 

Pela bancada do BE, foi apresentada uma 
recomendação com o título “Adoção da Carris 
como operador interno de transporte coletivo de 
passageiros no concelho de Odivelas”, (documento 
n.º 2), que será transcrito em ata. Colocada à 
votação, a recomendação, foi rejeitada por maioria 
com os votos a favor da bancada do BE, e com a 
abstenção das bancadas da CDU, do PAN, do 
CDS/PP e do Membro Independente Lúcia Lemos e 
com os votos contra das bancadas do PS e 
PPD/PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

“PELA GRATUITIDADE DOS TRANSPORTES EM DIA DE 
ELEIÇÕES” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma 
recomendação com o título “Pela gratuitidade dos 
transportes em dia de eleições, (documento n.º 3), 
que será transcrita em ata. Colocada à votação, a 
recomendação, foi rejeitada por maioria com os 
votos a favor das bancadas do BE, do PAN do, e do 
Membro Independente Lúcia Lemos, com a 
abstenção da bancada da CDU e com os votos 
contra das bancadas do PS, do PPD/PSD e do 
CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“POR MAIS MOBILIDADE EM TRANSPORTE COLETIVO 
DE PASSAGEIROS NO CONCELHO DE ODIVELAS” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma 
recomendação com o título “Por mais mobilidade 
em transporte coletivo de passageiros no concelho 
de Odivelas”, (documento n.º 4), que será transcrita 
em ata. Colocada à votação, a recomendação, foi 
rejeitada por maioria com os votos a favor das 
bancadas do BE, do PAN, da CDU, e do Membro 
Independente Lúcia Lemos, com a abstenção da 
bancada do CDS/PP e com os Votos Contra das 
bancadas do PS e do PPD/PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“POR UM PASSE ÚNICO COM TARIFAS MAIS JUSTAS NO 
ACESSO À MOBILIDADE” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma 
recomendação com o título “Por um passe único 
com tarifas mais justas no acesso à mobilidade” 
(documento n.º 5), que será transcrita em ata. 
Colocada à votação, a recomendação, foi rejeitada 
por maioria com os votos a favor das bancadas do 
BE, do PAN, da CDU, e do Membro Independente 
Lúcia Lemos, com a abstenção da bancada do 
CDS/PP e com os Votos Contra das bancadas do 
PS e do PPD/PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 
 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

PARA 
 

REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO DO 
JARDIM EGAS MONIZ 

(A SUL DO BAIRRO CODIVEL) 
 

O Jardim Egas Moniz é um dos equipamentos 
modernos do município, dotado de parque infantil, 
cuja função está a ser adulterada, inibindo muitos 
munícipes de o usufruir por várias razões das quais 
são mencionadas os receios perante alguns 
frequentadores do espaço e ausência de 
iluminação noturna. 
 
Com efeito, alguns vizinhos apontam consumo e 
tráfico de estupefacientes no local o que 
transforma o espaço como inseguro para 
veraneantes e até ao desincentivo do uso do 
parque infantil por parte de muitas mães ao fim da 
tarde ou simples atravessamento em passeio de 
animais domésticos ao início da noite. 
 
Assim, para que o equipamento seja devolvido ao 
uso de todos os munícipes a bancada do CDS-PP 
propõe à Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário, que aprove a recomendação 
ao executivo municipal: 
 
1- Que o jardim seja dotado de iluminação pública 
suficiente para a circulação ou permanência de 
modo a evitar temores. 
 
2- Que o espaço seja sinalizado junto das 
autoridades policiais para que seja vigiado com 
mais proximidade e frequência, evitando que se 
instalem atividades ilícitas em prejuízo da 
comunidade. 
 
(Documento apresentado pela bancada CDS/PP – 
Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PS, do PAN CDS/PP e 
PPD/PSD e com a abstenção do Membro 
Independente Lúcia Lemos)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

BANIR GLIFOSATO E HERBICIDAS SINTÉTICOS 
 

No passado dia 25 de Fevereiro, foram publicados 
os resultados de uma iniciativa levada acabo pela 
plataforma “Transgénicos Fora”, que concluiu que 
Portugal é um país contaminado pelo glifosato. 
Apesar de não ter validade científica, esta iniciativa 
apoia-se no relatório da Organização Mundial de 
Saúde que identificou este produto como 
“potencialmente cancerígeno”. Os resultados deste 
estudo também voltaram a levantar esta questão 
na sociedade civil. 
 
Vários países já começaram a apertar o cerco a 
herbicidas sintéticos, incluindo o glifosato, de facto 
este herbicida em particular já foi banido por 13 
municípios. 
 
Apesar da Comissão Europeia ter em 2017 alargado 
a licença por mais 5 anos deste herbicida, fê-lo 
com base num relatório que, como publicado pelo 
jornal Público no dia 15 de Janeiro de 2019, 
continha mais de 70% de informação plagiada de 
documento da produtora deste herbicida, a 
Monsanto detida pela Farmacêutica Bayer. 
 
É notória a falta de isenção das autoridades 
competentes por regular esta matéria. Sempre a 
movimentarem-se a favor dos grandes interesses 
económicos, jogam com a saúde das populações 
como dano colateral. 
 
O PAN tem lutado desde a sua fundação contra 
este tipo de soluções, que hoje em dia e com a 
variedade de alternativas no mercado, já não têm 
qualquer sentido. Estes herbicidas penetram na 
nossa água através dos nossos solos, e são um 
verdadeiro veículo para toxinas se infiltrarem no 
nosso organismo. Representa também um perigo 
constante para os animais errantes do nosso 
concelho, bem como animais de companhia que 
estejam a ser passeados pelos adotantes nos 
relvados de Odivelas. O PAN tem recebido 
denúncia atrás de denúncia de odivelenses 
preocupados com uso de herbicidas tóxicos nas 
ruas de Odivelas. Preocupados tanto pela saúde 
dos seus animais bem como a sua. Alternativas 
como uso de vinagre de álcool ou água salgada 
podem ser aplicados, visto serem herbicidas 
naturais, não necessitam de certificação. 
 
O PAN propõe: 
 

- Análises obrigatórias ao glifosato na água de 
consumo feitas pelos SIMAR 
 
- Banir o uso de glifosato e herbicidas sintéticos na 
limpeza urbana 
 
- Substituir o uso de herbicidas sintéticos por 
herbicidas naturais na limpeza urbana do nosso 
Concelho 
 
- Enviar esta medida para os SIMAR de modo a 
conhecerem a vontade dos representantes dos 
odivelenses bem como todas as bancadas 
parlamentares na Assembleia da República 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – 
Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PAN, da CDU, do BE, do CDS/PP, do 
PS, do PPD/PSD respetivamente e do Membro 
Independente Lúcia Lemos, e com a abstenção de 
Corália Rodrigues, Nuno Gaudêncio, Rogério Breia 
e Manuel Varela a título individual respetivamante)  
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“A LINHA CIRCULAR É UMA MÁ OPÇÃO PARA 
ODIVELAS” 

 
Pela bancada da CDU, foi apresentada uma Moção 
com o título “A Linha Circular é uma Má Opção 
para Odivelas”, (documento n.º 7), que será 
transcrita em ata. Colocada à votação, a moção, foi 
rejeitada por maioria com os votos a contra das 
bancadas do PS e do CDS/PP, e com os votos a 
favor das bancadas da CDU, do BE, do PAN, do 
PPD/PSD e do Membro Independente Lúcia 
Lemos. 
 
(Rejeitada por maioria) 
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ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE 
 

 
 

6.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITETURA 
NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR O JÚRI 
 

Presente para deliberação a proposta de 
Deliberação n.º 01/AM/2019 de 2019.02.20, referente 
à “Eleição de um(a) representante para Integrar o 
Júri para atribuição do Prémio Municipal de 
Arquitetura e Espaço Público”. 
 
Após o escrutínio secreto ficou eleito como 
representante da Assembleia Municipal de 
Odivelas, o membro Carlos Lopes, que integrará o 
júri para atribuição do Prémio Municipal de 
Arquitetura e Espaço Público. 

 
 
 
 

“ACORDO QUADRO DE LICENCIAMENTO DE 
SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS” 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE “LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT 
ENTERPRISE AGREEMENT E DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA PÓS VENDA” 
 

Aquisição, por lotes, de “licenças de software 
Microsoft Enterprise Agreement e de serviços de 
Assistência Pós Venda”, no âmbito do “Lote 68 – 
Pacotes de Software”, do “Acordo Quadro de 
Licenciamento de Software e Serviços Conexos” da 
Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I.P. (ESPAP), por um período de dois anos, 
tendo como preço base previsto, para a totalidade 
do contrato, o valor de 276.278,32€ (duzentos e 
setenta e seis mil duzentos e setenta e oito euros e 
trinta e dois cêntimos) acrescido de IVA, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/930 de 2019.01.28, aprovada na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 6 de fevereiro de 2019, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4 de 
2019, página 9). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PONTOS PENDENTES 
 

 
 

PASSAGEM DE PONTOS PARA UMA PRÓXIMA 
SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Dado o adiantado da hora, pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal de Odivelas, foi colocado à 
votação a passagem dos pontos: Ponto 1 
“Informação escrita sobre a atividade e situação 
financeira do Município”; Ponto 4 «Em defesa do 
património ”video-vigilância de monumentos 
nacionais e de interesse municipal. (proposta da 
bancada do CDS/PP)»; Ponto 5 “Proposta de 
renovação parcial da frota automóvel municipal – 
(2ª fase) e aquisição de uma viatura inclusiva”; 
Ponto 6 “Aprovação das Atas da Assembleia 
Municipal, nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, E 18 DE 2018”, para uma próxima 
Sessão da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 7 de março de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“MOÇÃO 
 

PELO REFORÇO DA PREVENÇÃO E COMBATE À 
VIOLÊNCIA DE GÉNERO 

 
Considerando que: 
 
i. o combate à violência de género é um dos 
maiores desafios das nossas sociedades; 
 
ii. a violência de género toma várias formas, sendo 
Portugal assolado por um número de crimes de 
violência doméstica e violação muito elevado e 
maioritariamente direcionado contra mulheres, 
que devem fazer ponderar as medidas 
implementadas até hoje e novas formas de 
combater este flagelo; 
 
iii. segundo o Observatório de Mulheres 
Assassinadas da UMAR, nos últimos 15 anos 
morreram 503 mulheres e cerca de 600 foram 
vítimas de tentativas de assassinato. No mesmo 
período, mais de 1000 crianças ficaram órfãs.  
 
iv. em 2018, registaram-se, em Portugal, 29.734 
participações do crime de Violência Doméstica; 
 
v. por outro lado, a violência doméstica é o crime 
contra as pessoas que mais mata em Portugal. Este 
crime continua a assumir-se como uma das 
principais formas de criminalidade, sendo que, nos 
crimes contra as pessoas, é apenas superado em 
número de ocorrências, pelo crime de ofensa à 
integridade física simples, segundo dados do 
Relatório Anual de Segurança Interna de 2017 
(RASI 2017). 
 

vi. apesar de, passados 18 anos, ser pacífico na 
sociedade portuguesa o mérito de se ter tornado a 
violência doméstica crime público, apesar das 
inúmeras campanhas de sensibilização, apesar de 
todas as denúncias, o crime de violência doméstica 
continua a ter uma prevalência muito grande; 
 
vii. só este ano, 2019, já foram assassinadas 13 
mulheres e 1 criança em contexto de violência 
doméstica e de relações de intimidade. Nestes 
casos, existiam já processos, queixas, tentativas de 
pedir ajuda que não foram ouvidas por ninguém. O 
sistema que deveria apoiar as vítimas de violência 
doméstica continua a falhar redondamente. 
 
viii. por outro lado, o crime de violação atinge, 
sobretudo, mulheres e crianças. Apesar da 
neutralidade prevista no tipo legal de violação 
quanto ao género da vítima, este crime é, 
indubitavelmente, uma forma de violência de 
género, e uma das mais invisíveis.  
 
ix. em Portugal, de acordo com os dados do RASI 
2017, as participações do crime de violação 
aumentaram, de 2016 para 2017, 21,8% e foram 
apresentadas 408 queixas às forças de segurança. 
Segundo a mesma fonte, a esmagadora maioria de 
agressores enquadra-se em relações de 
proximidade familiar ou de conhecimento, sendo 
por isso falsa a ideia de que o crime de violação é 
cometido por estranhos. 
 
x. neste quadro, afigura-se a necessidade de um 
debate aprofundado e sério da sociedade 
portuguesa, que ouça com mais atenção as várias 
organizações que trabalham diariamente com 
estes casos de violência, bem como organizações 
internacionais, profissionais da justiça, entre outros. 
 
xi. o parlamento português tem tido, em especial 
no último ano, várias discussões e apresentação de 
várias iniciativas legislativas referentes a esta 
problemática específica da violência doméstica e 
violação, de onde destacamos:  
 
a) Projeto de Lei 976/XIII (BE)– Altera o Código 
Penal, reforçando o combate à violência 
doméstica, sexual e sobre menores (46ª alteração 
ao Código Penal); 
 
b) Projeto de Lei 977/XIII (BE) – Altera o Código de 
Processo Penal, alargando a possibilidade de 
aplicação de prisão preventiva e limitando a 
aplicação da figura da suspensão provisória de 
processo (31ª alteração ao Código de Processo 
Penal); 
 
c) Projeto de Lei 978/XIII (BE) – Cria os Juízos de 
Violência Doméstica; 
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d) Projeto de Lei 1013/XIII (PAN) - Procede à 
alteração do artigo 41º da Lei nº 112/2009, de 16 de 
setembro, reforçando os trâmites de cooperação 
das entidades empregadoras com os 
trabalhadores vítimas de violência doméstica; 
 
e) Projeto de Lei 1017/XIII (CDS) – Altera o Código 
Civil, criando a indignidade sucessória dos 
condenados por crimes de violência doméstica ou 
maus tratos; 
 
f) Projeto de Lei 1047/XIII (PAN) – Altera o Código 
Penal, nomeadamente o crime de violação, 
adaptando a legislação à Convenção de Istambul 
ratificada por Portugal; 
 
g) Projeto de Lei 1058/XIII (BE) – Procede à 
alteração dos crimes de violação e coação sexual 
no Código Penal, em respeito pela Convenção de 
Istambul (47ª alteração ao Código Penal); 
 
h) Projeto de Lei 1105/XIII (BE) – Possibilita a 
aplicação de imposição de condutas ou a 
proibição de contacto quando há fortes indícios da 
prática do crime de perseguição (33ª alteração do 
Código de Processo Penal); 
 
xii. parte das propostas estão em especialidade, 
outras foram já rejeitadas, mas, no geral, o que se 
tem depreendido do debate público sobre estas 
matérias é que existe pouca vontade política para 
fazer alterações à legislação. O argumento tem 
sido de que é preciso investir mais na formação 
dos e das profissionais. 
 
xiii. concordando com a necessidade permanente 
de existir formação, os números indicam 
claramente que isso não chega. Tudo o que se fizer 
neste âmbito, seja de nível nacional ou local, será 
sempre pouco enquanto o número de femicídios 
for tão elevado.  
 
xiv. desde 2007, o Bloco de Esquerda propõe a 
criação de equipas multidisciplinares 
especializadas nas várias fases do processo e nas 
várias entidades. Apenas agora o Governo está a 
dar início a este caminho: é positivo, mas já vem 
tarde.  
 
xv. a gravidade da situação não se coaduna com o 
rejeitar de possíveis alterações à legislação, ora 
porque haverá sempre juízes ou juízas que tomam 
más decisões, ora porque o que é preciso mudar 
são as mentalidades. Ignorar, por exemplo, que o 
enquadramento legal atual potencia as penas 
suspensas para penas abaixo de 5 anos para este 
tipo de crimes é deixar as vítimas expostas a mais 
violência.  
 
 
 

Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 7 de março de 
2019, delibera: 
 
1. saudar todas as manifestações e concentrações 
que, nas últimas semanas e nos próximos dias, 
ocorrerão por todo o país exigindo medidas 
efetivas de combate à violência de género; 
 
2. exigir ao Governo e à Assembleia da República 
que tomem o combate à violência de género 
como prioridade política efetiva; 
 
3. instar aos respetivos órgãos de soberania a 
procederem às seguintes medidas:  
 
a) alteração das molduras penais para os crimes de 
violência doméstica, sexual e contra menores; 
 
b) adequação do Código Penal à Convenção de 
Istambul, cumprindo as recomendações do 
GREVIO no último relatório sobre a aplicação da 
Convenção em Portugal, estabelecendo o 
consentimento como linha vermelha do crime de 
violação e consagrando o crime de violação como 
crime público; 
 
c) extensão da aplicação de prisão preventiva a 
crimes de violência doméstica e proibir a aplicação 
do instituto da suspensão provisória do processo a 
este tipo de crimes; 
 
d) garantir a articulação entre o processo crime e o 
processo de regulação das responsabilidades 
parentais (quando exista). Não é possível separar 
estes dois processos, deixando as vítimas mais 
vulneráveis perante o agressor; 
 
e) aplicação das medidas de coação “proibição de 
contacto e imposição de condutas” ao crime de 
perseguição (stalking), pois é um passo para 
garantir a proteção da vítima durante a fase de 
inquérito. 
 
4. instar o Governo a acelerar os processos de 
formação e sensibilização dos e das várias agentes 
nos processos de violência: juízes e magistrados, 
forças de segurança, assistentes sociais, técnicos de 
saúde.  
 
5. instar o Governo a iniciar o processo de debate 
alargado para a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas.  
 
Enviar este documento ao Governo, aos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovada por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PS, do PAN, do 
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CDS/PP e do Membro Independente Lúcia Lemos e 
com a abstenção da bancada do PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 07 de março de 2019” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

“MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO 8 DE MARÇO – 
DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES 

 
Considerando que: 
 
i. o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres 
é um dia de muitas lutas importantes. Os direitos 
ao trabalho, à educação, ao voto, ao divórcio, à 
saúde e à liberdade sexual e reprodutiva foram 
direitos conquistados por muitas décadas de lutas; 
 
ii. há, hoje, graças à luta das mulheres e à 
democracia, mais mulheres em a trabalhar em 
todas as áreas e acederem às mais altas 
qualificações profissionais e universitárias. Mas 
persistem as discriminações de género entre 
profissões, a dupla jornada de trabalho com maior 
peso das tarefas domésticas sobre as mulheres, as 
chefias maioritariamente masculinas. As mulheres 
continuam a ser a maioria na precariedade, no 
desemprego e nos baixos salários; 
 
iii. de acordo com a Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego há uma diferença salarial, 
em Portugal, de 15,8% entre homens e mulheres 
(dados de 2016). É como se as mulheres, ao final de 
um ano, recebessem zero euros por 58 dias de 
trabalho; 
 
iv. há hoje mais mulheres na política e com papel 
relevante na administração pública. E tem sido 
tomadas medidas pelo Governo e pela Assembleia 
da República para reforçar a paridade entre 
homens e mulheres. Do mesmo modo que através 
de organizações não-governamentais ou agências 
do Estado são monitorizados indicadores de 
desigualdade e prestados apoios sociais, 
nomeadamente às vítimas de violência doméstica. 
Mas o caminho para a igualdade ainda é longo e as 
injustiças persistem; 
 
v. a segurança das mulheres continua a estar em 
risco na nossa sociedade. Os crimes sexuais afetam 
principalmente as mulheres. De acordo com o 
Relatório Anual de Segurança Interna de 2017, 
99,2% dos violadores são homens e 90,7% das 
vítimas são mulheres. Sendo preocupante o facto 
de, como revelam os dados do Ministério da 
Justiça relativos a 2016, apenas 37% dos 

condenados por crimes sexuais serem 
efetivamente presos; 
 
vi. neste ano de 2019 já foram assassinadas 13 
mulheres em Portugal, foram 503 mulheres 
assassinadas nos últimos 14 anos, conforme regista 
o Observatório das Mulheres Assassinadas/UMAR. 
Estes crimes estão a chocar o país. Contra essa 
violência extrema houve manifestações no dia 10 
de Fevereiro, em Lisboa, no dia 14 de Fevereiro em 
várias cidades do país. E estão programados novos 
atos para 8 e 9 de março pelo fim da violência 
contra as mulheres; 
 
vii. as lutas contra a opressão e a exploração das 
mulheres têm muitas vertentes, social, cultural, 
económica, política, e dizem respeito a toda a 
gente. Também por isso há uma greve feminista 
no dia 8 de março dinamizada por vários coletivos, 
organizados na Rede 8 de Março, com apoio de 
alguns sindicatos. Além da greve há uma 
manifestação no dia 8 para a qual estão a 
mobilizar vários coletivos e associações feministas. 
E no dia 9 realizam-se a Manifestação Nacional de 
Mulheres, em Lisboa, organizada pelo MDM - 
Movimento Democrático de Mulheres, e a 
manifestação Nós por Elas, contra a violência, em 
várias cidades; 
 
viii. violência, diferença salarial, discriminações e 
assédios contra as mulheres, nada nos deixa 
indiferentes.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 7 de março de 
2019, saúda todas as conquistas das Mulheres e 
todas as iniciativas realizadas no âmbito da 
comemoração do dia 8 de março, 
comprometendo-se com a defesa da igualdade 
entre homens e mulheres como trave fundamental 
de uma sociedade que se quer cada vez mais livre 
e mais justa.  
 
Enviar este documento a todos os Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República, à CIG - 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género, à CITE - Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego, às associações e 
movimentos envolvidos nas grandes iniciativas 
comemorativas do distrito de Lisboa e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovada por Unanimidade) 
 
Odivelas, 07 de março de 2019 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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“RECOMENDAÇÃO 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO LOCAL SOBRE 
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS INFORMAIS 

 
Considerando que: 
 
i. nos últimos anos, o país sofreu as consequências 
da austeridade, tendo-se agravado muitos dos 
problemas dos municípios e das suas pessoas, 
mesmo com as mudanças políticas em curso no 
país. Perdeu-se população e 30% da mesma tem 
mais de 65 anos. Muitas destas pessoas vivem em 
total solidão e isolamento, que tantas vezes a 
pobreza e as limitações da mobilidade urbana se 
encarregam de agravar;  
 
ii. são demasiadas as pessoas com mais de 65 anos 
que revelam ter dificuldades em ir ao médico por 
causa da distância, bem como em aceder a 
cuidados médicos por causa dos custos; 
 
iii. segundo a Coordenação Nacional para a 
Reforma Cuidados Continuados Integrados, há em 
Portugal 110.000 pessoas em situação de 
dependência, sendo 80% dos cuidados a estas 
pessoas prestados por cuidadores informais. O país 
tem aliás a maior taxa de cuidados domiciliários 
informais da Europa, segundo o estudo da 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS) "Acesso, 
qualidade e concorrência nos Cuidados 
Continuados e Paliativos"; 
 
iv. é comprovadamente importante que pessoas 
idosas ou com algum tipo de dependência 
continuem a viver num espaço familiar, mas, 
tentando estas permanecer em casa o máximo de 
tempo possível  e gerir a sua vida de forma 
independente - ao invés de se renderem à 
institucionalização - são confrontadas nessa 
condição por uma maior vulnerabilidade, 
fragilidade e incapacidade, o que leva a uma 
necessidade de apoio. Havendo um défice de 
instituições que prestem estes cuidados, 
nomeadamente ao alcance da situação socio-
económica das famílias, os cuidados assegurados 
em contexto domiciliário são frequentemente 
suportados por cuidadoras e cuidadores informais; 
 
v. as pessoas que prestam esses cuidados informais 
enfrentam no seu dia-a-dia enormes desafios, 
agravados pelas limitações sociais e pelas 
exigências económicas que surgem ao cuidar de 
uma pessoa com dependência. Numa altura em 
que as despesas a que têm que fazer face se 
multiplicam, muitas destas pessoas deixam de 
conseguir trabalhar ou deixam de poder ter uma 
previsibilidade estável do seu rendimento, dado 
que a prestação de cuidados implica muitas vezes 
faltas ao trabalho que não são depois 
comparticipadas. Acresce a este cenário o 

isolamento em que estas pessoas se vêem a lidar 
com todas estas dimensões das suas vidas, 
podendo inclusive algumas situações evoluir para 
um quadro de esgotamento. Há, por todas estas 
razões, urgência na implementação de medidas 
de apoio que garantam direitos e qualidade de 
vida das pessoas cuidadas e das pessoas que 
cuidam; 
 
vi. em 2016 foram aprovadas pela Assembleia da 
República uma série de recomendações ao 
Governo em prol da criação do estatuto do 
cuidador informal, mas no concreto da vida das 
pessoas ainda nada tomou forma. Tal como o 
alertam as associações e organizações com 
intervenção neste domínio (com quem devem as 
autarquias devem promover um diálogo 
permentente e de proximidade), é urgente garantir 
aos cuidadores o apoio de que necessitam na 
prestação de cuidados (de enfermagem, cuidados 
médicos, de fisioterapia, de ordem psicossocial, na 
prescrição e administração de fármacos, etc), na 
formação e informação sobre as patologias em 
causa e as melhores técnicas para prestar 
cuidados, no direito do cuidador ao descanso (por 
via da existência de camas públicas ou de 
cuidados domiciliário ao seu alcance) e no apoio 
mútuo e entre pares (por via de redes de 
cuidadores). Ainda que os custos para o estado 
sejam muito inferiores quando a pessoa 
permanece na sua residência do que sendo 
institucionalizada e mesmo com o Bloco de 
Esquerda a procurar que o Orçamento de Estado 
para 2019 contemplasse medidas essenciais neste 
âmbito, o governo deixou expressa apenas a 
intenção de abordar a matéria ao longo deste ano; 
 
vii. perante esta realidade e considerando o papel 
de proximidade das autarquias e as suas 
atribuições no domínio das políticas sociais, cabe-
lhes a responsabilidade de mapear a situação 
concreta de cada local e alertar o governo para os 
dados em causa.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 7 de março de 
2019, recomenda ao executivo municipal: 
 
1. a implementação de um diagnóstico local, 
inclusive com a colaboração da ACES Loures que, 
com rigor e minúcia, estude o território no que 
toca a esta problemática, nomeadamente 
caracterizando a realidade em que vivem as 
pessoas idosas que necessitam de apoio e 
recolhendo dados sobre as situações de prestação 
de cuidados informais que já ocorrem. 
 
2. a prossecução das diligências necessárias junto 
das entidades competentes, para que seja 
aprovado com todos os seus direitos o Estatuto do 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 6 – 19 de março de 2019 

43 
 

Cuidador Informal com a respetiva afetação 
orçamental e necessária revisão legal.  
 
Enviar este documento a todos os Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República, ao 
Governo e à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovada por Unanimidade) 
 
Odivelas, 07 de março de 2019 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PONTOS PENDENTES 
 

 
 

PASSAGEM DE PONTOS PARA UMA PRÓXIMA 
SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Dado o adiantado da hora, pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal de Odivelas, foi colocado à 
votação a passagem dos pontos: ponto 3 “Proposta 
de renovação parcial da frota automóvel municipal 
– (2ª fase) e aquisição de uma viatura inclusiva” e 
ponto 4 aprovação das atas da Assembleia 
Municipal, n.ºS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, e 18 de 2018, para uma próxima 
Sessão da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


