
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano XX - N.º 4 / 2019 - 19 de fevereiro de 2019 
 Ano XX - N.º 8 / 2019 - 16 de abril de 2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA: 
 

Diretor: Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins 

 
Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Odivelas, Rua Guilherme Gomes Fernandes,  

Quinta da Memória, 2675-367 Odivelas 
 
Coordenação, Layout e Paginação: Câmara Municipal de Odivelas 

Área do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 
Periodicidade: Quinzenal 
 
Data de publicação: 16 de abril de 2019 
 
Tiragem: 20 Exemplares 
 
N.º de Depósito Legal: 263350/07 
 
Distribuição Gratuita 
 
Correspondência relativa ao Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 
deve ser dirigida a: 
 
Câmara Municipal de Odivelas, 
Avenida Amália Rodrigues, N.º 27, Piso 0 - Urbanização da Ribeirada - 2675-432 Odivelas 
 
Telefone: 21 932 09 00 - Fax: 21 934 43 06 
 
Disponível on-line através do site oficial da Câmara Municipal de Odivelas: www.cm-odivelas.pt/ 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 
 

 
Ano XX - N.º 8 – 16 de abril de 2019 

 

 
 
 

ÍNDICE 
 

 
 
 

  Página 
   

CÂMARA MUNICIPAL   
   

7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 3 de abril de 2019   
   

Votos de Congratulação  7 
   

Voto de Solidariedade  8 
   

Voto de Pesar  9 
   

Voto de Louvor  10 
   

Ponto retirado da ordem do dia da presente reunião  10 
   

Ata da Câmara Municipal de Odivelas  11 
   

Abertura de procedimento concursal comum a termo resolutivo incerto para a 
categoria de assistente operacional 

 
11 

   

Abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento 
na categoria de Assistente Operacional por tempo indeterminado 

 
11 

   

SIMAR de Loures e Odivelas, prestação de contas a 31.12.2018  11 
   

SIMAR de Loures e Odivelas, Relatório de Gestão do ano de 2018  11 
   

SIMAR de Loures e Odivelas, 1.ª Revisão Orçamental de 2019  11 
   

SIMAR de Loures e Odivelas, decisão de adjudicação relativa ao concurso público, 
para a aquisição continuada de combustíveis a granel e aquisição de combustíveis 
através de cartão eletrónico, por lotes 

 
12 

   

SIMAR de Loures e Odivelas, decisão de adjudicação relativa ao concurso público, 
para a aquisição de serviços de comunicações de rede fixa, dados, móvel e serviços 
de disaster recovery e outros 

 
12 

   

SIMAR de Loures e Odivelas, decisão de adjudicação relativa ao concurso público, de 
fornecimento de energia elétrica, por lotes 

 
12 

   

Proposta de Contrato-Programa a Celebrar entre o Município de Odivelas e o Clube 
Atlético e Cultural 

 
12 

   

Cedência de transporte municipal à Comissão de Trabalhadores dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR) 

 
16 

   

Cedência de transporte municipal à Igreja Batista da Ramada  16 
   

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/89, para o lote 648, inserido no Bairro Casal 
da Silveira, na União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
16 

   

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000, para os lotes 126 e 233, inseridos no 
Bairro das Granjas Novas, na União das Freguesias de Ramada e Caneças 

 
16 

   

Comunicação Prévia de Obras de Urbanização, a realizar numa parcela com área 
total de 23.680,00 m2, na Rua Amália Rodrigues, na Ramada, processo n.º 10709/LO 

 
17 

   

Substituição do meio de garantia da caução prestada por hipoteca legal, constituída 
sobre o lote 69, da Rua 19 de Junho, no Bairro Sol Nascente, na União das Freguesias 
de Pontinha e Famões 

 
17 

   

Substituição do meio de garantia da caução prestada por hipoteca legal, constituída 
sobre o lote 652, da Rua Hermínia Silva, no Bairro dos Quatro (São Sebastião Norte), 
na União das Freguesias de Pontinha e Famões 

 
18 

   

 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 8 – 16 de abril de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Página 
   

UNIDADES ORGÂNICAS   
   

DESPACHOS   
   

Presidência  18 
   

Vereação  20 
   

Outros Despachos  20 
   

EDITAIS  22 
   

AVISOS  22 
   

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA  23 
   

   
   

ASSEMBLEIA MUNICIPAL   
   

4.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, realizada em 28 de março de 2019   
   

Proposta de não aceitação, por parte do Município de Odivelas, da transferência de 
competências relativas ao setor da proteção e saúde animal e ao setor de segurança 
dos alimentos 

 
29 

   

Proposta de renovação parcial da frota automóvel (2.ª fase), dando continuidade ao 
projeto de renovação da frota municipal 

 
29 

   

Suspensão temporária do Regulamento Geral de Alienação de Fogos Municipais do 
Município de Odivelas 

 
29 

   

Proposta para criação de uma Comissão de Ambiente  29 
   

Proposta para criação de uma Comissão de Acompanhamento da Beneficiação do 
Mosteiro D. Dinis e instalação de serviços e outros usos 

 
30 

   

Atas da Assembleia Municipal de Odivelas  30 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 8 – 16 de abril de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 8 – 16 de abril de 2019 

7 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 3 de abril de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

MIGUEL OLIVEIRA 
 
“Depois de uma estreia sem pontuar, Miguel 
Oliveira conquistou os primeiros pontos no Grande 
Prémio da Argentina, no passado domingo. 
Tornando-se o primeiro português a pontuar, 
terminando no 11.º lugar, conquistando assim cinco 
pontos na classificação do Moto GP. 
 
Eleito Desportista do Ano 2018, na categoria de 
Atleta Masculino, pela Confederação do Desporto 
de Portugal, assim como nomeado Embaixador 
Global da Integridade e Transparência no 
Desporto, pela Sport Integrity Global Alliance, 
Miguel Oliveira torna-se dia após dia, uma 
referência mundial enquanto desportista e uma 
referência para os mais novos pilotos, onde iniciou 
um projeto pedagógico pioneiro em Portugal – o 
Oliveira Cup. Um Troféu Escola de Motociclismo, 
dirigido a jovens dos 10 aos 14 anos de idade e tem 
como intuito encontrar o seu “sucessor”. 
 
Antes de chegar ao Moto GP, Miguel Oliveira em 
2016 na sua estreia em Moto 2 ficou em 21º 
classificado, em 2017 em 3º classificado, e em 2018 
foi vice-campeão mundial, dando sinais da sua 
evolução, deixando de ser uma promessa, 
passando a ser uma certeza do excelente piloto 
que é, tornando-se assim o primeiro piloto 
português em Moto GP.  
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de 
Câmara, felicita o atleta Miguel Oliveira pela sua 
afirmação no Moto GP e pelo excelente resultado 
obtido. Fica pois, um justo reconhecimento do 
município de Odivelas pelo empenho e pela 
consagração mundial de Miguel Oliveira. 
 

(Apresentado pela bancada do PS - aprovado por unanimidade)  

 
Odivelas, 04 de abril de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

JOÃO SILVA CAMPEÃO DO MUNDO DE K1 E K1 GLORY 
 
Decorreu entre os dias 12 e 18 de Março de 2019 o 
Campeonato do Mundo da WKA (World 
Kickboxing Association) e WMO (World Muay Thai 
Association) em Bangkok, Tailândia. 
 
O município de Odivelas esteve representado pelo 
atleta João Silva, que pertence à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças, onde conquistou a medalha de ouro em 
duas categorias diferentes: 
 
- K1 e K1 Glory; 
 
Com 21 anos de idade João Silva é uma referência 
nacional e internacional na modalidade, onde 
começou com 14 anos nas com o Mestre e 
responsável pelo Kickboxing e Muay Thai na 
A.H.B.V.Caneças, Paulo Ferreira. 
 
João Silva que há cerca de um ano sofreu um 
acidente grave, onde lhe foi amputado o peito do 
pé e 3 dedos, passando por uma fase de 
recuperação difícil, nunca desistiu dos seus sonhos 
nunca renunciando ao que mais gosta de fazer e 
demonstrando a superação da sua incapacidade 
física. 
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de 
Câmara, felicita o atleta João Silva pela sua vitória 
no Campeonato do Mundo de WKA e WMO e 
também felicita o seu treinador Paulo Ferreira que 
desenvolve esta modalidade no nosso concelho, 
sendo o único clube a participar em competições 
onde já conta com mais de 50 atletas. Fica pois, 
um justo reconhecimento pelo município de 
Odivelas pelo empenho e pela consagração 
mundial do João Silva e também do Mestre Paulo 
Ferreira.  
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado por unanimidade)  

 
Odivelas, 04 de abril de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUPER LIGA EUROPEIA DE GOALBALL 
 
“Odivelas recebeu a “Super Liga Europeia de 
Goalball - Loureshopping”, no Pavilhão Multiusos 
nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2019, numa prova 
inédita em Portugal. O Goalball é uma modalidade 
desportiva paralímpica criada exclusivamente para 
pessoas cegas e com baixa visão. Em Odivelas 
contamos com uma equipa com vários títulos 
nacionais, o Clube Atlético e Cultural da Pontinha, 
entre a Taça de Portugal, o Campeonato Nacional 
e a Supertaça de Portugal. 
 
Participaram nesta Super Liga Europeia de 
Goalball no setor feminino, a BSI Copenhagen, 
Madrid +Ideas GB, Old Power e Sporting Clube de 
Portugal, já na participação em masculinos 
participaram a Aisti Sport, FIFH Malmö, GC Perun, 
Old Power e Sporting Clube de Portugal. 
 
Odivelas, pretende estar na vanguarda da inclusão, 
juntando os melhores atletas mundiais de Goalball, 
um motivo de grande orgulho e significado para o 
nosso Município, dando seguimento a política de 
Desporto para Todos, que queremos cada vez mais 
evidenciar.  
 
A equipa de Goalball feminina do Sporting Clube 
de Portugal venceu a primeira edição da Super 
Liga Europeia da modalidade, ao ganhar na final 
frente ao BSI Copenhaga por 10-6. E a equipa 
masculina do Sporting Clube de Portugal sagrou-
se bicampeã europeia ao vencer o GC Perun, da 
República Checa, por 12-6, na final da Super Liga 
Europeia de Goalball. 
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de 
Câmara, felicita todos os atletas, treinadores, 
equipas técnicas, em especial aos vencedores 
femininos e masculinos do Sporting Clube de 
Portugal, à Associação Europeia de Clubes de 
Goalball e ao Clube Atlético e Cultural da Pontinha. 
Fica pois um justo reconhecimento pela 
capacidade organizativa e empenho que todos 
demonstraram nesta grande competição 
internacional. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado por unanimidade)  

 
Odivelas, 04 de abril de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ODIVELAS NO X CAMPEONATO REGIONAL DE TRAUMA 
 
“O Corpo de Bombeiros Voluntários de Odivelas 
participou no X Campeonato Regional de Trauma 
que decorreu na Azambuja nos dias 29, 30 e 31 de 
Março, fazendo-se representar por uma equipa 
feminina composta pelas bombeiras Jéssica 
Mascarenhas e Filipa Santos.  
 
Organizada em parceria pela Associação Nacional 
de Salvamento e Desencarceramento e a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Azambuja, esta competição contou com 17 
equipas e teve início no fim do mês de Janeiro, 
culminando nas provas do passado fim de semana.  
 
É a primeira vez que o Corpo de Bombeiros de 
Odivelas participa nesta competição e a posição 
alcançada revela um trabalho meritório de 
dedicação, profissionalismo, coragem e treino 
desta equipa feminina que se destacou pela 
excelente classificação.  
 
À Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Odivelas e ao seu Corpo de 
Bombeiros remetemos o nosso voto de 
congratulação manifestando o nosso 
reconhecimento por, convosco, construirmos um 
concelho mais seguro e mais resiliente.  
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado por unanimidade)  

 
Odivelas, 04 de abril de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

VOTO DE SOLIDARIEDADE 
 

 
 

PELO POVO DE MOÇAMBIQUE 
 
“No passado dia 14 de março, a região centro de 
Moçambique, o Malawi e o Zimbabwe foram 
severamente atingidos pelo ciclone Idai, deixando 
um rasto de destruição impressionante. 
 
Volvidas que estão pouco mais de duas semanas, 
continua a trabalhar-se diária e empenhadamente 
para o restabelecimento das ligações rodoviárias, 
por forma a facilitar a entrada de ajuda 
humanitária a muitas zonas que ainda 
permanecem sem eletricidade, comunicações, 
água potável e bens essenciais.  
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O último balanço aponta para cerca de 1 milhar de 
vítimas mortais nestes 3 países, 600 das quais só 
em Moçambique, registando-se ainda um número 
indeterminado de desaparecidos. As autoridades 
moçambicanas estimam que 1 milhão de pessoas 
tenham sido afetadas pela passagem deste 
ciclone, tendo muitas delas perdido a sua 
habitação, estão subnutridas e a precisar de 
alimentos e de assistência médica urgente. 
Números trágicos e assustadoramente provisórios, 
uma vez que algumas das zonas atingidas por este 
fenómeno natural ainda não foram alcançadas 
pelas missões de salvamento e resgate. 
 
As respetivas missões de reconhecimento, de 
busca e salvamento continuam, estando no 
terreno cerca de 945 especialistas humanitários, 
perto de meia centena de meios aéreos e um 
número semelhante de meios marítimos, além de 
vários camiões, dezenas de meios de comunicação 
sendo, inclusive, utilizados diversos drones para as 
operações de resgate em locais de acesso mais 
remoto.  
 
O Estado português e diversas organizações do 
nosso país estão igualmente envolvidas nesta 
missão de emergência, contribuindo com muitos 
destes recursos técnicos, logísticos e humanos, em 
pleno espírito de cooperação e solidariedade para 
com o povo moçambicano. 
 
Somos ainda confrontados, através dos órgãos de 
comunicação social, com inúmeras imagens de 
devastação de povoações e do sofrimento 
daqueles que perderam os seus familiares, as suas 
casas e seus bens, mostrando o seu desespero em 
busca por água e alimento, algo que nos deixa 
profundamente consternados. 
 
Em face do ocorrido, a Câmara Municipal de 
Odivelas apresenta a sua solidariedade para com o 
povo moçambicano pelo complexo período de 
crise humanitária que atravessa no momento. 
Esperamos que este país considerado de país-
irmão possa reerguer-se muito em breve e 
recomeçar o seu caminho rumo à normalidade e 
ao desenvolvimento.  
 
A Câmara Municipal de Odivelas manifesta, 
igualmente, o seu profundo pesar e apresenta as 
suas mais sentidas condolências aos familiares das 
vítimas, ao povo e ao Estado Moçambicano. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado por unanimidade)  

 
Odivelas, 04 de abril de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

FALECIMENTO DE JOÃO VASCONCELOS 
 
“Foi com enorme consternação que o país recebeu 
a notícia do falecimento de João Vasconcelos. Foi, 
sem dúvida, um dos impulsionadores da Economia 
Digital e uma grande referência para uma geração 
de empresários que beneficiaram do seu 
injustamente curto mas importante legado no 
campo do empreendedorismo moderno e da 
inovação.  
 
Entre 1999 e 2005, ocupou o cargo de vice-
presidente da Associação Nacional de Jovens 
Empresários (ANJE), tendo gerido igualmente 
diversas empresas familiares nos setores do 
turismo e serviços. Foi Diretor-geral da Startup 
Lisboa e o responsável por trazer a Web Summit a 
Portugal, contribuindo igualmente para o sucesso 
desta cimeira tecnológica no nosso país que tem 
repercussões à escala mundial. 
 
Pertenceu ao atual Governo Constitucional 
liderado por António Costa, entre 2015 e 2017, 
enquanto Secretário de Estado da Indústria, um 
cargo que desempenhou com distinção. Imprimiu 
um forte dinamismo à atividade governativa e 
contribuiu de forma relevante com a sua 
determinação, espírito criativo, visão e inovação 
para a revitalização e estímulo da nossa economia.  
 
João Vasconcelos acreditava e fez-nos confiar de 
que o futuro do país passava pela aposta na 
tecnologia e no digital, enquanto ferramenta para 
valorizar o analógico, assim como nas startups 
portuguesas e na sua qualificação.  
 
É por isso com toda a justiça que a Câmara 
Municipal de Odivelas aprova este voto de pesar 
pelo desaparecimento prematuro de João 
Vasconcelos. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado por unanimidade)  

 
Odivelas, 04 de abril de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX - N.º 8 – 16 de abril de 2019 

10 
 

 

VOTO DE LOUVOR 
 

 
 

DR.ª MARIA JOÃO NABAIS 
 
No passado dia 8 de Março, a Dra. Maria João 
Nabais, a seu pedido e ao abrigo do regime de 
mobilidade, deixou de exercer funções no 
Gabinete Veterinário Municipal.  
 
Do conjunto de atividades a que se dedicou na 
criação e desenvolvimento daquele serviço, releva 
um abnegado sentido de serviço público.  
Da sua atividade ao longo do seu percurso 
profissional naquele Gabinete ressalta: 
 
Em 1999, ano em que deu entrada na Câmara 
Municipal de Odivelas, ainda como Comissão 
Instaladora de Odivelas, iniciou a constituição da 
então Divisão Veterinária Municipal, tendo 
assumido a sua chefia em janeiro do 2000.  
 
Desde 2000 que são efetuadas ações de 
sensibilização envolvendo entidades externas a 
esta Câmara Municipal, inicialmente versando 
temas de saúde pública, como a Toxoplasmose, o 
Quisto Hidático, entre outros, e depois focando-se 
na proteção da Rede de Escolas Amigas dos 
Animais. Estas ações, após a inauguração do 
Parque dos Bichos/Centro Oficial de Recolha 
Animal de Odivelas em 2010, direcionaram-se ao 
público escolar e entidades como os escuteiros e 
escoteiros, realizando-se nas instalações e nas 
escolas do concelho e abrangendo diferentes 
faixas etárias das camadas mais jovens, 
reconhecidamente os veículos privilegiados da 
sensibilização dos adultos. 
 
Em 2010 foi convidada a assumir as funções de 
Médica Veterinária Municipal e de as acumular 
com a coordenação do então criado Gabinete 
Veterinário Municipal, atualmente denominado 
Serviço de Veterinária Municipal. 
 
O serviço atualmente existente, fruto dos projetos 
apresentados pela Dr.ª Maria João Nabais, é de 
qualidade e pioneiro em todo o país. O projeto do 
Consultório Veterinário Municipal, iniciado em 
2002 com o propósito de providenciar aos 
munícipes mais carenciados a possibilidade de 
tratamentos médicos-veterinários aos seus animais 
de companhia, atualmente acessível a todos os 
munícipes, é um serviço único no país. O 
atendimento foi assegurado durante 16 anos em 
exclusivo pela Dr.ª Maria João Nabais, o que 
implicou um comprometimento muito extenso do 
tempo, dedicação e esforço pessoais dado que, 
além do atendimento realizado três manhãs por 
semana, decorreram as cirurgias, realizadas fora 

desse horário que dificultaram a concretização de 
outros projetos e o desempenho de funções.  
 
As ações pioneiras do SVM passaram também pela 
implementação do “Programa de Captura-
Esterilização-Devolução”, o qual foi da sua exclusiva 
responsabilidade, tendo realizado gratuitamente 
centenas de cirurgias de esterilização de gatos 
errantes até ao ano de 2017, ano em que se 
contratou uma médica veterinária em regime de 
tarefa para este efeito, no âmbito do programa 
GATO (Gestão de Animais no Território de Odivelas 
que veio regulamentar o Programa CED existente à 
data e ampliá-lo. 
 
A Dr.ª Maria João Nabais foi responsável por uma 
equipa que trabalhou afincadamente no interesse 
da população do Concelho de Odivelas, tendo 
desempenhado as suas funções com mérito 
reconhecido e abnegado sentido do serviço 
público, mostrando disponibilidade, empenho e 
dedicação no trabalho que desenvolvia. 
 
(Apresentado pela bancada da CDU - aprovado por unanimidade)  

 
Odivelas, 04 de abril de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

“PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE  
À PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DE CANEÇAS 

 
Retirada do ponto 4.3. “Proposta de Cedência de 
Transporte à Paróquia de São Pedro de Caneças, 
para o dia 1 de Maio de 2019 ao Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima”, da Ordem do Dia da presente 
reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATAS 
 

 
 

ATA 21.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 21.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 31 de outubro de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL A TERMO INCERTO 
ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum com vista à celebração de nove 
contratos de trabalho em funções públicas, a 
termo resolutivo incerto, a que podem concorrer 
pessoas com ou sem vínculo de emprego público 
previamente estabelecido, na categoria de 
Assistente Operacional, para a Divisão de Educação 
(pessoal não docente) desta Câmara Municipal, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/2513, de 2019.03.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL  
PARA RESERVA DE RECRUTAMENTO 

ASSISTENTE OPERACIONAL 
 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal para constituição de reserva de 
recrutamento, na categoria de Assistente 
Operacional, com vista à celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, a que podem concorrer pessoas 
com ou sem vínculo de emprego público 
previamente estabelecido, para a Divisão de 
Educação (Pessoal não Docente) desta Câmara 
Municipal, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2019/2712, de 2019.03.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS A 31.12.2018 
PROCESSO N.º 11/DMGAG/2019 

 
Prestação de Contas a 31.12.2018 dos SIMAR de 
Loures e Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/2672, de 2019.03.26. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
18 de março de 2019, na sua 34.ª reunião ordinária, 
de acordo com proposta de deliberação n.º 
114/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/9026, de 2019.03.18, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/2672, de 2019.03.26). 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 
PROCESSO N.º 11/DMGAG/2019 

 
Relatório de Gestão do ano de 2018 dos SIMAR de 
Loures e Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/2672, de 2019.03.26. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
18 de março de 2019, na sua 34.ª reunião ordinária, 
de acordo com proposta de deliberação n.º 
132/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/9026, de 2019.03.18, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/2672, de 2019.03.26). 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2019 
PROCESSO N.º 14/DMGAG/2019 

 
1.ª Revisão Orçamental de 2019 dos SIMAR de 
Loures e Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/2665, de 2019.03.26. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
20 de março de 2019, na sua 7.ª reunião 
extraordinária, de acordo com proposta de 
deliberação n.º 148/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
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do ofício S/9619, de 2019.03.21, dos SIMAR de Loures 
e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/2665, de 2019.03.26). 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO  
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
PROCESSO N.º 15/DMGAG/2019 

 
Decisão de adjudicação relativa ao concurso 
público, em agrupamento de entidades (Câmara 
Municipal de Loures, SIMAR de Loures e Odivelas, 
GesLoures e Loures Parque, para a aquisição 
continuada de combustíveis a granel e aquisição 
de combustíveis através de cartão eletrónico, por 
lotes, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/2664, de 2019.03.26. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
18 de março de 2019, na sua 7.ª reunião 
extraordinária, de acordo com proposta de 
deliberação n.º 149/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/9619, de 2019.03.21, dos SIMAR de Loures 
e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/2664, de 2019.03.26). 
 
(Nota: a autorização da despesa e início do procedimento do concurso 
público acima mencionado foi deliberado na 1.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 9 de janeiro de 2019 – Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 2/2019, de 22 de janeiro). 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 

PROCESSO N.º 13/DMGAG/2019 
 
Decisão de adjudicação relativa ao concurso 
público, em agrupamento de entidades (Câmara 
Municipal de Loures, SIMAR de Loures e Odivelas, 
GesLoures, Loures Parque), para a aquisição de 
serviços de comunicações de rede fixa, dados, 
móvel e serviços de disaster recovery e outros, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/2663, de 2019.03.26. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
18 de março de 2019, na sua 34.ª reunião ordinária, 
de acordo com proposta de deliberação n.º 
128/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/9026, de 2019.03.18, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/2663, de 2019.03.26). 

(Nota: anteriores deliberações relativas a este concurso aprovadas na 21.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 31 de outubro de 
2018 (publicada no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
22/2018, de 13 de novembro), na 2.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 23 de janeiro de 2019 (publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 3/2019, de 5 de fevereiro), na 4.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de fevereiro de 2019 (publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 5/2019, de 6 de março de 
2019). 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

PROCESSO N.º 12/DMGAG/2019 
 
Decisão de adjudicação relativa ao concurso 
público, em agrupamento de entidades (Câmara 
Municipal de Loures, SIMAR de Loures e Odivelas, 
GesLoures, Loures Parque), de fornecimento de 
energia elétrica, por lotes, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/2578, de 
2019.03.27. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
18 de março de 2019, na sua 34.ª reunião ordinária, 
de acordo com proposta de deliberação n.º 
130/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/9026, de 2019.03.18, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/2578, de 2019.03.27). 
 
(Nota: anterior deliberação relativa a este concurso público aprovada na 24.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 12 de dezembro de 
2018 (publicada no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
25/2018, de 26 de dezembro) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO PROGRAMA 
 

 
 

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Proposta de Contrato-Programa a Celebrar entre o 
Município de Odivelas e o Clube Atlético e Cultural. 
O presente contrato-programa tem por objeto a 
cooperação das partes na organização e 
concretização do “XXXVIII Torneio Internacional de 
Futebol Infantil do Clube Atlético e Cultural”. A 
cooperação do Município de Odivelas far-se-á 
através de apoios financeiros e não financeiros ao 
Clube Atlético e Cultural. O Município de Odivelas 
através da Câmara Municipal de Odivelas é 
responsável pelos seguintes aspetos: 
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Disponibilizar técnicos para acompanhamento da 
prova; Promover e divulgar a iniciativa pelos meios 
normais de distribuição da Câmara Municipal de 
Odivelas e através da carreira “Voltas”, mediante 
disponibilidade do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo (GCRPP); 
 
Ceder a passadeira vermelha, mediante 
disponibilidade do Setor de Armazém, da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, do 
Departamento Jurídico e de Administração Geral 
(DJAG/DFA/SA); 
 
Ceder viaturas municipais para transporte de 
passageiros, de acordo com a disponibilidade do 
Setor de Transportes, da Divisão de Transportes e 
Oficinas, do Departamento da Gestão Ambiental e 
Transportes (DGAT/DTO/ST). 
 
Conceder um apoio financeiro no valor total de 
10.000,00 € (dez mil euros), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/2662 de 
2019.03.26, e nos termos da minuta de contrato-
programa anexo à informação. 

 
 

“Minuta 
Contrato-Programa 

Município de Odivelas / Clube Atlético e Cultural 
 

Considerando que: 
 
- A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciado na criação de condições de 
prática desportiva, deverá ser uma das 
preocupações das Autarquias Locais, na 
prossecução dos interesses próprios, comuns e 
específicos das populações respetivas; 
 
- Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo; 
 
- Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes polos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social; 
 
- É atribuição do Município de Odivelas apoiar a 
organização de eventos desportivos, quer da 
iniciativa deste, quer de parcerias estabelecidas 
com o movimento associativo desportivo 
concelhio, quer ainda de eventos resultantes de 
parcerias externas; 
 
 
 

- O Clube Atlético e Cultural pretende realizar o 
XXXVIII Torneio Internacional de Futebol Infantil do 
Clube Atlético e Cultural; 
 
- O Município de Odivelas encontra-se na 
disposição de apoiar este evento; 
 
- Odivelas é a Cidade Europeia do Desporto em 
2020. 
 
A congregação destes interesses permite criar um 
conjunto de incentivos e mecanismos 
estimuladores ao desenvolvimento do torneio 
internacional para crianças e jovens. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - em conjugação com o disposto nos 
artigos 23.º,n.º 2, alínea f) e 33.º, n,º 1, alínea u) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que institui o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, e de forma 
a articular recursos e ações com a finalidade de 
definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito 
público com o número 504 293 125, com sede nos 
Paços do Concelho - Quinta da Memória, na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
adiante designado por “Primeira Outorgante”, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara, 
Hugo Manuel dos Santos Martins, 
 
e 
 
CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL, pessoa coletiva de 
utilidade pública desportiva com o número 
501611274, com sede na Avenida Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1675-101 Pontinha, adiante 
designada por “Segunda Outorgante”, neste ato 
representada pelo Presidente, António Manuel 
Santos Roque, 
 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente contrato-programa (de ora em diante, 
designado por contrato) tem por objeto a 
cooperação das partes na organização e 
concretização da iniciativa XXXVIII Torneio 
Internacional de Futebol Infantil do Clube Atlético 
e Cultural. 
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2. O evento referido no número anterior ocorrerá 
de 17 a 21 de abril, no Parque de Jogos 1.º de Maio - 
INATEL. 
 
3. A cooperação da Primeira Outorgante far-se-á 
através de apoios financeiros e não financeiros à 
Segunda Outorgante. 
 
4. A cooperação da Segunda Outorgante far-se-á 
através de apoio não financeiro à Primeira 
Outorgante. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 
 

1. A Primeira Outorgante, através da Câmara 
Municipal de Odivelas (de ora em diante, 
designada por CMO), é responsável pelos seguintes 
aspetos: 
 
1.1 Disponibilizar técnicos para acompanhamento 
da prova; 
 
1.2 Promover e divulgar a iniciativa pelos meios 
normais de distribuição da CMO e através da 
carreira “Voltas”, mediante disponibilidade do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo (GCRPP); 
 
1.3 Ceder a passadeira vermelha, mediante 
disponibilidade do Setor de Armazém, da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, do 
Departamento Jurídico e de Administração Geral 
(DJAG/DFA/SA); 
 
1.4 Ceder viaturas municipais para transporte de 
passageiros, de acordo com a disponibilidade do 
Setor de Transportes, da Divisão de Transportes e 
Oficinas, do Departamento da Gestão Ambiental e 
Transportes (DGAT/DTO/ST). 
 
2. Compete ainda à Primeira Outorgante conceder 
um apoio financeiro à Segunda Outorgante no 
valor total de 10.000,00 € (dez mil euros). 
 
3. A comparticipação financeira referida no 
número anterior será efetuada após a data de 
assinatura do contrato. 
 
4. O montante enunciado no número 2 provém do 
orçamento de receitas próprias e está inscrito na 
rubrica de despesa orçamental 2019/A/126 – 3902 – 
04070102 (Apoio Extraordinário ao Associativismo 
Desportivo), tendo-lhe sido atribuído o 
compromisso e o cabimento: _______________. 
 
5. A situação do custo real do evento vir a mostrar-
se superior em face do custo expetável do mesmo, 
não constitui causa de acréscimo na 
comparticipação financeira acima indicada.  
 

6. A CMO reserva-se o direito de, a todo o tempo, 
solicitar a apresentação da documentação 
necessária para apreciar da correta aplicação dos 
apoios concedidos, cabendo-lhe o ónus de 
fiscalizar a execução do contrato, nos termos 
previstos na Cláusula Quinta.  

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

1. A Segunda Outorgante é responsável pelos 
seguintes aspetos: 
 
1.1 Planear, preparar, realizar e avaliar o evento, de 
modo a garantir que o mesmo corresponda, às 
expectativas qualitativas e quantitativas de todos 
os intervenientes e do público, para eventos desta 
natureza; 
 
1.2 Coordenar tecnicamente o evento; 
 
1.3 Efetuar todas as apólices de seguros, exigidas 
por lei, devendo fazer prova dessa subscrição junto 
da Primeira Outorgante; 
 
1.4 Respeitar as normas nacionais e internacionais 
em vigor, aplicáveis à organização do evento em 
causa; 
 
1.5 Requerer todas as necessárias licenças que se 
mostrem necessárias à realização do evento;  
 
1.6 Promover e divulgar o evento; 
 
1.7 Disponibilizar à CMO os conteúdos para nota à 
imprensa; 
 
1.8 Entregar por escrito à Primeira Outorgante, a 
indicação dos materiais logísticos necessários à 
cabal e plena realização do objeto do contrato; 
 
1.9 Publicitar o apoio da CMO e inclusão do 
respetivo logótipo, bem como dos logótipos de 
“Odivelas Cidade Europeia do Desporto 2020”, 
ACES PT e ACES EU, em todos os suportes gráficos 
ou outros de promoção ou divulgação do 
programa do evento, sem prejuízo da utilização do 
seu próprio logótipo, em toda a informação 
difundida nos diversos meios de comunicação; 
 
1.10 Assegurar o planeamento, a execução e a 
coordenação do evento ao nível de: 
 
a) Arbitragem e quadro de classificação; 
 
b) Medalhas e águas; 
 
c) Bombeiros, policiamento e meios de primeiros 
socorros; 
 
d) Lanche para os participantes; 
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1.11 Acompanhar as cargas e descargas de materiais 
e/ou equipamentos; 
 
1.12 Diligenciar a montagem e desmontagem de 
todos os equipamentos essenciais à execução do 
evento; 
 
1.13 Comprometer-se respeitar toda a legislação em 
matéria de recursos humanos, higiene e segurança 
em vigor; 
 
1.14 Apresentar cópia dos recibos das despesas 
efetuadas; 
 
1.15 Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição de apoios 
decorrentes deste contrato, enquanto se mantiver 
tal situação; 
 
1.16 Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes ao apoio financeiro concedido, 
com menção expressa da sua proveniência e da 
insusceptibilidade de penhora, apreensão judicial 
ou oneração, por força do disposto no n.º 3, do 
artigo 6.º do Decreto-Lei 273/2009, de 1 de outubro. 

 
Cláusula Quarta 

(Produção de Efeitos e Vigência) 
 

O presente contrato produz os seus efeitos na data 
da sua publicação no sítio institucional do 
Município, em www.cm-odivelas.pt, por efeito do 
disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de outubro e opera o seu términus 
30 (trinta) dias após a realização do evento, sem 
prejuízo do disposto nas cláusulas seguintes. 

 
Cláusula Quinta 

(Sistema de acompanhamento e 
controlo de execução do contrato) 

 
Compete à Primeira Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento das responsabilidade e do objeto 
que justificou o presente contrato, procedendo ao 
acompanhamento e controlo da sua execução, 
com observância do disposto no artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, e 
podendo, em qualquer momento e se assim se 
justificar, proceder-se à revisão e/ou adequação do 
presente contrato nos termos definidos na 
Cláusula seguinte. 

 
Cláusula Sexta 

(Revisão) 
 

1. O presente contrato pode ser objeto de revisão, 
por acordo entre as partes, no que se mostre 
estritamente necessário, ou unilateralmente pela 
Primeira Outorgante, com fundamento em 

imposição legal ou ponderoso interesse público, 
sem prejuízo da prévia autorização por parte da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
Cláusula Sétima 

(Incumprimento das obrigações da 
Segunda Outorgante) 

 
1. O incumprimento pela Segunda Outorgante de 
uma ou mais condições estabelecidas no presente 
contrato ou de qualquer violação das normas 
legais em vigor é fundamento de resolução por 
parte da Primeira Outorgante, produzindo efeitos 
imediatos. 
 
2. Além do direito de resolução previsto no número 
anterior, haverá ainda lugar à reposição de todas as 
quantias pagas por parte da Segunda Outorgante, 
sempre que se demonstre a culpa no 
incumprimento por razões não fundamentadas ou 
quando se verifique a impossibilidade de 
realização dos fins essenciais do evento desportivos 
objeto deste contrato. 
 
3. Caso a comparticipação financeira concedida 
pela Primeira Outorgante não tenha sido aplicada 
na competente realização do evento que constitui 
o objeto do presente contrato, a Segunda 
Outorgante obriga-se a restituir àquela a totalidade 
dos montantes recebidos. 

 
Cláusula Oitava 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português. 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, as 
partes outorgantes desenvolverão esforços de boa-
fé para alcançar uma posição de comum acordo, 
devendo merecer por ambas a necessária análise e 
discussão tendo sempre por base o entendimento 
e a procura de soluções que sirvam os seus 
interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, 
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de 1 de outubro, que define o regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada uma das 
Outorgantes supra identificadas, devendo 
qualquer alteração de morada ser comunicada à 
outra parte, dentro do prazo de 10 dias da data da 
ocorrência, sob pena de não surtir efeitos. 
 
O presente Contrato é outorgado em dois 
exemplares igualmente válidos, um para cada 
parte outorgante.  
 
Odivelas,      de abril de 2019 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 
_____________________________________________ 

 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 

 
 
 

O Presidente do Clube Atlético e Cultural 
 

_____________________________________________ 
(António Manuel Santos Roque)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
COMISSÃO DE TRABALHADORES DOS SERVIÇOS 

INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS 
E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) 

 
Cedência de transporte municipal à Comissão de 
Trabalhadores dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), 
para deslocação à Ericeira-Lourinhã, no dia 11 de 
Maio 2019, para participação no 3º Convívio de 
Pesca, com um custo inerente à realização do 
serviço de transporte no valor de € 174,24 (cento e 
setenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/2651 de 2019.03.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
IGREJA BAPTISTA DA RAMADA 

 
Cedência de transporte municipal à Igreja Batista 
da Ramada, para deslocação a S. Marinho do Porto 
na Nazaré, no dia 23 de junho de 2019, para 
realização de passeio com a comunidade jovem, 
com um custo no valor total de € 210,86 (duzentos 
e dez euros e oitenta e seis cêntimos), de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/2233 de 2019.03.13, 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DA SILVEIRA LOTE 648 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/89, para o 
lote 648, inserido no Bairro Casal da Silveira, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões. As 
alterações têm como objetivo o aumento do 
número de fogos, o aumento do número de pisos e 
consequentemente o aumento da área de 
construção, com vista à legalização da edificação 
existente no referido lote, de acordo com o 
proposto na informação com o n.º 28234/OM de 
2019.03.25, constante a folhas 8205 e 8204 do 
processo, 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO GRANJAS NOVAS LOTES 126 E 233 
PROCESSO N.º 14102/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000, para 
os lotes 126 e 233, inseridos no Bairro das Granjas 
Novas, na União das Freguesias de Ramada e 
Caneças. As alterações no que se refere ao lote 233 
consistem no aumento do índice de utilização, 
aumento da área de construção e aumento do 
número de fogos. As alterações para o lote 126 
consistem no aumento do número de pisos e do 
pé-direito máximo previsto em regulamento do 
loteamento, de acordo com o proposto na 
informação com o n.º 14102/LO/GI de 2019.03.25, 
constante a folhas 8583 e 8582 do processo e nas 
seguintes condições: 
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Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização (RMEU) para o dimensionamento das 
cedências em Área Urbana de Génese Ilegal 
(AUGI), podendo ainda a Câmara Municipal 
prescindir da compensação devida à área de 
espaços verdes e de utilização coletiva, prevista no 
n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atual e no art.º 49º e n.º 2 do 
art.º 99º do RMEU, de acordo com os fundamentos 
e nos termos e condições da informação técnica 
respetiva; 
 
Aceitação do valor de €5.348,85 (cinco mil, 
trezentos e quarenta e oito euros e oitenta e cinco 
cêntimos), como compensação pela área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (35,00m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na 
redação atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do 
RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica 
respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

AVENIDA AMÁLIA RODRIGUES 
PROCESSO N.º 10709/LO 

 
Comunicação Prévia de Obras de Urbanização, 
apresentada ao abrigo do Decreto-lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro na sua atual redação, referente à 
execução de obras de urbanização a realizar numa 
parcela com área total de 23.680,00 m2, na Rua 
Amália Rodrigues, na Ramada, de acordo com o 
constante na informação com o n.º 16/APV/2019 de 
2019.03.26, é proposto: 
 
O estabelecimento do valor da caução em 
€1.076.794,67 (um milhão setenta e seis mil 
setecentos e noventa e quatro euros e sessenta e 
sete cêntimos), conforme o fixado no ponto 4.1 da 
informação técnica constante de folhas 1533 a 1538 
do processo, para efeitos de garantia da boa e 
regular execução das obras de urbanização; 
 
Aceitação da forma de prestação da caução 
relativa à adequada execução das obras de 
urbanização, através da hipoteca voluntária dos 
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 e 28; 
 
Aceitação do prazo de execução das obras de 
urbanização em 24 meses. 
 
Deverá o titular do processo: 
 
 

Apresentar no prazo de 1 ano o pedido de emissão 
de alvará de loteamento e obras de urbanização, 
pagando as taxas a liquidar, sob pena do ato de 
licença administrativa da operação de loteamento, 
caducar nos termos do n.º 1 do artigo 71º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua 
atual redação; 
 
Proceder à apresentação, até à emissão do alvará, 
de alçados de conjunto de todo o 
empreendimento ou das frentes edificadas que o 
compõem; 
 
Proceder à apresentação, até à emissão do alvará 
de peça desenhada autónoma, com as propostas 
para o tipo de placas toponímicas, do tipo Veco 
Design, referência PLA URBAN 2 e poste referência 
URBAN 2A (laqueado a cinza forja), integrando o 
plano de equipamento e mobiliário urbano e 
respetivo orçamento. 
 
A eficácia do Alvará de Loteamento e Obras de 
Urbanização fica condicionada à apresentação de 
comprovativo do registo da hipoteca dos lotes 1, 2, 
3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 e 28, junto da Câmara Municipal, no prazo de 
quinze (15) dias, sob pena da declaração da sua 
caducidade. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO SOL NASCENTE LOTE 69 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007/DRRU 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 69, da Rua 19 de Junho, no Bairro Sol 
Nascente, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, pelo depósito caução n.º 10307, de 
2019.03.26, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €3.364,23 (três mil, trezentos e sessenta 
e quatro euros e vinte e três cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007, de 
27 de dezembro, nos termos da informação 
técnica n.º 18/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 2019, de 
2019.03.27, e de acordo com o proposto na 
informação n.º 31.2019, de 2019.03.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DOS QUATRO LOTE 652 

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 652, da Rua Hermínia Silva, no Bairro dos 
Quatro (São Sebastião Norte), na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 00125-02-2149541, do Banco 
Millennimum BCP, no valor de € 5.302,62 (cinco 
mil, trezentos e dois euros e sessenta e dois 
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 17/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.03.22, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 28.2019, de 
2019.03.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2019 
 

Assunto: Designação de Trabalhador Municipal 
Equiparado a Agente de Autoridade 
Administrativa e Revogação de 
Designação - Aditamento ao Despacho 
nº45/PRES/2012 de 23 de Outubro 

 
Através do Despacho nº 45/PRES/2012 de 23 de 
Outubro foram designados os funcionários 
municipais equiparados a Agentes de Autoridade 
Administrativa que têm competência para 
fiscalização do cumprimento das disposições do 
Código da Estrada, nas vias públicas sob jurisdição 
municipal, situação prevista na alínea d) do n.º1 do 
artº 5 do Decreto-Lei nº 44/2005 de 23 de fevereiro. 
 
Em aditamento ao referido Despacho e nos termos 
da alínea) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
44/2005 de 23 de fevereiro e n.º 1 do artigo 1.º de 
Decreto-Lei 327/98 de 02 de novembro, designo o 
funcionário abaixo indicado como Agente de 
Autoridade Administrativa: 
 
 Hélder Manuel Alvelos Pereira 
 
Pelo presente Despacho revogo ainda a 
designação do trabalhador António José Mendes 
Diogo, nomeado através do Despacho 
nº45/PRES/2012 de 23 de Outubro. 
 
Odivelas, 29 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 22/PRES/2019 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para a 
criação do Centro Interpretativo do 
Mosteiro de Odivelas (CIMO) 

 
Com a recente assinatura, a 14 de janeiro de 2019, 
do Auto Cedência de Utilização do Mosteiro de S. 
Dinis e S. Bernardo ao Município de Odivelas, tal 
como exarado no Despacho n.º 5957/2017, 
publicado no Diário da República, de 6 de julho de 
2017, recai sobre o Município de Odivelas um 
conjunto de obrigações estabelecidas na Lei n.º 
107/2001, de 8 de Setembro, que determina as 
bases da política e do regime de proteção e 
valorização do património cultural classificado. 
 
A requalificação do Mosteiro de Odivelas, 
monumento nacional e referência identitária do 
concelho de Odivelas, e a sua adaptação para a 
instalação de serviços municipais e de utilidade 
pública é uma das apostas da autarquia.  
 
No âmbito da salvaguarda, valorização e fruição 
pública deste edifício histórico, é também 
intenção do Executivo Municipal a constituição de 
um espaço museológico que, através da história 
deste importante Monumento, reflita a fundação e 
crescimento do centro histórico de Odivelas e a 
história e a vida quotidiana das instituições ali 
alojadas ao longo dos séculos. 
 
Assim, a fim de executar tal tarefa, determino a 
constituição de um Grupo de Trabalho para o 
exercício das seguintes funções: 
 
 Elaborar, apresentar e desenvolver o programa de 
conteúdos programáticos, científicos e 
museográficos para o Centro Interpretativo do 
Mosteiro de Odivelas. 
 
 Definir as tarefas necessárias à sua execução e os 
recursos humanos, técnicos e financeiros 
adequados, de acordo com o programa a 
estabelecer pela Câmara Municipal de Odivelas; 
 
 Propor parcerias com universidades, centros de 
investigação, museus ou outras instituições tendo 
em vista implementar e desenvolver o programa; 
 
 Apoiar a equipa de arquitetura/ museografia na 
definição final dos diversos espaços, soluções 
museográficas e valências do equipamento. 
 
Designo, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 
35º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para integrar o Grupo Trabalho para a criação do 
Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas 
(C.I.M.O). os seguintes Técnicos do Mapa de Pessoal 
do Município de Odivelas: 
 

 Ana Cristina Encarnação Santos; 
 
 João Paulo dos Santos Rego Oliveira Fresco; 
 
 Sara Cristina Fernandes Pequenão Silva;  
 
 Sofia Pedroso Correia de Matos Boto; 
 
 Mário José César Cantinho; 
 
 Nelson Manuel Malcata Simões; 
 
 Hugo Alexandre Moreira Lopes Diogo Caroço; 
 
 Um técnico superior de Arqueologia do Mapa de 
Pessoal do Município de Odivelas. 

 
O presente Grupo de Trabalho será coordenado 
por Sofia Correia de Matos Boto, que reportará 
diretamente ao Senhor Vereador Edgar Valles, 
responsável pelo projeto do CIMO.  
 
O Grupo de Trabalho deverá apresentar os 
resultados do trabalho desenvolvido através de 
relatórios trimestrais. 
 
Odivelas, 03 de abril de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/VEV/2019 
 

Assunto: Nomeação do Dr. João Paulo Afonso 
Barandas Instrutor de Processos de 
Contraordenação 

 
Nos termos do n.º 15 do ponto II do Despacho n.º 
41/PRES/2018, de 28 de setembro, nomeio o Sr. Dr. 
João Paulo Afonso Barandas como Instrutor de 
Processos de Contraordenação que corram 
termos na Divisão Jurídica e de Organização 
Municipal/Setor Técnico Jurídico, de 
Contraordenações e Execuções Fiscais da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Odivelas, 04 de abril de 2019. 

 
Por delegação e subdelegação de competências do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Hugo Martins, através do 
Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
O Vereador 

 
Edgar S. Valles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/GCRPP/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no 
âmbito do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego, no período 
de 08 de abril de 2019 a 22 de abril de 2019, na 
Técnica Superior Vera Silvia Nogueira Mendes 
Veloso a assinatura de correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos 
no âmbito do Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo. 
 
Odivelas, 04 de abril de 2019 

 
O Coordenador 

do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo 

 
(Miguel Silveiro) 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/DGOU/2019 
 

Assunto: Subdelegação de competências do 
Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, Arq.º António 
Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Reabilitação e Reconversão 
Urbana, Arq.ª Lizete da Conceição Brito 
Coelho Cunha 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 4/VPCT/2018, 
de 01 de outubro, subdelego, na Chefe da Divisão 
de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, nos dias 
15 e 16 de abril de 2019, as competências que me 
foram subdelegadas e que constam do 
supracitado despacho, que serão exercidas no 
âmbito do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, durante o meu período 
de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem, bem como poderão 
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ser revogados quaisquer actos praticados pelo 
subdelegado nos termos legalmente previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, 
independentemente da revogação do presente 
despacho, avocar qualquer competência 
subdelegada relativa a determinado processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer actos ou 
iniciativas, susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe 
for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá o subdelegado prestar ao subdelegante 
todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 09 de abril de 2019 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 
pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 01 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/DGOU/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no 
âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual 
redação, diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, subdelego no Técnico Superior, Arq.ª Ana 
Teresa Chitas Pacheco Magalhães, no período de 15 
a 17 de abril de 2019, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessária à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares. 
 
Odivelas, 09 de abril de 2019 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 
pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 

através do Despacho 4/VPCT/2018, de 01 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/DTO/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no 
âmbito das competências 
subdelegadas no Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas, no Técnico 
Superior Nuno Miguel Moreira dos 
Santos Guerra 

 
Nos termos do estipulado no nº 3 do artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 49/2012 de 29 de agosto, diploma 
que procedeu à adaptação na Administração Local 
da Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro, na sua redação 
em vigor, que aprova o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da 
Administração Central Regional e Local do Estado, 
conjugado comos artigos 46º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro 
subdelego, no Técnico Superior, Dr. Nuno Miguel 
Moreira dos Santos Guerra, entre os dias 15 e 17 de 
abril de 2019, período em que me encontro de 
gozo de férias, a assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Transportes e 
Oficinas. 
 
Odivelas 11 de abril de 2019 

 
O Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 

Por subdelegação de competências do 
Sr. Vereador João Paulo António 

 
Despacho Nº 01/VJPA/2017 

 
David Abel Viegas Martins 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 024/PRES/2019 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2006 
Casal do Abadesso 

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 2/2006 Casal 
do Abadesso para o lote 7 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 3102/LO/GI 
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, 21 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 11/1996 – 
 

Urbanização dos CTT, Arroteias, Vale Côvo 
 

União das freguesias da Ramada/Caneças 
 

6º 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 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, datada de vinte e três de janeiro de 
dois mil e dezanove, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 11/1996. ---------------------------------- 
 
As alterações às especificações do mencionado 
alvará constam da Planta Síntese em anexo e são 
as seguintes: ------------------------------------------------- 
 
 Lote 2A 42: ------------------------------------------------ 
 
 Aumento da área de implantação de 96,40m2 
para 154,24m2 (mais 57,84m2). ------------------------ 
 
 Aumento da área de construção habitacional de 
168,70m2 para 269,92m2 (mais 101,22m2). -------- 
 
A operação urbanística implica as seguintes 
alterações globais ao loteamento:-------------------- 
 
 Aumento da área de implantação total de 
12.355,26 m2 para 12.403,10 m2 (mais 57,84 m2); -- 
 
 Aumento da área de construção habitacional de 
20.489,41m2 para 20.590,63m2 (mais 101,22m2);--- 
 
 Aumento da área de construção total de 
20.865,01 m2 para 20.966,23 m2 (mais 101,22 m2). 
 
Trata-se de uma alteração simplificada nos termos 
do nº 8 do artigo 27º do RJUE em vigor, cujos 
valores referentes à área de construção, 
implantação é inferior a 3%. Estas alterações não 
implicam mudanças de parâmetros de 
dimensionamento de estacionamento e áreas de 
cedência ao domínio público. ------------------------- 
 
Paços do Concelho, 29 de março de 2019 --------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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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 março de 2019, nos termos da 
informação n.º Interno/2019/2851, de 2019.03.29 
(edoc/2019/21285): 
 
EDOC/2018/63258 
Interno/2019/1873 de 2019/03/01 
Assunto: Regularização Contratual – Morada: Rua António 
Aleixo, n.º 1 – R/C Esq. – Póvoa Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio do ofício e 
posteriores efeitos. Seguem Contratos de Arrendamento 
Apoiado assinados." 
Data da decisão: 2019/03/15 
 
EDOC/2018/63768 
Interno/2019/1971 de 2019/03/08 
Assunto: Regularização Contratual – Morada: Rua António 
Aleixo, n.º 1 – R/C Dtº - Póvoa Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio do ofício e 
posteriores efeitos. Seguem Contratos de Arrendamento 
Apoiado assinados." 
Data da decisão: 2019/03/15 
 
EDOC/2018/66086 
Interno/2019/1695 de 2019/02/22 
Assunto: Realojamento – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 
2 – 3º Dtº - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, 
face ao informado. Seguem Contratos de Arrendamento 
Apoiado assinados. À DCS para envio do ofício e posterior 
informação ao DJAG/DFA." 
Data da decisão: 2019/03/26 
 
EDOC/2018/69174 
Interno/2019/2562 de 2019/03/21 
Assunto: Sinistro no fogo municipal sito na Rua António 
Aleixo, n.º 11 – 2º Esq. – UF de Póvoa de Santo Adrião e 
Olival Basto – Proposta de aditamento a contrato de 
comodato 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, 
face ao informado. Segue Aditamento ao Contrato de 
Comodato assinado. À DCS para envio do ofício e 
posteriores efeitos." 
Data da decisão: 2019/03/26 
 
EDOC/2018/70087 
Interno/2019/1657 de 2019/02/21 
Assunto: Transmissão de titularidade e revisão do valor de 
renda. Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 6 – 2º Esq. - 
Odivelas 

Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para os devidos procedimentos 
e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/03/11 
 
EDOC/2018/71495 
Interno/2019/2003 de 2019/03/06 
Assunto: Regularização Contratual – Morada: Rua António 
Aleixo, n.º 1 – 1º Esq. - Póvoa Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio do ofício e 
posteriores efeitos. Seguem Contratos de Arrendamento 
Apoiado assinados." 
Data da decisão: 2019/03/15 
 
EDOC/2019/10715 
Interno/2019/1561 de 2019/02/19 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Eugénio de 
Castro – 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: 2019/03/01 
 
EDOC/2019/11193 
Interno/2019/1816 de 2019/02/27 
Assunto: Transmissão da titularidade, revisão do valor de 
renda e acordo de regularização de dívida  
– Rua Aquilino Ribeiro, n.º 10 – 2º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/03/13 
 
EDOC/2019/11507 
Interno/2019/1676 de 2019/02/22 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua dos 
Malmequeres, 4, 3º Dtº - Anabela Gouveia 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/03/11 
 
EDOC/2019/12492 
Interno/2019/1811 de 2019/02/27 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço, 3, 10º Frt. - Odivelas – Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/03/11 
 
EDOC/2019/12499 
Interno/2019/1799 de 2019/02/27 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço, 14, 11º Frt.- Odivelas – Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/03/11 
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EDOC/2019/12501 
Interno/2019/1812 de 2019/02/27 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço, 14, 1º Esq. - Odivelas – Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/03/11 
 
EDOC/2019/12505 
Interno/2019/1814 de 2019/02/27 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Praceta Florbela 
Espanca, 3, C/V Esq. - 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: 2019/03/11 
 
EDOC/2019/12829 
Interno/2019/1768 de 2019/02/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 5, Rua Maria 
Guilhermina Ascenso – 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: 2019/03/01 
 
EDOC/2019/13831 
Interno/2019/7773 de 2019/02/27 
Assunto: Plano de Regularização – Rua José Régio, nº 7 – 
R/C Dtº - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio do ofício a 
comunicar a aprovação do Acordo de Regularização de 
Dívida de Rendas em Atraso e posterior informação ao 
DJAG/DFA." 
Data da decisão: 2019/03/15 
 
EDOC/2019/14702 
Interno/2019/2139 de 2019/03/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua Palmira Bastos 
– 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: 2019/03/22 
 
EDOC/2019/14776 
Interno/2019/2013 de 2019/03/06 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua Pero Vaz 
Caminha – 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: 2019/03/20 
 
EDOC/2019/15141 
Interno/2019/2097 de 2019/03/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Rua Pero Vaz 
Caminha – 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: 2019/03/20 
 
 

EDOC/2019/15187 
Interno/2019/2110 de 2019/03/08 
Assunto: Revisão do valor de renda – Morada: Praceta 
Grão Vasco, n.º 3 – R/C Dtº - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio do ofício e posterior 
informação ao DJAG/DFA." 
Data da decisão: 2019/03/15 
 
EDOC/2019/15298 
Interno/2019/2225 de 2019/03/13 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Almeida 
Garrett, 20 – 2º Esq.º - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto 
face ao informado. Ao DJAG/DFA, para efeitos de 
cabimento, compromisso e pagamento." 
Data da decisão: 2019/03/15 
 
EDOC/2019/15834 
Interno/2019/2418 de 2019/03/19 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Largo António 
Aleixo – Odivelas – Pagamento da diferença devido ao 
aumento 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: 2019/03/27 
 
EDOC/2019/16416 
Interno/2019/2202 de 2019/03/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3, Praceta dos 
Marinheiros – Pontinha – Pagamento de quota 
suplementar. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/03/20 
 
EDOC/2019/17096 
Interno/2019/2286 de 2019/03/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 21, 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: 2019/03/27 
 
EDOC/2019/17312 
Interno/2019/2290 de 2019/03/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Travessa Alves 
Cardoso – 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: 2019/03/20 
 
EDOC/2019/13822 
Assunto: Fundo de Auxílio Social de Emergência (FASE) - 
Proposta referente ao mês de fevereiro de 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: 2019/03/01 
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EDOC/2019/10733 
Interno/2019/2104 de 2019/03/08 
Assunto: Projeto Vigilantes/patrulheiros 2018-2019 – 
Pagamento de fatura à Rodoviária de Lisboa  
– Janeiro 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: 2019/03/20 
 
EDOC/2019/15684 
Interno/2019/2203 de 2019/03/12 
Assunto: Projeto Vigilantes/patrulheiros 2018-2019 – 
Pagamento de fatura à Rodoviária de Lisboa  
– Fevereiro 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: 2019/03/20 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 28 de março de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

SETOR DE PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL, 
SETOR DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS 

 
Proposta de não aceitação, por parte do Município 
de Odivelas, da transferência de competências 
relativas ao setor da proteção e saúde animal e ao 
setor de segurança dos alimentos, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro e da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/2328, de 
2019.03.15, aprovada na 6.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 20 
de março de 2019, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7 de 2019, página 10) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA 
AUTOMÓVEL MUNICIPAL 

 

 
 

PROPOSTA DE RENOVAÇÃO PARCIAL DA FROTA 
AUTOMÓVEL MUNICIPAL – (2.ª FASE) 

 
Proposta de renovação parcial da frota automóvel 
(2.ª fase), dando continuidade ao projeto de 
renovação da frota municipal, iniciado em 2015, 
aprovado na 6.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 23 
de abril de 2015, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 8 de 2015, página 43), e 
proposta de aquisição de viatura inclusiva. 
Autorização da despesa, num valor total de 

€391.200,00 (trezentos e noventa e um mil e 
duzentos euros) valor sem IVA, nos termos e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/918 de 2019.01.31, aprovada na 4.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
5 de 2019, página 12). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REGULAMENTO GERAL 
DE ALIENAÇÃO DE FOGOS MUNICIPAIS 

 
Suspensão temporária do Regulamento Geral de 
Alienação de Fogos Municipais do Município de 
Odivelas, aprovado na 8.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas de 2016, e 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 11/2016, no âmbito da “Nova Geração 
de Políticas de Habitação” (NGPH), de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/1795, de 
2019.02.27, aprovada na 6.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 20 
de março de 2019, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7 de 2019, página 10). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CRIAÇÃO DE COMISSÕES 
 

 
 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE 
COMISSÃO DE AMBIENTE E COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO DA BENEFICIAÇÃO DO MOSTEIRO 
D. DINIS E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTROS USOS 

 
Presente para discussão a proposta para criação de 
uma Comissão de Ambiente (proposta A) 
(Proposta apresentada pela bancada do CDS/PP), 
de 2019.03.20, que se dá como reproduzida e 
arquivada na pasta da presente sessão. 
 
Colocada à votação, a Proposta A, foi rejeitada por 
maioria com os votos contra das bancadas do PS, 
CDU, com os votos a favor das bancadas, CDS/PP, 
BE, e do Membro Independente, Lúcia Lemos e 
com a abstenção das bancadas do PAN e do 
PPD/PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 
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Presente para discussão a proposta para criação de 
uma Comissão de Acompanhamento da 
Beneficiação do Mosteiro D. Dinis e instalação de 
serviços e outros usos (proposta B); (Proposta 
apresentada pela bancada do CDS/PP), de 
2019.03.20, que se dá como reproduzida e 
arquivada na pasta da presente reunião. 
 
Colocada à votação, a Proposta B, foi rejeitada por 
maioria com os votos contra das bancadas do PS, 
CDU, favor das bancadas PPD/PSD, CDS/PP, BE, 
PAN e do Membro Independente, Lúcia Lemos. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Presente para deliberação, em bloco pelos 
presentes em cada uma das sessões, as seguintes 
atas da Assembleia Municipal de Odivelas: 
 
Ata n.º 1/2018, referente à 1.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
15 de fevereiro de 2018; 
 
Ata n.º 2/2018, referente à 1.ª sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 22 
de fevereiro de 2018; 
 
Ata n.º 3/2018, referente à 2.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
22 de março de 2018; 
 
Ata n.º 4/2018, referente à 3.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
26 de março de 2018; 
 
Ata n.º 5/2018, referente à 4.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
28 de março de 2018; 
 
Ata n.º 6/2018, referente à 5.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 5 
de abril de 2018; 
 
Ata n.º 7/2018, referente à 6.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
12 de abril de 2018; 
 
Ata n.º 8/2018, referente à 2.ª sessão ordinária, do 
quadriénio 2017-2021, da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada a 19 de abril de 2018; 
 

Ata n.º 9/2018, referente à sessão comemorativa do 
44.º aniversário do 25 de abril, realizada a 25 de 
abril de 2018; 
 
Ata n.º 10/2018, referente à 8.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 3 
de maio de 2018; 
 
Ata n.º 11/2018, referente à 9.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
17 de maio de 2018; 
 
Ata n.º 12/2018, referente à 3.ª sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 21 
de junho de 2018; 
 
Ata n.º 13/2018, referente à 10.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
28 de junho de 2018; 
 
Ata n.º 14/2018, referente à 11.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 5 
de julho de 2018; 
 
Ata n.º 15/2018, referente à 12.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
19 de julho de 2018; 
 
Ata n.º 16/2018, referente à 13.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 
30 de julho de 2018; 
 
Ata n.º 18/2018, referente à 14.ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 3 
de outubro de 2018. 
 
(Aprovadas por maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, PPD/PSD, CDU, PAN, CDS/PP e do 
Membro Independente, Lúcia Lemos, com os votos 
contra da bancada do BE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


