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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 15 de abril de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2018 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
De acordo com o constante na informação da 
Divisão Financeira e de Aprovisionamento com o 
n.º 2019/3227, de 2019.04.10, e de acordo com os 
documentos anexos à informação, que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, é proposto 
aprovar: 
 
a) Nos termos e para os fins previstos no Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, os 
documentos de prestação de contas do ano de 
2018 do Município de Odivelas (Anexo I); 
 
b) O relatório de gestão das atividades municipais, 
cujo teor se enquadra na prestação de contas do 
Município (Anexo II). 
 
c) O resultado liquido do exercício de 11.826.348,33 
€ (onze milhões, oitocentos e vinte e seis mil, 
trezentos e quarenta e oito euros e trinta e três 
cêntimos), nos termos do ponto 2.7.3 do Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
(POCAL) e que o mesmo seja levado à: 
 

 Reforço da Reserva Legal, em 591.317,42 € 
(quinhentos e noventa e um mil, trezentos e 
dezassete euros e quarenta e dois cêntimos) 
correspondente a 5% do Resultado Líquido do 
Exercício; 
 

 O restante, no montante de 11.235.030,91 €, (onze 
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trinta euros 
e noventa e um cêntimos) para incorporação na 
conta 59 – “Resultados Transitados”. 
 

d) O inventário dos bens, direitos e obrigações 
patrimoniais e a respetiva avaliação do Município 
de Odivelas (Anexo IV). 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2019 
7.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
1.ª Revisão Orçamental de 2019, 7.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º interno/2019/3182, de 2019.04.10, 
que farão parte integrante da ata da presente 
reunião. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

8.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 17 de abril de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

45.º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE ABRIL 
 
“Em 2019, os trabalhadores e o Povo Português 
comemoram o 45.º aniversário do 25 de Abril. A 
Revolução de Abril, realização do povo português, 
constituiu um dos mais importantes 
acontecimentos da história de Portugal. 
 
Culminando uma prolongada e heroica luta, o 25 
de Abril pôs fim a 48 anos de fascismo – ditadura 
que subjugou e oprimiu duramente o povo 
português -, pôs termo a treze anos de guerras 
coloniais contra povos que também lutavam pela 
sua liberdade e pela sua independência. 
 
Com Abril foi derrotado o obscurantismo, a 
opressão, o esmagamento das liberdades, a 
limitação dos direitos fundamentais, a 
marginalização dos trabalhadores, da juventude, 
das mulheres e do povo da vida política. O 
fascismo era miséria, fome, trabalho infantil, 
repressão, guerra, ódio, degradantes condições de 
vida, de saúde e de habitação, segregacionismo 
cultural, elitismo, analfabetismo, ensino reservado 
para uns poucos e condicionado para a grande 
maioria da população, salários de miséria, 
subordinação dos interesses do País e do povo aos 
interesses de uma minoria de grandes 
monopolistas e latifundiários, alienação do 
interesse nacional aos interesses do grande capital 
e do imperialismo. 
 
A classe operária, os trabalhadores, as massas 
populares e os militares progressistas – «os capitães 
de Abril» –, unidos na aliança Povo-MFA, foram os 
protagonistas dos avanços e conquistas 
democráticas alcançadas, que foram consagrados 

na Constituição da República Portuguesa, 
aprovada em 2 de Abril de 1976. 
 
Comemorar o 45.º Aniversário da Revolução de 
Abril é também comemorar os 45 anos do 
primeiro 1º de Maio em liberdade. Dia 
Internacional do Trabalhador, dia de luta, 
resistência e emancipação para todos os 
trabalhadores.   
 
Nos 45 anos da Revolução de Abril, muitos tentam 
negar, descaracterizar e pôr em causa o verdadeiro 
significado do que foi Abril e do que representa 
para o povo português. Alguns vão tentar 
reescrever a História, branquear a natureza 
terrorista da ditadura fascista e silenciar a luta 
heroica dos trabalhadores e do povo português. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
ordinária de 17 Abril de 2019, delibera: 
 
1. Saudar o 45.º Aniversário da Revolução de Abril e 
do primeiro 1.ºde Maio em Liberdade e apelar à 
participação massiva nas iniciativas que se 
realizarão; 
 
2. Saudar as lutas dos trabalhadores e das 
populações em defesa do emprego de qualidade, 
da habitação, da saúde, da educação e da escola 
pública, das reformas e pensões, da segurança 
social, dos salários, do Serviço Nacional de Saúde, 
dos serviços públicos de transportes - direitos 
consagrados na Constituição de Abril.” 
 
(Apresentado pela bancada da CDU - aprovado, por maioria, com 
os votos a favor do Senhor Presidente, dos Senhores Vereadores 
da bancada do PS e da CDU, e com a abstenção dos Senhores 
Vereadores da bancada do PPD/PSD) 

 
Odivelas, 18 de março de 2019 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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PONTOS RETIRADOS 
 

 
 

PONTO 2.3. DA ORDEM DO DIA  
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto 2.3. da ordem do dia da 
presente reunião, intitulado “Proposta de 
Designação dos Representantes do Município de 
Odivelas na Assembleia Intermunicipal da 
Associação de Municípios Rede Portuguesa de 
Município Saudáveis, Coordenador e Responsáveis 
Técnicos do Projeto “Odivelas Concelho Saudável”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PONTO 5.1. DA ORDEM DO DIA  
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto 5.1. da ordem do dia da presente 
reunião, intitulado “Proc. n.º 136/2019/DPU - 
Proposta de Delimitação do Plano de Pormenor 
Quintas dos Cedros, Alvito e Troca, Respetivos 
Termos de Referência e Início do Período de 
Discussão Pública”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 1.º GRAU 

 
Abertura de procedimentos concursais para cargos 
de Direção Intermédia de 1.º grau (2 Diretores de 
Departamento), no âmbito da Estrutura Orgânica 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas em 
vigor, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/2997, de 2019.04.04.  
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia municipal  
(para designação do Júri do recrutamento) 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU 

 
Abertura de procedimentos concursais para cargos 
de Direção Intermédia de 2.º grau (2 
Coordenadores), no âmbito da Estrutura Orgânica 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas em 

vigor, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8945, de 2019.04.08. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia municipal  
(para designação do Júri do recrutamento) 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 

 
Negar provimento ao recurso hierárquico 
interposto por trabalhador do mapa de pessoal 
dos SIMAR de Loures e Odivelas, no âmbito do 
processo disciplinar n.º 1/RH/SIMAR/2019, nos 
termos do parecer jurídico constante do referido 
processo, de acordo com a proposta n.º 
04/PRES/2019, de 2019.04.11. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019 
 

 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Normas de Participação relativas à realização do 
Orçamento Participativo de 2019 (ciclo 2019-2021), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/3303, de 2019.04.11. (publicadas em 
anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

COLABORAÇÃO 
 

 
 

ÁREA DA SAÚDE 
JOGO DE TABULEIRO PSICOEDUCATIVO 

 
Colaboração do Município de Odivelas na 
conceção do jogo de tabuleiro intitulado “Missão 
2050 | Promoção do Uso Saudável de Tecnologias”, 
da Editora Ideias com História, nomeadamente na 
sua testagem (na fase de conceção e 
desenvolvimento), através do contacto/interface 
com instituições educativas do Concelho de 
Odivelas para realização de sessões com alunos de 
escolas do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, com o 
objetivo de validação dos conteúdos e instruções 
do jogo, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/9082, de 2019.04.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 
 

CANDIDATURAS 
 
Aceitação das candidaturas ao Programa 
Municipal de Apoio ao Movimento Associativo de 
Pais e Encarregados de Educação da Rede Pública 
do Concelho de Odivelas, apresentadas pelas 21 
Associações de Pais e Encarregados de Educação 
das escolas da rede pública do Concelho de 
Odivelas e da FAPODIVEL (Federação das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação 
do Concelho de Odivelas) e aceitação das suas 
justificações para a não apresentação de 
documentos exigidos nas Normas de Apoio ao 
Movimento Associativo de Pais e Encarregados de 
Educação da Rede Pública do Concelho de 
Odivelas (normas aprovadas na 2.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 23 de janeiro de 2019 - 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3/2019, 
de 5 de fevereiro, pág. 12), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2019/3051, de 2019.04.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO FINANCEIRO 
 
Atribuição de apoio financeiro (medida de apoio 1), 
para o ano de 2019, às Associações de Pais e 
Encarregados de Educação das escolas da rede 
pública do Concelho de Odivelas, no valor total de 
€3.600,00 (três mil e seiscentos euros) e à 
FAPODIVEL – Federação das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Concelho de 
Odivelas, no valor de €500,00 (quinhentos euros), 
no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo de Pais e Encarregados de Educação 
da Rede Pública do Concelho de Odivelas, para o 
ano de 2019, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/3051, de 2019.04.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 
Aquisição, por ocupação, dos seguinte veículos, 
removidos da via pública, e destino final dos 
mesmos através de alienação para 
desmantelamento qualificado por empresa 
certificada e contratada para o efeito, nos termos 
do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/2631, de 2019.03.25: 
 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

84/VIAT/RA/CA/18 Citroen Ax 12-38-DE 

129/VIAT/OD/18 Ford Fiesta 38-28-PU 

138/VIAT/PO/FA/18 Seat Ibiza 62-89-JS 

122/VIAT/OD/18 Mitsubishi 75-85-LA 

140/VIAT/PO/FA/18 Chrysler Voyager 05-16-ND 

126/VIAT/OD/18 Citroen Xsara 05-57-NX 

106/VIAT/PV/OL/18 Daewoo Matiz 11-75-TV 

141/VIAT/PO/FA/18 Ford Mondeo 03-04-RS 

127/VIAT/PO/FA/18 Rover 618 74-16-HE 

167/VIAT/OD/18 Volkswagen Golf 75-28-CC 

92/VIAT/PO/FA/18 Citroen Saxo 71-95-IV 

48/VIAT/PO/FA/18 Volkswagen Polo 31-69-BB 

94/VIAT/OD/14 Renault 19 UJ-07-65 

150/VIAT/PO/FA/18 
Volkswagen 
Transporter 

75-82-LP 

155/VIAT/OD/18 Renault Clio 23-01-QO 

163/VIAT/OD/18 Citroen Jumpy 08-54-XE 

162/VIAT/OD/18 Citroen Berlingo 35-59-UE 

142/VIAT/PO/FA/18 Volkswagen Golf 67-48-RD 

129/VIAT/PO/FA/18 Citroen Xantia 72-09-DZ 

99/VIAT/PV/OL/18 Opel Zafira CY-397-BD 

147/VIAT/PO/FA/18 BMW SQ-21-60 

135/VIAT/OD/18 
Volkswagen 

Passat 
14-37-VO 

64/VIAT/RA/CA/18 Suzuki Baleno 51-19-JZ 

135/VIAT/PO/FA/18 Opel Corsa 27-52-XO 

125/VIAT/OD/18 Renault Express 42-28-FV 
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111/VIAT/OD/18 Peugeot 106 68-45-HU 

136/VIAT/PO/FA/18 Renault Megane 50-51-IH 

169/VIAT/OD/18 Renault Laguna 47-07-VL 

41/VIAT/OD/18 Volkswagen Polo 64-13-TG 

42/VIAT/OD/18 Volkswagen Golf 56-68-EV 

123/VIAT/OD/18 
Volkswagen 

Passat 
70-78-RS 

31/VIAT/PO/FA/17 Ford Transit 82-20-DQ 

72/VIAT/PO/FA/16 Mercedes Axor 51-16-ZS 

119/VIAT/OD/18 Ford Focus 95-24-PH 

145/VIAT/OD/18 Volkswagen Golf S/matrícula 

131/VIAT/PO/FA/18 Opel Corsa 13-83-BZ 

146/VIAT/PO/FA/18 Peugeot 406 38-17-OZ 

5/VIAT/PV/OL/19 Renault Express 74-93-CD 

155/VIAT/PO/FA/18 Volkswagen Golf 70-80-ML 

110/VIAT/OD/18 Fiat Punto 60-29-HS 

147/VIAT/OD/18 Peugeot 206 41-26-NL 

78/VIAT/RA/CA/18 Opel Corsa S/matrícula 

67/VIAT/RA/CA/18 Hyundai 46-86-LF 

60/VIAT/RA/CA/18 
Volkswagen 

Caddy 
41-25-HP 

120/VIAT/OD/18 Fiat Punto 09-BD-66 

54/VIAT/PV/OL/18 Opel Vectra 75-61-HD 

151/VIAT/PO/FA/18 Ford Transit 64-62-MT 

158/VIAT/PO/FA/18 Atrelado (-----) 

3/VIAT/OD/19 Volkswagen Polo 61-60-OG 

6/VIAT/OD/19 Citroen Xantia 67-10-GC 

125/VIAT/PO/FA/18 
Volkswagen 
Transporter 

65-07-DT 

68/VIAT/RA/CA/18 Volkswagen Golf 59-27-HE 

18/VIAT/OD/19 Renault Twingo 30-57-VL 

36/VIAT/OD/19 Renault Laguna 46-11-SM 

23/VIAT/OD/19 Ford Fiesta 80-43-AV 

46/VIAT/OD/19 Renault Kangoo 60-14-NA 

20/VIAT/PO/FA/19 Peugeot 106 54-56-IB 

7/VIAT/OD/19 Nissan Sunny QC-89-96 

24/VIAT/OD/19 Ford Fiesta 95-26-GS 

29/VIAT/OD/19 Hyundai Lantra 05-17-IH 

14/VIAT/PO/FA/19 Peugeot 106 27-89-GO 

5/VIAT/RA/CA/19 Citroen Saxo 69-89-QP 

63/VIAT/OD19 Ford Fiesta QX-08-88 

12/VIAT/RA/CA/19 Ford Escort HX-42-72 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 
 

APOIO AO XXIII FESTIVAL VICARIAL DA CANÇÃO DA 
VIGARARIA LOURES-ODIVELAS 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação da decisão de atribuição de apoio ao 
XXIII Festival Vicarial da Canção da Vigararia 
Loures-Odivelas, organizado pelo Movimento 
Vicarial Juvenil da Vigagaria Loures-Odivelas, no 
valor de 161,13€ (cento e sessenta e um euros e 
treze cêntimos), com IVA incluído, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/ 3141 de 
2019.04.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL À 
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DE CANEÇAS 

 
Cedência de transporte municipal à paróquia de 
São Pedro de Caneças, para deslocação ao 
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no dia 01 
de maio de 2019, com um custo inerente à 
realização do serviço de transporte no valor de 
€221,48 (duzentos e vinte e um euros e quarenta e 
oito cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2019/3085 de 2019.04.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO INTITULADA 
“PORTUGAL NO LIXO” 

 
Aceitação de doação de uma instalação intitulada 
“Portugal no Lixo”, da artista Ildebranda Martins, 
com as dimensões de 30 x 70 cm, no valor total de 
300,00€ (trezentos euros), a fim de a mesma 
passar a pertencer ao acervo Municipal do Centro 
de Exposições de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/2523 de 
2019.03.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
BAIRRO DOS QUATRO LOTE 445 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 445, da Rua Columbano Bordalo Pinheiro, no 
Bairro dos Quatro, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 12691, 
de 2019.03.26, do Banco Caixa Geral de Depósitos 
S.A., no valor de €3.489,28 (três mil, quatrocentos e 
oitenta e nove euros e vinte e oito cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, de 13 
de setembro, nos termos da informação técnica n.º 
19/DIST/AB/ DGOU/DRRU/2019, de 2019.03.27, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 32.2019, 
de 2019.03.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 23/PRES/2019 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-
Presidente da Câmara Municipal, durante o 
período de férias 
 
Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, encontrando-se 
ausente por motivo de férias, durante o período 
de 26 a 30 de abril de 2019, DESIGNA para o 
substituir, durante o referido período, o Vice-
Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vereador 
Edgar Luís Simões Valles, conforme despacho N.º 
39/PRES/2017, de 30 de outubro, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro e dos n.ºs 1 e 3 do artigo 42.°do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, o qual 
exercerá as suas competências próprias e as que 
lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, no 
âmbito da Deliberação de Competências, 
publicada no Boletim das Deliberações e Decisões 
n.º 23, de 14 de novembro de 2017. 
 
Odivelas, 17 de abril de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 02/VMLV/2019 
 

Assunto: Subdelegação de Competências na 
Secretária do Gabinete de Apoio à Vereadora 
Mónica Vilarinho, Liliana Alves de Lemos Marques 
Pires de Deus Alves 
 
Tendo em consideração o abrigo do n.º 6 do artigo 
42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego na Sra. Secretária, Liliana Alves de 
Lemos Marques Pires de Deus Alves, o exercício 
das competências abaixo indicadas, que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente, 
conforme Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de 
setembro, no dia 18 de abril de 2019, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 
inerentes ao exercício da competência prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2019 

 
A Vereadora 

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

através do Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
(Mónica Vilarinho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/VMLV/2019 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereadora Mónica 
Vilarinho Francisco José Lourenço da Silva Baptista 
 
Tendo em consideração o abrigo do n.º 6 do artigo 
42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Sr. Adjunto, Francisco José 
Lourenço da Silva Baptista, o exercício das 
competências abaixo indicadas, que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente, 
conforme Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de 
setembro, durante nos dias 29 e 30 de abril de 
2019, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 
inerentes ao exercício da competência prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2019 

 
A Vereadora 

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

através do Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
(Mónica Vilarinho) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 4/2009 – B.º Casal das Queimadas à Quinta das Dálias - Pontinha/Famões 
 

12.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 2 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 8.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 18 de abril de 2018, 
onde foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2009 referente 
ao lote 40 descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o número 4159/20101021, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

Nº Lote 

Área Implant. 
(m²) 

Área Habita. 
(m²) 

Área Constr. 
(m²) 

 
Fogos 
(un.) 

Área Implant. 
(m²) 

Área Habita. 
(m²) 

Área Constr. 
(m²) 

 
Fogos 
(un.) 

Alvará 4/2009 Alteração Alvará 4/2009 

40 200,00 400,00 400,00 2 200,00 400,00 400,00 4 

Diferença 
 

0 0 0 +2 
 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 

Área total do terreno 44.373,00 m2 

Área a ficar na posse dos proprietários 29.432,60 m2 

Área a ceder para equipamento Parcela A 344,24 m2 

  Parcela B 310,00 m2 

(parcela exterior ao loteamento) Parcela do Proc. 5646/L 1.400,00 m2 

  Total 2.054,24 m2 

Área do domínio Público 14.205,92 m2 

Percentagem de ocupação do solo 0,28 

Área total de construção Habitação 23.573,48 m2 

  Atividades económicas 32.93,00 m2 

  Garagens 691,24 m2 

  Total 27.558,00 m2 

Índice de construção 0,61 

N.º de lotes  103 

N.º de Fogos 163 

Densidade 36,73 f/ha 
 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
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2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de 
áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no art.º 44º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os 
espaços verdes e de utilização coletiva, foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente 
as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², 
nos termos do art.º 99º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização.  
 
Aquando da legalização da edificação existente no lote 40, para cumprimento do disposto no art.º101.º do 
RMEU, deverão ser garantidos 2 lugares de estacionamento dentro dos limites do lote e mais 3 lugares na via 
pública, cuja demarcação se fará em conformidade com as peças desenhadas constantes a fls. 4392-4393 do 
processo n.º 3153/LO/GI (volume 14), devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 8 de abril de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA 
EXTERNA 

 

 
 

 

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 29 de 
março de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/2874, de 2019.04.01 (edoc/2019/21571): 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA  
– 01/03/2019 a 29/03/2019 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 19-91-NP, 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 60/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: 2019.03.01 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matrícula 20-90-AD, 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 61/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: 2019.02.28 
Data da remoção: 2019.03.01 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 58-38-OB, 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 62/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: 2019.03.01 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula QX-08-88, 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 63/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: 2019.03.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo SEAT Cordoba, com a 
matrícula 63-08-GN, 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 64/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Polo, com a 
matrícula 22-15-NR, 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 65/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 74-77-LS, 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 66/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 190D, com a 
matrícula 28-40-GD, 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 67/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.19 
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Assunto: Remoção de um veículo Citroen Saxo, com a 
matrícula 99-12-JP, 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 68/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: 2019.03.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Primera, com a 
matrícula 32-80-FD, 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/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: 2019.01.21 
Data da remoção: 2019.03.01 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Escort, com a 
matrícula HX-42-72, 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/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.19 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
a matrícula 82-15-RD, 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 
25/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: 2019.03.01 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 04-21-OP, 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 69/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.21 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
a matrícula 29-49-QI, 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 70/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW X5, com a 
matrícula 08-OB-46, 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 71/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 82-86-JA, 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 72/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Tigra, com a 
matrícula 55-30-LC, 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 73/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: 2019.03.06 
Data da remoção: 2019.03.22 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 11 de abril de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

PELO FALECIMENTO DE JOÃO VASCONCELOS 
 

João Vasconcelos, natural de Leiria, faleceu aos 43 
anos. 
 
Militante do Partido Socialista, foi Secretário de 
Estado da Indústria do XXI Governo Constitucional.  
 
Teve um percurso marcadamente ligado às causas 
públicas e ao empreendedorismo, de que se 
destacam: 
 
Diretor Executivo da Startup Lisboa, Associação 
para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, 
de 2011 até 2015. 
 
Presidente do LIDE Empreendedorismo, uma 
associação com foco na promoção da 
sustentabilidade e responsabilidade social nos 
negócios e nas empresas.  
 
Atualmente era Presidente do Conselho Consultivo 
da Flash, uma empresa na área da mobilidade. 
 
Entre 2005 e 2011 foi Adjunto e Assessor do 
Gabinete do Primeiro-Ministro, com 
responsabilidade na área dos assuntos regionais e 
economia.  
 
Foi ainda Vice-Presidente do Conselho Indústria e 
Conselho Economia Digital da CIP - Confederação 
Empresarial de Portugal e Vice-Presidente da 
Associação Nacional de Jovens Empresários 
(ANJE), entre 1999 e 2005. 
 

João Vasconcelos fez-se notar ainda pelo seu 
elevado espirito de solidariedade e empenho em 
causas humanitárias.  
 
Deixa duas marcas que perdurarão no tempo: a 
liderança apaixonada da StartUp Lisboa e o 
envolvimento decisivo para a permanência da Web 
Summit na cidade de Lisboa de que foi o principal 
impulsionador. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 11 
de Abril de 2019, manifesta o seu mais profundo 
pesar pelo falecimento de João Vasconcelos, e 
endereça à sua família e ao Partido Socialista as 
mais sentidas condolências. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – 
Aprovada por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 17 de abril de 2019 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

NOVO TARIFÁRIO DOS PASSES SOCIAIS 
 

No passado dia 1 de Abril, entrou em vigor o novo 
tarifário dos passes sociais, nesta primeira fase 
apenas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do 
Porto, e até 15 de maio em todas as Comunidades 
Intermunicipais do País. 
 
Este é o resultado do Programa de Apoio à 
Redução Tarifária – PART, lançado pelo Governo da 
República e a que aderiram as Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e Porto e as diversas 
Comunidades Intermunicipais – CIMs e que se 
traduz num apoio financeiro tanto do OGE como 
das autarquias integrantes das Áreas 
Metropolitanas como das Comunidades 
Intermunicipais. 
 
A entrada em vigor do novo modelo de passe 
único, permite uma redução muito significativa do 
custo e vai permitir que os utentes com um único 
passe válido para toda a área metropolitana e para 
todos os operadores, seja de autocarro, comboio, 
metro, barco ou eléctrico, tenham ao mesmo 
tempo a liberdade de cada um escolher os seus 
trajectos e o meio de transporte a utilizar. 
 
Esta é uma grande ajuda para as famílias, com 
reflexos na economia do país, na coesão territorial 
e no ambiente e que vem incentivar e estimular o 
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uso do transporte público com naturais 
consequências na melhoria a nível da mobilidade 
e só possível pelos que na Assembleia da 
República votaram favoravelmente o OE2019. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
11/04/2019, congratula-se com a implementação 
deste novo tarifário, destacando o papel 
determinante que as autarquias e as duas áreas 
metropolitanas tiveram na definição das medidas 
aprovadas e que tornaram possível o implementar 
dos novos tarifários. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do PS, e da CDU, e com a abstenção das 
bancadas do PAN, do BE, do PPD/PSD, do CDS/PP 
e do Membro Independente Lúcia Lemos.) 
 
Odivelas, 17 de abril de 2019 
 
(Aprovado poe maioria) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

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. 
 
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 à 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. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
11/04/2019, congratula-se e 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 
 
Deste voto de congratulação deverá ser dado 
conhecimento ao Sporting Clube de Portugal, à 
Associação Europeia de Clubes de Goalball e ao 
Clube Atlético e Cultural da Pontinha. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – 
Aprovada por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 17 de abril de 2019 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SOLIDARIEDADE 
 

 
 

VOTO DE SOLIDARIEDADE 
 

PELO POVO MOÇAMBICANO 
 

No passado dia 14 de Março, a região central de 
Moçambique, e os países vizinhos o Malawi e 
Zimbabwe foram atingidos pelo ciclone Idai, 
deixando um rasto de total destruição. As imagens 
de destruição são impressionantes. 
 
Passadas que estão pouco mais de duas semanas, 
existem ainda muitas zonas que permanecem sem 
electricidade, comunicações, água potável e bens 
essenciais continuando a trabalhar-se diária e 
empenhadamente para o restabelecimento das 
ligações rodoviárias, por forma a facilitar a entrada 
da necessária ajuda humanitária.  
 
Os balanços efectuados indicam para cerca de 1 
milhar de vítimas mortais nestes 3 países, mais de 
seis centenas só em Moçambique, registando-se 
ainda um número indeterminado de 
desaparecidos. As autoridades moçambicanas 
estimam que 1,5 milhões 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 autoridades moçambicanas estão agora a ser 
confrontadas com um surto de cólera registando-
se diariamente novos casos. 
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Uma campanha de vacinação contra a cólera 
arrancou já na região centro de Moçambique e 
prevê abranger 1 milhão de pessoas com uma 
vacina oral com uma eficácia superior a 80%, 
anunciou o Governo moçambicano. 
 
A percentagem de doentes curados é de 94%, 
havendo já a registar duas mortes. 
 
O Estado português e muitas organizações do 
nosso país e de todo o mundo encontram-se 
envolvidas nesta missão de emergência, 
contribuindo com muitos recursos técnicos, 
logísticos e humanos, em pleno espírito de 
cooperação e solidariedade para com o povo 
moçambicano. 
 
Em face do ocorrido, a Assembleia Municipal de 
Odivelas apresenta a sua solidariedade para com o 
povo moçambicano pela crise humanitária que 
atravessa no momento, esperando que 
Moçambique, país-irmão, possa reerguer-se muito 
em breve e recomeçar o seu caminho rumo à 
normalidade e ao desenvolvimento, e manifesta 
igualmente o seu profundo pesar e apresenta as 
suas mais sentidas condolências aos familiares das 
vítimas, ao povo e ao Estado Moçambicano. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – 
Aprovada por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 17 de abril de 2019 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

JOÃO SILVA CAMPEÃO DO MUNDO EM 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. 
 
Odivelas esteve representada 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 apenas 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. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
11/04/2019, congratula-se e felicita o atleta João 
Silva e o seu treinador, Paulo Ferreira, pela sua 
vitória no Campeonato do Mundo de WKA e WMO. 
 
Deste voto de congratulação deverá ser dado 
conhecimento à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Caneças, ao atleta João 
Silva e seu treinador Paulo Ferreira. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – 
Aprovada por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 17 de abril de 2019 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

REMOÇÃO DE CABOS DESATIVADOS E MIGRAÇÃO DOS 
CABOS ACTIVOS PARA O SUBSOLO 

 
Com impacto visual negativo a cablagem de 
diversa ordem tem vindo a descaracterizar os 
edifícios um pouco por todo o Concelho, sendo 
que por força das novas tecnologias e do crescente 
número de operadores, a proliferação 
comunicações leva a que não sejam removidos os 
cabos obsoletos e se proceda a adições por 
motivos vários, anulando simplesmente os 
anteriores que não são retirados. 
 
A colocação desta cablagem é um recurso perante 
as novas necessidades de serviços especialmente 
no domínio das comunicações, que têm especial 
relevo em áreas mais antigas cujos núcleos 
populacionais veem a paisagem urbana ir-se 
degradando do ponto de vista estético a favor do 
progresso na área das comunicações. 
 
Nestes termos, a bancada do CDS-PP propõe à 
Assembleia Municipal de Odivelas reunida em 
Sessão Extraordinária que aprove a recomendação 
ao executivo: 
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1. Elabore um plano geral da necessidade de 
remoção e de eliminação das infraestruturas 
obsoletas e sem utilização, nomeadamente os 
designados como “cabos mortos” ou obsoletos da 
rede elétrica e das redes de comunicações 
eletrónicas e eventual processo coercivo de 
retirada destes; 
 
2. Crie planos especiais por cada uma das 
Freguesias do Município, de migração das 
infraestruturas que se encontram apostas sobre as 
fachadas dos edifícios para o subsolo, 
nomeadamente a da rede elétrica e das redes de 
comunicações eletrónicas, que representam um 
risco para a segurança e proteção civil, e 
prejudicam em geral a estética das edificações e 
do espaço público, e em especial o património 
cultural construído; 
 
3. Os planos descritos em 1 e 2 sejam elaborados 
oportunamente; 
 
4. Mandatar a Comissão de Planeamento e 
Ordenamento do Território para acompanhar o 
processo, recebendo a informação dos planos 
propostos e monitorização da sua implementação 
a cada 6 meses após o início da sua execução. 
 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
CDS/PP – Aprovada por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 17 de abril de 2019 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXO 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO RELATIVAS À REALIZAÇÃO DO 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2019 
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PREÂMBULO 

 
O Orçamento Participativo é um instrumento mobilizador dos cidadãos nos processos 
decisórios relativos a políticas públicas e que tem por base os princípios da democracia 
participada e socialmente responsável. 
 
Estes instrumentos que, pela sua natureza, se baseiam na partilha da decisão e no apelo à 
responsabilização social e política dos cidadãos, potenciam uma maior proximidade entre 
os eleitos e os eleitores, abrindo um espaço de diálogo e de cidadania, relativamente à 
afetação dos recursos existentes às políticas públicas. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, implementa o Orçamento Participativo (OP) por 
reconhecer a importância da utilização de instrumentos que promovam a participação dos 
cidadãos no processo de governação local. 

 
CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Artigo 1.º 
Princípio 

 
O Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Odivelas assenta nos valores da 
democracia participativa, constantes no artigo 2.º e no n.º 1 do art.º 267.º, ambos da 
Constituição da República Portuguesa, consagrando por um lado a participação direta dos 
cidadãos na tomada de decisão sobre os investimentos públicos municipais e, por outro, a 
aproximação entre o Município e a Comunidade. 
 

 
Artigo 2.º 
Objetivos 

 
São objetivos do Orçamento Participativo de Odivelas: 
 

a) Incentivar a participação informada, ativa e construtiva dos cidadãos na 
governação local; 

b) Promover o debate de ideias, da reflexão e da construção coletiva de consensos 
em torno de prioridades e dos projetos que mais interessam à comunidade, na 
defesa da solidariedade, da coesão social e da melhoria da qualidade de vida; 

c) Reforçar as políticas de participação cívica, tendo por base os princípios da 
igualdade, representação e participação, junto de toda a população, com especial 
atenção para a população mais jovem, abrindo espaço para a renovação da 
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sociedade democrática e para a população sénior, criando condições para o seu 
desenvolvimento pessoal e social e, ao mesmo tempo, promover um 
envelhecimento ativo. 

 
 
 

Artigo 3.º 
Modelo 

 
O Orçamento Participativo de Odivelas assenta num modelo de participação de caráter 
deliberativo, segundo o qual os cidadãos formulam propostas e decidem, através de um 
processo de votação, sobre os projetos considerados prioritários, até ao limite orçamental 
estipulado pela autarquia e desde que se enquadrem nas normas definidas no presente 
documento. 

 
 

Artigo 4.º 
Âmbito Territorial 

 
O Orçamento Participativo (OP) de Odivelas abrange o território do Concelho de Odivelas. 
 
 

Artigo 5.º 
Dotação do Orçamento Participativo 

 
1. O montante global atribuído ao ciclo do OP para 2020/2021 é de 1.000.000,00€ 

(um milhão de euros). 
2. Cada proposta não poderá exceder o limite de 100.000,00€ (cem mil euros), 

sendo considerado nesse valor a inclusão do IVA à taxa legal em vigor. 
 
 

Artigo 6.º 
O Ciclo do Orçamento Participativo 

 
1. O Orçamento Participativo de Odivelas realiza-se de dois em dois anos. 
2. O Ciclo do OP compreende as seguintes etapas: 

a) Preparação do processo; 
b) Divulgação; 
c) Recolha de propostas; 
d) Análise técnica e divulgação da lista provisória dos projetos; 
e) Período de reclamação; 
f) Decisão sobre as reclamações; 
g) Divulgação e início da votação dos projetos; 
h) Apresentação dos resultados (projetos vencedores); 
i) Aprovação do orçamento; 
j) Execução dos projetos vencedores. 
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Artigo 7.º 
Participantes 

 
Podem participar no Orçamento Participativo de Odivelas todos os cidadãos portugueses 
ou estrangeiros com autorização de residência com idade igual ou superior a 16 anos, 
residentes, estudantes, empresários ou trabalhadores no Concelho de Odivelas. 
 
 

CAPÍTULO II  
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO E PARTICIPAÇÃO 
 
 

Artigo 8.º 
Calendário do Ciclo do Orçamento Participativo 

 
O calendário do ciclo do OP de 2019 é o seguinte: 

a) Preparação do processo: abril de 2019; 
b) Divulgação: 17 a 30 de abril de 2019; 
c) Recolha das propostas (online): 1 a 19 de maio de 2019; 
d) Análise técnica das propostas: 20 a 31 de maio de 2019; 
e) Divulgação da lista provisória dos projetos: 2 de junho de 2019; 
f) Período de reclamação: 03 a 10 de junho de 2019; 
g) Decisão sobre as reclamações: 11 a 23 de junho de 2019; 
h) Publicação dos projetos: 25 de junho de 2019; 
i) Votação dos projetos: 25 de junho de 2019 a 07 de julho de 2019 até às 

24h00; 
j) Apresentação dos resultados (projetos vencedores): 15 de julho de 2019; 
k) Aprovação do orçamento: outubro de 2019; 
l) Execução dos projetos vencedores: janeiro de 2020 a dezembro de 2021. 

 
 

Artigo 9.º 
Propostas 

 
1. A apresentação das propostas será realizada através da internet, via Portal do OP, 

mediante o registo e com o preenchimento de formulário aí disponível, sendo o 
acesso efetuado através do Site Oficial da Câmara Municipal de Odivelas: 
http://www.cm-odivelas.pt. O registo é obrigatório e permite a submissão de 
propostas e a participação no processo de votação dos projetos.  
Após validado o registo, a apresentação de propostas deverá ocorrer até às 23h59 
do dia 19 de maio de 2019. 

2. Não são consideradas as propostas entregues por outras vias, nomeadamente, 
por correio eletrónico ou em suporte de papel. 

3. As propostas devem enquadrar-se numa das seguintes áreas temáticas: 
a) Ação Social 
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b) Comunicação 
c) Cultura 
d) Desporto 
e) Educação e Juventude  
f) Espaço Público e Espaço Verde 
g) Infraestruturas Viárias, Trânsito e Mobilidade 
h) Modernização Administrativa e Cidadania 
i) Proteção Ambiental, Energia e Sustentabilidade 
j) Proteção Civil 
k) Saúde 
l) Turismo, Comércio e Promoção Económica 
m) Urbanismo e Requalificação Urbana 

4. As propostas têm de ser apresentadas em nome individual. 
5. Cada cidadão pode apresentar as propostas que entender, desde que respeite as 

normas constantes neste documento. 
6. Para cada proposta deve ser preenchido, obrigatoriamente, um formulário.  
7. Os participantes podem adicionar anexos (fotos, mapas, plantas de localização) à 

proposta, por forma a apoiar a sua fundamentação. 
8. O formulário disponível, no Portal, deve ser preenchido na íntegra, caso contrário, 

a proposta pode ser excluída. 
9. São consideradas elegíveis as propostas que, cumulativamente, reúnam as 

seguintes condições: 
a) Que se insiram no quadro de competências e atribuições próprias ou 

delegáveis na Câmara Municipal de Odivelas, ou ainda, aquelas que sendo 
competências ou atribuições de outras entidades se destinem a fins 
públicos, ficando neste caso a sua execução condicionada à celebração de 
um acordo entre a Câmara Municipal de Odivelas e a entidade detentora 
dessas competências ou atribuições; 

b) Sejam suficientemente específicas, bem delimitadas na sua execução e, se 
possível, no território, para uma análise e orçamentação concreta. A falta 
da indicação destes dados pode impedir a adaptação da proposta a 
projeto por parte dos serviços municipais; 

c) Não excedam o montante orçamental de 100.000,00€ (cem mil euros), 
sendo considerado nesse valor a inclusão do IVA à taxa legal em vigor; 

d) Não ultrapassem os 24 meses de execução. 
10. As propostas consideradas elegíveis são transformadas em projetos, com a 

indicação do respetivo orçamento e do prazo previsto para a sua execução. 
11. Os projetos elaborados pelos serviços municipais e colocados a votação, podem 

não ser uma transcrição das propostas que lhe deram origem, pois poderão existir 
propostas que, para terem condições de execução, poderão necessitar de ajustes 
técnicos por parte dos serviços municipais. 

12. A semelhança do conteúdo das propostas ou a sua proximidade a nível de 
localização poderá originar a integração de várias propostas num só projeto. 

13. Não se consideram as propostas que: 
a) Não sejam tecnicamente exequíveis; 
b) Configurem pedidos de apoio ou venda de bens e serviços; 
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c) Não seja possível à Câmara Municipal de Odivelas assegurar a 
manutenção e funcionamento do investimento em causa, em função do 
seu custo e/ou da exigência de meios técnicos ou financeiros 
indisponíveis, sob fundamentação em sede de análise técnica; 

d) A sua execução dependa de parcerias ou pareceres de entidades externas 
cujo período dilatado de obtenção seja incompatível com os prazos 
estipulados no presente documento para a execução das respetivas 
propostas; 

e) Contrariem ou sejam incompatíveis com planos, projetos municipais e 
legislação em vigor; 

f) Estejam previstas ou a ser executadas no âmbito do plano de atividades 
municipal; 

g) Sejam comissionadas por marcas registadas, abrangidas por direitos de 
autor ou tenham sobre si patentes registadas; 

h) Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno da 
Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 10.º 
Análise Técnica das Propostas 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a fazer uma análise técnica de 

todas as propostas submetidas pelos cidadãos. 
2. Para efeitos do número anterior é constituída uma Comissão de Análise Técnica, 

multidisciplinar, que abrange todas as áreas temáticas referidas no n.º 3 do artigo 
9.º deste documento. 

3. As propostas que estiverem de acordo com as normas definidas no artigo 9.º 
serão adaptadas a projeto e colocadas à votação dos cidadãos. 

4. Os direitos de autor das propostas adaptadas a projeto, assim como os 
documentos anexos às mesmas, consideram-se transferidos para a titularidade da 
Câmara Municipal de Odivelas. 

5. A não adaptação de propostas a projetos após análise técnica, será devidamente 
justificada com base nas normas aqui presentes. 

6. A Comissão de Análise Técnica compromete-se a esclarecer as questões colocadas 
pelos cidadãos, bem como, se tal for necessário, convocar os proponentes para 
esclarecimentos no âmbito da proposta apresentada. 

 
 
 

Artigo 11.º 
Período de Reclamação 

 
1. Após análise técnica e realizada a adaptação das propostas a projetos, a Comissão 

de Análise Técnica divulga no Portal do OP a lista provisória de projetos que irão 
ser colocados à votação dos cidadãos. 
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2. Conforme estipulado no calendário do ciclo – artigo 8.º, alínea f), os cidadãos que 
não concordem com a forma de adaptação das propostas a projeto ou com a não 
adaptação de proposta a projeto, poderão reclamar através do e-mail: 
orcamento.participativo@cm-odivelas.pt, no período aí indicado. 

3. Findo o prazo referido no número anterior, não poderão ser consideradas as 
reclamações para efeitos de análise no âmbito do Orçamento Participativo, sem 
prejuízo de as mesmas serem encaminhadas para os serviços municipais 
competentes. 

4. A Comissão de Análise Técnica decide as reclamações no prazo indicado na alínea 
g) do artigo 8.º. 
 

 
Artigo 12.º 

Votação dos Projetos 
 

1. Os projetos admitidos a votação são divulgados no prazo estipulado no artigo 8.º, 
alínea h), por via eletrónica, através do Portal do OP e nos postos de votação fixos 
em local a divulgar e assegurados por técnicos da Câmara Municipal devidamente 
credenciados para informar e auxiliar na votação. 

2. Cada cidadão tem direito a exercer 2 (dois) votos, sendo que os mesmos não 
podem ser atribuídos ao mesmo projeto. 

3. A votação só é possível depois de efetuado o devido registo no Portal do OP. 
 

 
 

Artigo 13.º 
Projetos Vencedores 

 
1. Os projetos vencedores são divulgados através do Portal do OP e nos postos de 

votação fixos em local a divulgar, no prazo previsto na alínea i) do artigo 8.º. 
2. São vencedores os projetos mais votados pelos cidadãos até ao limite de 4 

projetos por cada área temática, respeitando os limites estabelecidos no n.º 1 do 
artigo 5.º do presente documento. 

3. Os projetos vencedores serão apresentados em cerimónia pública, organizada 
pela Câmara Municipal de Odivelas, e posteriormente publicados no Portal do OP. 

 
 

 
Artigo 14.º 

Aprovação do Orçamento 
 

O Orçamento Participativo é aprovado, em simultâneo, com a aprovação do Orçamento 
Municipal pelos órgãos autárquicos competentes, até ao final do mês de outubro. 

 
 

 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
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CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Artigo 15.º 

Revisão das Normas do Orçamento Participativo 

 

As normas aqui presentes estão sujeitas a uma avaliação e revisão que se realiza a cada 
ciclo do OP. 

 
 

Artigo 16.º 

Gestão e Acompanhamento do Orçamento Participativo 

 
1. A coordenação do processo do Orçamento Participativo está a cargo do 

Presidente da Câmara Municipal, sendo diretamente apoiado pelo Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 

2. Para qualquer esclarecimento no âmbito do Orçamento Participativo de Odivelas, 
poderá enviar uma mensagem eletrónica para orcamento.participativo@cm-
odivelas.pt  ou realizar contacto através do número de telefone 219 320 850. 
 
 

 
Artigo 17.º 

Casos Omissos 

 

As omissões ou dúvidas que possam surgir na interpretação das normas aqui 

presentes, serão resolvidas no âmbito da coordenação do Orçamento Participativo.  

 

 

Artigo 18.º 

Proteção de Dados 

1.     Para efeitos de registo na plataforma e/ou submissão de proposta, no âmbito do 
Orçamento Participativo 2019, a Câmara Municipal de Odivelas apenas solicita 
aos titulares singulares, os seguintes dados: 

a) Nome completo 
b) Número do BI /  Número do CC / Número da Autorização de Residência 
c) Número de Telefone / Telemóvel 
d) E-mail 
e) Data de nascimento 
f) Relação com o município (Residente, Estudante, Empresário e Trabalhador) 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
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2.    Os dados suprarreferidos, vão ser objeto de tratamento no âmbito do 
Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 

3. Os dados ficarão no Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo até à 
apresentação dos resultados (projetos vencedores), 15 de julho de 2019, sendo 
feita a divulgação pública no site da CMO e redes sociais (Facebook, Twitter e 
Youtube), para efeitos de divulgação. 

4.    Os titulares têm direito ao acesso, retificação, oposição e apagamento dos dados 
fornecidos, bem como apresentar reclamação a uma autoridade de controlo. 

5.    Qualquer reclamação deverá ser dirigida para o Encarregado de Proteção de 
Dados da Câmara Municipal de Odivelas, através dos seguintes meios: endereço 
eletrónico: protecao.dados@cm-odivelas.pt ou telefone 219 320 912. 

 


