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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

18.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 18 de setembro de 2019 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

15.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2019 

 
2.ª Revisão Orçamental de 2019, 15.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2019/8455, de 2019.09.12 e 
que farão parte integrante da ata da presente 
reunião. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  
 

 
 

PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACEITAÇÃO 
PROPOSTA A 

 
Declaração de não aceitação, no ano de 2020, das 
competências enunciadas na Proposta n.º 
09/PRES/2019, de 2019.09.12, nas áreas da ação 
social, saúde, gestão de património imobiliário 
público, habitação, transportes e vias de 
comunicação, estruturas de atendimento ao 
cidadão e justiça, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto, (Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais), de acordo com a 
Proposta n.º 09/PRES/2019, de 2019.09.12. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACEITAÇÃO 
PROPOSTA B 

 
Declaração de não aceitação das competências 
enunciadas na Proposta, datada de 2019.09.18, dos 
Vereadores da Câmara Municipal de Odivelas da 
bancada da CDU, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto, (Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais), de acordo com a 
referida Proposta, de 2019.09.18. 
 
(Rejeitada por maioria) 
 
 
 

 

AUDITORIA EXTERNA 
 

 
 

NOMEAÇÃO 
 
Proposta de nomeação da Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas Antunes Rodrigues & Célia 
Custódio, SROC, como auditor externo do 
Município de Odivelas, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2019/8388, de 2019.09.12. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
 
Acionamento da reserva de recrutamento para a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, com vista à 
contratação de um Assistente Técnico, referente 
ao procedimento concursal comum para 
ocupação de dois postos de trabalho na categoria 
de assistente técnico, por tempo indeterminado, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8280, de 2019.09.10. 
 
Nota: a abertura do referido procedimento concursal foi 
deliberada na 11.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 31 de maio de 2017 - deliberação publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12/2017, de 13 
de junho. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ARQUIVAMENTO DE QUEIXA 
 
Arquivamento da queixa formal contra 
trabalhador do Sector Educativo e Pedagógico, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8096, de 2019.08.05. 
 
(aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com seis votos a favor, quatro abstenções e um voto 
não exercido) 

 
 
 
 

DESAFETAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 
 

 
 

PARCELA DE TERRENO NO BAIRRO FLOR DO MINHO 
CANEÇAS 

 
Proposta de desafetação do domínio público, para 
integrar o domínio privado municipal, da parcela 
de terreno designada por “parcela B” com a área 
de 1.367,30 m2, a destacar do prédio rústico 
denominado “Casinhola”, com a área de 3.040 m2, 
descrito sob o n.º 8319, a fls.152 do livro B-24, sito no 
Bairro Flor do Minho, na União de Freguesias de 
Ramada e Caneças, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/8185, de 2019.09.06. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES 
 
Comparticipação das refeições (pequeno-almoço, 
almoço e lanche), em todas as interrupções letivas 
(exceto o mês de agosto), para todas as crianças e 
alunos, beneficiários da ação social escolar e/ou 
aos alunos inscritos na modalidade da 
Componente de Apoio à Família, que usufruem 
das refeições escolares nos estabelecimentos de 
educação e ensino do pré-escolar e 1.º ciclo da rede 
pública do Concelho de Odivelas, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/8328, de 2019.09.11. 
 
“III – Proposta 
 
Face ao atrás exposto e considerando a avaliação e 
a monitorização da implementação da medida 
durante o ano letivo 2018/2019, a CMO através da 

DE, propõe novo alargamento da medida 
governamental estabelecida no Despacho 
7255/2018, de 31 de julho, para o ano letivo 
2019/2020 com a finalidade de adaptar a 
disponibilidade de refeições escolares às 
necessidades sentidas nas escolas do município de 
Odivelas. 
 
Assim, a par da comparticipação das refeições 
escolares a todas as crianças e alunos de 1.º ciclo do 
ensino básico dos estabelecimentos educação 
e/ou ensino da rede pública do concelho de 
Odivelas que sejam beneficiários da ação social 
escolar e/ou aos alunos inscritos na modalidade 
CAF propõe-se também, o seu alargamento para o 
período das interrupções letivas e interrupção 
letiva de verão (exceto o mês de agosto). 
 
O valor das refeições não irá sofrer alterações 
durante todo o ano letivo, sendo o valor referente 
ao almoço a pagar pelos pais e encarregados de 
educação definido pela legislação em vigor 
(Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto), em 
função do escalão do abono de família em que o 
agregado familiar se encontra inserido, conforme 
quadro 1: 
 

 
Quadro 1 – Valor a pagar pelas famílias (refeição de almoço) 

 
 
A disponibilização das refeições de pequeno-
almoço e lanche é uma opção da Câmara 
Municipal de Odivelas, tendo sido o valor definido 
pelo Executivo Municipal. 
 

 
Quadro 2 – Valor a pagar pelas famílias (refeição de pequeno-

almoço e lanche) 

 
 
Considerando as características do fornecimento 
de refeições escolares às crianças de pré-escolar e 
aos alunos de 1.º ciclo, propõe-se duas 
modalidades de comparticipação distintas: 
 
1. Comparticipação das refeições escolares, em 
todas as interrupções letivas (exceto o mês de 
agosto), para todas as crianças e alunos, 
beneficiários da ação social escolar e/ou aos alunos 
inscritos na modalidade da Componente de Apoio 
à Família, que usufruem das refeições escolares 
nos estabelecimentos de educação e ensino do 
pré-escolar e 1.º ciclo da rede pública do concelho. 
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2. Comparticipação da refeição de almoço, em 
todas as interrupções letivas (exceto o mês de 
agosto) para todas as crianças e alunos, 
beneficiários da ação social escolar e/ou aos alunos 
inscritos na modalidade da Componente de Apoio 
à Família, nos estabelecimentos de educação e 
ensino do pré-escolar e 1º ciclo através dos 
refeitórios de 2.º e 3.º ciclos da EB Carlos Paredes, 
EB dos Castanheiros e Escola Básica Moinhos da 
Arroja (alunos da Escola Básica Porto Pinheiro), no 
âmbito do Protocolo de Fornecimento de 
Refeições celebrado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Direção Geral de Estabelecimento 
Escolares (DGEstE). 
 
Para a concretização das modalidades de 
comparticipação expressas nos pontos 1 e 2, a 
Câmara Municipal de Odivelas/Divisão de 
Educação, prevê a comparticipação de refeições 
para aproximadamente 20% do universo global 
das crianças e alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 
o que se traduz em cerca de 1190 refeições diárias 
nos períodos de interrupção letiva (49 dias de 
interrupção letiva no ano letivo 2019/2020 – de 23 
de dezembro a 3 de janeiro; de 27 a 31 de janeiro; 
de 24 a 25 de fevereiro; de 6 a 13 de abril; e de 22 de 
junho a 31 de julho), conforme calendário escolar 
em anexo. 
 
Este cálculo teve por base a adesão ao serviço de 
refeições durante as interrupções letivas de ano 
letivo 2018/2019, assim como a previsão do 
aumento de alunos para o ano letivo 2019/2020. 
 
No âmbito das duas modalidades de 
comparticipação caracteriza-se de seguida os 
valores sujeitos a financiamento: 
 
i. Para a concretização da comparticipação referida 
no ponto 1, é necessário assegurar o fornecimento 
de refeições através de uma aquisição de 
prestação de serviço de refeições para o ano letivo 
2019/2020: 
 
 

 
* O número estimado de crianças e alunos inclui as que frequentam da 
Escola Básica Carlos Paredes, Escola Básica Porto Pinheiro e Escola Básica 
dos Castanheiros. 
 

Quadro 3 – Valor unitário das refeições (refeitórios pré-escolar e 1.º 
ciclo) 

 
 
De acordo com os valores apresentados no quadro 
3, calcula-se uma aquisição de prestação de 

serviço de refeições no valor global de 93.492,00 € 
(noventa e três mil, quatrocentos e noventa e dois 
euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor 
(13%), para os períodos das interrupções letivas e 
interrupção letiva de verão, do presente ano letivo 
(49 dias). 
 
• Neste contexto, propõe-se o cabimento para o 

ano civil de 2019, no valor de 12.936,24 € (doze 
mil, novecentos e trinta e seis euros e vinte e 
quatro cêntimos), com IVA incluído. 

 
C.O.E: 38 02/02 02 25 
Plano: 2019/A/181 
Saldo para cabimento (09/09/2019):  
€105.122,52 

 
• Propõe-se, igualmente, que o valor de 

€92.709,72 (noventa e dois mil, setecentos e 
nove euros e setenta e dois cêntimos), com IVA 
incluído, seja inscrito em plano e orçamento 
para o ano civil de 2020. 

 
 

ii. Para a concretização da comparticipação 
referida no ponto 2, é necessário assegurar o 
pagamento mensal à DGEstE, correspondente ao 
valor da comparticipação das refeições de almoço 
das crianças e alunos da Escola Básica Carlos 
Paredes, Escola Básica Porto Pinheiro e Escola 
Básica dos Castanheiros: 
 
 

 
Quadro 4 – Valor estimado das refeições (DGEstE) 

 
 
Em conformidade com os valores apresentados no 
quadro 4, prevê-se um investimento global de € 
6.262,20 (seis mil duzentos e sessenta e dois euros 
e vinte cêntimos), para assegurar os períodos das 
interrupções letivas e interrupção letiva de verão, 
do presente ano letivo (49 dias). 
 
• Neste contexto, propõe-se o cabimento para 

o ano civil de 2019, no valor de €766,80 
(setecentos e sessenta e seis euros e oitenta 
cêntimos). 

 
C.O.E: 38 02/02 02 25 
Plano: 2019/A/181 
Saldo para cabimento (09/09/2019):  
€105.122,52 
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• Propõe-se, igualmente, que o valor de 
€5.495,40 (cinco mil, quatrocentos e noventa e 
cinco euros e quarenta cêntimos) seja inscrito 
em plano e orçamento para o ano civil de 
2020.” (excerto da informação n.º Interno/2019/8328, de 
2019.09.11.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES 
 
Comparticipação da refeição de almoço, em todas 
as interrupções letivas (exceto o mês de agosto) 
para todas as crianças e alunos, beneficiários da 
ação social escolar e/ou aos alunos inscritos na 
modalidade da Componente de Apoio à Família, 
nos estabelecimentos de educação e ensino do 
pré-escolar e 1.º ciclo da rede pública do Concelho 
de Odivelas, e que usufruem do almoço nos 
refeitórios de escolas de 2.º e 3.º ciclos, no âmbito 
do Protocolo de fornecimento de refeições com a 
Direção Geral de Estabelecimento Escolares - 
DGESTE, nos seguintes termos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/8328, de 
2019.09.11. 
 
“III – Proposta 
 
Face ao atrás exposto e considerando a avaliação e 
a monitorização da implementação da medida 
durante o ano letivo 2018/2019, a CMO através da 
DE, propõe novo alargamento da medida 
governamental estabelecida no Despacho 
7255/2018, de 31 de julho, para o ano letivo 
2019/2020 com a finalidade de adaptar a 
disponibilidade de refeições escolares às 
necessidades sentidas nas escolas do município de 
Odivelas. 
 
Assim, a par da comparticipação das refeições 
escolares a todas as crianças e alunos de 1.º ciclo do 
ensino básico dos estabelecimentos educação 
e/ou ensino da rede pública do concelho de 
Odivelas que sejam beneficiários da ação social 
escolar e/ou aos alunos inscritos na modalidade 
CAF propõe-se também, o seu alargamento para o 
período das interrupções letivas e interrupção 
letiva de verão (exceto o mês de agosto). 
 
O valor das refeições não irá sofrer alterações 
durante todo o ano letivo, sendo o valor referente 
ao almoço a pagar pelos pais e encarregados de 
educação definido pela legislação em vigor 
(Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto), em 
função do escalão do abono de família em que o 
agregado familiar se encontra inserido, conforme 
quadro 1: 
 
 

 
Quadro 1 – Valor a pagar pelas famílias (refeição de almoço) 

 
 
A disponibilização das refeições de pequeno-
almoço e lanche é uma opção da Câmara 
Municipal de Odivelas, tendo sido o valor definido 
pelo Executivo Municipal. 
 

 
Quadro 2 – Valor a pagar pelas famílias (refeição de pequeno-

almoço e lanche) 

 
 
Considerando as características do fornecimento 
de refeições escolares às crianças de pré-escolar e 
aos alunos de 1.º ciclo, propõe-se duas 
modalidades de comparticipação distintas: 
 
1. Comparticipação das refeições escolares, em 
todas as interrupções letivas (exceto o mês de 
agosto), para todas as crianças e alunos, 
beneficiários da ação social escolar e/ou aos alunos 
inscritos na modalidade da Componente de Apoio 
à Família, que usufruem das refeições escolares 
nos estabelecimentos de educação e ensino do 
pré-escolar e 1.º ciclo da rede pública do concelho. 
 
2. Comparticipação da refeição de almoço, em 
todas as interrupções letivas (exceto o mês de 
agosto) para todas as crianças e alunos, 
beneficiários da ação social escolar e/ou aos alunos 
inscritos na modalidade da Componente de Apoio 
à Família, nos estabelecimentos de educação e 
ensino do pré-escolar e 1º ciclo através dos 
refeitórios de 2.º e 3.º ciclos da EB Carlos Paredes, 
EB dos Castanheiros e Escola Básica Moinhos da 
Arroja (alunos da Escola Básica Porto Pinheiro), no 
âmbito do Protocolo de Fornecimento de 
Refeições celebrado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Direção Geral de Estabelecimento 
Escolares (DGEstE). 
 
Para a concretização das modalidades de 
comparticipação expressas nos pontos 1 e 2, a 
Câmara Municipal de Odivelas/Divisão de 
Educação, prevê a comparticipação de refeições 
para aproximadamente 20% do universo global 
das crianças e alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 
o que se traduz em cerca de 1190 refeições diárias 
nos períodos de interrupção letiva (49 dias de 
interrupção letiva no ano letivo 2019/2020 – de 23 
de dezembro a 3 de janeiro; de 27 a 31 de janeiro; 
de 24 a 25 de fevereiro; de 6 a 13 de abril; e de 22 de 
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junho a 31 de julho), conforme calendário escolar 
em anexo. 
 
Este cálculo teve por base a adesão ao serviço de 
refeições durante as interrupções letivas de ano 
letivo 2018/2019, assim como a previsão do 
aumento de alunos para o ano letivo 2019/2020. 
 
No âmbito das duas modalidades de 
comparticipação caracteriza-se de seguida os 
valores sujeitos a financiamento: 
 
i. Para a concretização da comparticipação referida 
no ponto 1, é necessário assegurar o fornecimento 
de refeições através de uma aquisição de 
prestação de serviço de refeições para o ano letivo 
2019/2020: 
 

 
* O número estimado de crianças e alunos inclui as que frequentam da 
Escola Básica Carlos Paredes, Escola Básica Porto Pinheiro e Escola Básica 
dos Castanheiros. 
 

Quadro 3 – Valor unitário das refeições (refeitórios pré-escolar e 1.º 
ciclo) 

 
De acordo com os valores apresentados no quadro 
3, calcula-se uma aquisição de prestação de 
serviço de refeições no valor global de 93.492,00 € 
(noventa e três mil, quatrocentos e noventa e dois 
euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor 
(13%), para os períodos das interrupções letivas e 
interrupção letiva de verão, do presente ano letivo 
(49 dias). 
 

• Neste contexto, propõe-se o cabimento para 
o ano civil de 2019, no valor de 12.936,24 € 
(doze mil, novecentos e trinta e seis euros e 
vinte e quatro cêntimos), com IVA incluído. 

 
C.O.E: 38 02/02 02 25 
Plano: 2019/A/181 
Saldo para cabimento (09/09/2019):  
€105.122,52 

 
• Propõe-se, igualmente, que o valor de 

€92.709,72 (noventa e dois mil, setecentos e 
nove euros e setenta e dois cêntimos), com 
IVA incluído, seja inscrito em plano e 
orçamento para o ano civil de 2020. 

 
 

ii. Para a concretização da comparticipação 
referida no ponto 2, é necessário assegurar o 
pagamento mensal à DGEstE, correspondente ao 

valor da comparticipação das refeições de almoço 
das crianças e alunos da Escola Básica Carlos 
Paredes, Escola Básica Porto Pinheiro e Escola 
Básica dos Castanheiros: 
 

 
Quadro 4 – Valor estimado das refeições (DGEstE) 

 
Em conformidade com os valores apresentados no 
quadro 4, prevê-se um investimento global de 
€6.262,20 (seis mil duzentos e sessenta e dois 
euros e vinte cêntimos), para assegurar os períodos 
das interrupções letivas e interrupção letiva de 
verão, do presente ano letivo (49 dias). 
 

• Neste contexto, propõe-se o cabimento para 
o ano civil de 2019, no valor de €766,80 
(setecentos e sessenta e seis euros e oitenta 
cêntimos). 

 
C.O.E: 38 02/02 02 25 
Plano: 2019/A/181 
Saldo para cabimento (09/09/2019):  
€105.122,52 

 
• Propõe-se, igualmente, que o valor de 

€5.495,40 (cinco mil, quatrocentos e 
noventa e cinco euros e quarenta 
cêntimos) seja inscrito em plano e 
orçamento para o ano civil de 2020.” (excerto 
da informação n.º Interno/2019/8328, de 2019.09.11.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

REGULAMENTO 
 

 
 

PROJETO DE REGULAMENTO DE APOIO  
À MOBILIDADE PARA A DEFICIÊNCIA  

DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 
Proposta de Projeto de Regulamento de Apoio à 
Mobilidade para a Deficiência do Concelho de 
Odivelas (PAMD) e respetivos formulários anexos, 
assim como submissão do mesmo a consulta 
pública, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/8031, de 2019.09.03. 
 
Nota: este Projeto de Regulamento carece ainda de deliberação 
da Assembleia Municipal de Odivelas no final de todos os 
trâmites legais da consulta pública. 

 
(Aprovado por maioria) 
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CLUBE DO MOVIMENTO 
 

 
 

ALARGAMENTO DOS LOCAIS DE PRÁTICA 
 
Alargamento dos locais de prática das atividades 
do Clube do Movimento – Desporto Sénior, para a 
época de 2019/2020 e celebração de Acordos de 
Cooperação entre o Município de Odivelas e as 
novas entidades para utilização das suas 
instalações: a Associação de Melhoramentos 
Socioculturais do Vale Grande e a AMOVALFLOR - 
Associação de Moradores do Vale do Forno, no 
âmbito do referido Clube, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/8209, de 
2019.09.09. 
 

“Minuta 
 

Acordo de Cooperação entre o Município de Odivelas 
e 

Associação de Melhoramentos Socioculturais  
do Vale Grande 

 
Preâmbulo 

 
Considerando que: 
 
- As exigências impostas pela atual sociedade, 
fazem com que estejamos diariamente sob 
pressão biológica e/ou psicológica; 
 
- A prática desportiva, mais especificamente as 
chamadas atividades de lazer, além de 
contribuírem para a especial atenuação destas 
pressões, também constituem um importante 
fator de socialização, apelando ao sentido de 
entreajuda e cooperação entre os praticantes; 
 
- Estes benefícios reforçam e sublinham a 
importância da atividade física desde a infância até 
à terceira idade, importância que conduziu 
inclusive à sua consagração na Constituição da 
República enquanto direito de todos os cidadãos; 
 
- A procura da atividade no âmbito do exercício 
físico pela população com 60 anos ou mais é cada 
vez mais crescente; 
 
- Se pretende promover uma política de 
proximidade, no âmbito do programa Clube do 
Movimento; 
 
- São parcos os espaços municipais cobertos para 
a realização de atividades de grupo. 
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação 
entre: 
 

- Município de Odivelas, pessoa coletiva número 
504 293 125, representada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, 
doravante designado como Primeiro Outorgante; 
 
- Associação de Melhoramentos Socioculturais do 
Vale Grande, pessoa coletiva número 501 875 921, 
representada pelo seu presidente, João Tomás, 
doravante designado como Segundo Outorgante. 
 
Que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente acordo tem por objeto a cedência de 
utilização da infraestrutura, denominada Sala 
Polivalente, por parte do Segundo Outorgante à 
Primeira Outorgante, para o funcionamento das 
atividades inerentes ao programa denominado 
Clube do Movimento – Desporto Sénior. 
 

Cláusula segunda 
(Horário de Cedência) 

 
1. As atividades, objeto deste Acordo, terão lugar 5 
(cinco) dias por semana, serão organizadas em 7 
(sete) aulas por semana, com a duração de 45 
minutos, a decorrer entre os meses de setembro e 
junho inclusive. 
 
2. Verificando-se um aumento do número de 
inscritos nas atividades do Programa Clube do 
Movimento – Desporto Sénior, os períodos de 
cedência referidos no número anterior poderão ser 
proporcionalmente aumentados por acordo entre 
os outorgantes, devendo essa alteração ser 
anexada ao presente Acordo, dele passando a fazer 
parte integrante. 
 

Cláusula Terceira 
(Do Primeiro Outorgante) 

 
1. O primeiro Outorgante obriga-se a: 
 
a) Atribuir, no final da época decorrente, a partir da 
data de assinatura do presente Acordo, uma 
comparticipação financeira ao segundo 
Outorgante, a título de compensação, pela 
utilização do espaço referido na Cláusula Primeira 
(Objeto), correspondendo a cada hora, o valor de 
5,01 € (cinco euros e um cêntimo); 
 
b) Garantir o funcionamento da atividade nos dias 
e horários acordados; 
 
c) Manter, em cada dia de atividade, as instalações 
nas condições em que se encontram, 
comunicando ao Segundo Outorgante quaisquer 
anomalias; 
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d) Zelar pela segurança dos utentes no interior das 
instalações, no período da realização da atividade; 
 
e) Assegurar o corpo técnico para a lecionação da 
atividade; 
 
f) Realizar um contrato de seguro que cubra os 
riscos de acidentes pessoais dos utentes inerentes 
às atividades aí desenvolvidas no âmbito do 
Programa Clube do Movimento – Desporto Sénior; 
 
g) Garantir e assegurar o controlo de admissão e 
frequência nas instalações dos(as) utentes, na(s) 
atividade(s), bem como, exigir impreterivelmente 
um termo de responsabilidade assinado pelo(a) 
utente, nos termos do qual este assegura não ter 
quaisquer contraindicações para a prática de 
atividade física; 
 
h) Cumprir com as indicações do Segundo 
Outorgante para a utilização do espaço cedido; 
 
2.O valor inscrito na alínea a) desta mesma 
Cláusula será revisto anualmente em janeiro, em 
função da taxa de inflação aplicável. 
 

Cláusula Quarta 
(Do Segundo Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante, obriga-se a: 
 
a) Ceder, nos termos da Cláusula Segunda, ao 
Primeiro Outorgante a utilização da referida 
infraestrutura; 
 
b) Manter as instalações em boas condições de 
higiene; 
 
c) Aceitar a comparticipação financeira do 
Primeiro Outorgante nos termos descritos na 
Cláusula anterior.  
 

Cláusula Quinta 
(Período de Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, este Acordo de 
Cooperação é válido por um ano a contar da data 
da sua assinatura; 
 
2. O presente Acordo considera-se 
automaticamente renovado, se nenhum dos 
Outorgantes o denunciar, por escrito, com 
sessenta (60) dias de antecedência em relação ao 
seu termo.  
 

Cláusula Sexta 
Revogação e resolução 

 
1. O presente acordo pode ser revogado a qualquer 
momento desde que exista um acordo entre as 
partes outorgantes. 
 

2. Em caso de incumprimento, total ou parcial, por 
qualquer das partes envolvidas no presente 
acordo de cooperação, é conferida à parte não 
faltosa o direito à resolução do mesmo, devendo 
esta notificar a parte faltosa através de carta 
registada com aviso de receção, com uma 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
 

Cláusula Sétima 
(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 

 
1. Em caso de diferendo e não se logrando de todo 
possível alcançar uma solução amigável, as partes 
elegem o foro da Comarca de Lisboa Norte, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes da 
interpretação ou aplicação do presente acordo, 
com expressa renúncia a quaisquer outros. 
 
2. 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 a mesma não surtir 
efeitos. 
 

Cláusula Oitava 
(Casos Omissos) 

 
Todos os casos omissos serão resolvidos 
pontualmente, de comum acordo entre os 
outorgantes. 
 
O presente acordo foi celebrado em Odivelas, no 
dia _____ de ___________ de 2019, contendo 5 (cinco) 
páginas de dois exemplares, ficando um exemplar 
na posse de cada Outorgante. 

 
 

1.º Outorgante 
O PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ODIVELAS 

 

2.º Outorgante 
O PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DE 

MELHORAMENTOS 
SOCIOCULTURAIS  
DO VALE GRANDE 

 
__________________ 
(Hugo Martins, Dr.) 

 

________________ 
(João Tomás, Sr.) 
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Minuta 
 

Acordo de Cooperação entre o Município de 
Odivelas 

e 
AMOVALFLOR – Associação de Moradores do 

Vale do Forno. 
 
 

Preâmbulo 
 

 
Considerando que: 
 
- As exigências impostas pela atual sociedade, 
fazem com que estejamos diariamente sob 
pressão biológica e/ou psicológica; 
 
- A prática desportiva, mais especificamente as 
chamadas atividades de lazer, além de 
contribuírem para a especial atenuação destas 
pressões, também constituem um importante 
fator de socialização, apelando ao sentido de 
entreajuda e cooperação entre os praticantes; 
 
- Estes benefícios reforçam e sublinham a 
importância da atividade física desde a infância até 
à terceira idade, importância que conduziu 
inclusive à sua consagração na Constituição da 
República enquanto direito de todos os cidadãos; 
 
- A procura da atividade no âmbito do exercício 
físico pela população com 60 anos ou mais é cada 
vez mais crescente; 
 
- Se pretende promover uma política de 
proximidade, no âmbito do programa Clube do 
Movimento; 
 
- São parcos os espaços municipais cobertos para 
a realização de atividades de grupo. 
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação 
entre: 
 
- Município de Odivelas, pessoa coletiva número 
504 293 125, representada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, 
doravante designado como Primeiro Outorgante; 
 
- AMOVALFLOR – Associação de Moradores do 
Vale do Forno, pessoa coletiva número 504 015 907, 
representada pelo seu presidente, Francisco 
Madeira, doravante designado como Segundo 
Outorgante. 
 
Que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 
 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente acordo tem por objeto a cedência de 
utilização da infraestrutura, denominada Sala 
Polivalente, por parte do Segundo Outorgante à 
Primeira Outorgante, para o funcionamento das 
atividades inerentes ao programa denominado 
Clube do Movimento – Desporto Sénior. 

 
Cláusula segunda 

(Horário de Cedência) 
 
1. As atividades, objeto deste Acordo, terão lugar 5 
(cinco) dias por semana, serão organizadas em 7 
(sete) aulas por semana, com a duração de 45 
minutos, a decorrer entre os meses de setembro e 
junho inclusive. 
 
2. Verificando-se um aumento do número de 
inscritos nas atividades do Programa Clube do 
Movimento – Desporto Sénior, os períodos de 
cedência referidos no número anterior poderão ser 
proporcionalmente aumentados por acordo entre 
os outorgantes, devendo essa alteração ser 
anexada ao presente Acordo, dele passando a fazer 
parte integrante. 
 

Cláusula Terceira 
(Do Primeiro Outorgante) 

 
1. O primeiro Outorgante obriga-se a: 
 
a) Atribuir, no final da época decorrente, a partir da 
data de assinatura do presente Acordo, uma 
comparticipação financeira ao segundo 
Outorgante, a título de compensação, pela 
utilização do espaço referido na Cláusula Primeira 
(Objeto), correspondendo a cada hora, o valor de 
5,01 € (cinco euros e um cêntimo); 
 
b) Garantir o funcionamento da atividade nos dias 
e horários acordados; 
 
c) Manter, em cada dia de atividade, as instalações 
nas condições em que se encontram, 
comunicando ao Segundo Outorgante quaisquer 
anomalias; 
 
d) Zelar pela segurança dos utentes no interior das 
instalações, no período da realização da atividade; 
 
e) Assegurar o corpo técnico para a lecionação da 
atividade; 
 
f) Realizar um contrato de seguro que cubra os 
riscos de acidentes pessoais dos utentes inerentes 
às atividades aí desenvolvidas no âmbito do 
Programa Clube do Movimento – Desporto Sénior; 
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g) Garantir e assegurar o controlo de admissão e 
frequência nas instalações dos(as) utentes, na(s) 
atividade(s), bem como, exigir impreterivelmente 
um termo de responsabilidade assinado pelo(a) 
utente, nos termos do qual este assegura não ter 
quaisquer contraindicações para a prática de 
atividade física; 
 
h) Cumprir com as indicações do Segundo 
Outorgante para a utilização do espaço cedido; 
 
2.O valor inscrito na alínea a) desta mesma 
Cláusula será revisto anualmente em janeiro, em 
função da taxa de inflação aplicável. 
 

Cláusula Quarta 
(Do Segundo Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante, obriga-se a: 
 
a) Ceder, nos termos da Cláusula Segunda, ao 
Primeiro Outorgante a utilização da referida 
infraestrutura; 
 
b) Manter as instalações em boas condições de 
higiene; 
 
c) Aceitar a comparticipação financeira do 
Primeiro Outorgante nos termos descritos na 
Cláusula anterior.  
 

Cláusula Quinta 
(Período de Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, este Acordo de 
Cooperação é válido por um ano a contar da data 
da sua assinatura; 
 
2. O presente Acordo considera-se 
automaticamente renovado, se nenhum dos 
Outorgantes o denunciar, por escrito, com 
sessenta (60) dias de antecedência em relação ao 
seu termo.  
 

Cláusula Sexta 
Revogação e resolução 

 
1. O presente acordo pode ser revogado a qualquer 
momento desde que exista um acordo entre as 
partes outorgantes. 
 
2. Em caso de incumprimento, total ou parcial, por 
qualquer das partes envolvidas no presente 
acordo de cooperação, é conferida à parte não 
faltosa o direito à resolução do mesmo, devendo 
esta notificar a parte faltosa através de carta 
registada com aviso de receção, com uma 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
 

Cláusula Sétima 
(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 

 
1. Em caso de diferendo e não se logrando de todo 
possível alcançar uma solução amigável, as partes 
elegem o foro da Comarca de Lisboa Norte, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes da 
interpretação ou aplicação do presente acordo, 
com expressa renúncia a quaisquer outros. 
 
2. 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 a mesma não surtir 
efeitos. 
 

Cláusula Oitava 
(Casos Omissos) 

 
Todos os casos omissos serão resolvidos 
pontualmente, de comum acordo entre os 
outorgantes. 
 
O presente acordo foi celebrado em Odivelas, no 
dia _____ de ___________ de 2019, contendo 5 (cinco) 
páginas de dois exemplares, ficando um exemplar 
na posse de cada Outorgante. 
 

1.º Outorgante 
O PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ODIVELAS 

 

2.º Outorgante 
O PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES  
DO VALE DO FORNO 

 
__________________ 
(Hugo Martins, Dr.) 

 

_____________________ 
(Francisco Madeira, Sr.)” 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
 
Aquisição de veículos, por ocupação, e destino final 
dos mesmos através da 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/2019/7918, de 2019.09.02. A listagem dos 
referidos veículos é a seguinte, de acordo com a 
referida informação: 
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PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

14/VIAT/RA/CA/19 Citröen 80-OL-03 

18/VIAT/RA/CA/19 Ford Fiesta 51-36-IQ 

22/VIAT/RA/CA/19 Ford Focus 90-75-RR 

25/VIAT/RA/CA/19 BMW 33-77-BZ 

28/VIAT/RA/CA/19 Opel Astra 74-66-FP 

34/VIAT/RA/CA/19 Kia Carnival 29-43-XJ 

37/VIAT/RA/CA/19 Opel Combo 73-52-MN 

43/VIAT/RA/CA/19 “Sucata” s/matricula 

45/VIAT/RA/CA/15 Ford Fiesta 55-10-AE 

08/VIAT/PV/OL/19 Opel Astra 06-00-XV 

15/VIAT/PV/OL/19 Suzuki (motociclo) TU-09-82 

17/VIAT/PV/OL/19 Fiat Punto s/matricula 

21/VIAT/PV/OL/19 Seat Ibiza 84-38-FI 

23/VIAT/PV/OL/19 Renault Clio 95-27-HI 

24/VIAT/PV/OL/19 Rover 414 11-81-FX 

25/VIAT/PV/OL/19 Fiat Punto 19-53-HM 

27/VIAT/PV/OL/19 BMW AJ492EX 

28/VIAT/PV/OL/19 VW Polo 89-65-US 

32/VIAT/PV/OL/19 VW Golf 04-06-NC 

29/VIAT/PV/OL/19 Volvo s40 68-91-TB 

31/VIAT/PV/OL/19 Renault Megane 69-56-HU 

34/VIAT/PV/OL/19 Fiat Punto 29-56-PZ 

35/VIAT/PV/OL/19 Renault Clio 06-85-DQ 

105/VIAT/PV/OL/18 Rover 56-38-GA 

22/VIAT/PO/FA/19 Audi A3 65-17-UD 

23/VIAT/PO/FA/19 Renault Clio 30-21-HS 

27/VIAT/PO/FA/19 Renault 19 45-38-AF 

32/VIAT/PO/FA/19 Mitsubishi Space 10-04-SV 

36/VIAT/PO/FA/19 Renault Clio 93-54-GI 

37/VIAT/PO/FA/19 VW Golf 62-72-BU 

38/VIAT/PO/FA/19 Fiat 48-43-LX 

43/VIAT/PO/FA/19 BMW 318 99-08-QE 

53/VIAT/PO/FA/19 Peugeot 206 95-14-MS 

56/VIAT/PO/FA/19 Mercedes S400 09-75-RS 

59/VIAT/PO/FA/19 Hyundai Atos s/matricula 

30/VIAT/OD/19 Renault Master 31-30-QC 

73/VIAT/OD/19 Opel Tigra 55-30-LC 

82/VIAT/OD/19 Citröen AX 92-92-BV 

81/VIAT/OD/19 Ford Fiesta 63-93-IT 

83/VIAT/OD/19 Fiat Punto 75-17-EH 

103/VIAT/OD/19 VW Polo S/matricula 

109/VIAT/OD/19 Toyota Hillux 85-99-ZL 

98/VIAT/OD/19 Renault Clio 87-92-QO 

94/VIAT/OD/19 Opel Corsa 05-83-JJ 

93/VIAT/OD/19 BMW 316 93-91-GD 

92/VIAT/OD/19 Opel Corsa 22-16-TF 

91/VIAT/OD/19 Citröen Xsara 04-79-RM 

90/VIAT/OD/19 Peugeot 206 76-47-VH 

84/VIAT/OD/19 Opel Vecta 08-70-MT 

134/VIAT/OD/18 Nissan Vanette 05-50-GT 

159/VIAT/PO/FA/18 Kia Picanto 70-AE-99 

66/VIAT/PO/FA/19 Mercedes BU-43-51 

48/VIAT/PO/FA/19 Honda Civic 56-87-PB 

37/VIAT/PV/OL/19 Peugeot 106 43-70-EX 

29/VIAT/RA/CA/19 Opel Astra 34-98-LL 

40/VIAT/PO/FA/19 Citröen Berlingo 71-81-IH 

44/VIAT/PO/FA/19 Fiat Punto 51-40-IV 

35/VIAT/OD/19 Fiat Punto 12-99-HU 

41/VIAT/PO/FA/19 Nissan Almera 28-48-JP 

39/VIAT/PV/OL/19 Seat Ibiza 58-33-OH 

102/VIAT/OD/19 Keeway K23 34-NR-97 

07/VIAT/PO/FA/19 Hyundai Accent 38-16-NQ 

51/VIAT/RA/CA/19 Opel Corsa 95-16-TC 

50/VIAT/RA/CA/19 Rover 200 35-22-JQ 

116/VIAT/OD/19 Kia Rio 92-76-VF 

80/VIAT/OD/19 Renault Clio 71-79-MT 

74/VIAT/OD/19 Fiat Punto 69-42-IM 

61/VIAT/OD/19 Seat Ibiza 20-90-AD 

51/VIAT/OD/19 Renault Clio 78-32-MH 

36/VIAT/RA/CA/19 Opel Corsa 96-11-UJ 

163/VIAT/OL/09 Citröen C15 XG-05-48 

95/VIAT/OD/19 Toyota Corolla XL 27-83-BN 

67/VIAT/OD/19 Mercedes 190D 28-40-GD 
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131/VIAT/OD/19 Citröen Saxo 26-62-RC 

08/VIAT/RA/CA/19 Renault Clio 26-67-XV 

68/VIAT/PO/FA/19 Opel Astra 20-24-TM 

46/VIAT/PV/OL/19 Opel Zafira 23-10-PU 

132/VIAT/OD/19 Opel Corsa 22-90-FZ 

81/VIAT/PO/FA/19 Honda Civic 9624-GS 

136/VIAT/OD/19 Renault Laguna 96-60-RO 

114/VIAT/OD/19 Peugeot 306 61-80-EN 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO 
À ASSOCIAÇÃO CULTURAL RANCHO FOLCLÓRICO 

“AS LAVADEIRAS DE CANEÇAS” 
 

Atribuição de um subsídio, à Associação Cultural 
Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Caneças”, no 
montante de €800,00 (oitocentos euros), no 
âmbito da medida IV, apoio extraordinário do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), 
para a realização do 1.º Festival de Danças e 
Cantares em Caneças e Ramada, no âmbito das 
comemorações do 1.º Aniversário da associação, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/7369, de 2019.08.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

LICENÇA ADMINISTRATIVA DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO - QUINTA NOVA 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 375/2018/LO 

 
Licença Administrativa de Operação de 
Loteamento, a realizar numa parcela, com a 
descrição na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas com o n.º 3194, e inscrito na matriz com o 
artigo rústico n.º 4-E, sita na Quinta Nova, na 
Freguesia de Odivelas, com a área total de 
13,960,00 m2.  
 
A presente operação de loteamento caracteriza-se 
da seguinte forma: 
 
 
a) Constituição de dois lotes destinados à 
edificação de dois edifícios de habitação 
multifamiliar e atividades económicas com 
volumetria de oito pisos acima da cota de soleira e 
dois pisos em cave destinados a estacionamento 
automóvel privativo. 
 
b) A proposta apresenta um total de cinquenta e 
oito fogos, uma área de construção habitacional de 
6.940,85 m2, acrescida de área de construção para 
atividades económicas de 1.183,00 m2, totalizando 
uma área de construção de 8.123,85 m2. 
 
c) A densidade habitacional cifra-se em 41,55 
fogos/ha, com um Índice de Ocupação (IO) de 0,13 
e um índice de Utilização (IU) de 0,58. 
 
d) Para assegurar as necessidades de estacionamento 
automóvel, estão previstos cento e quarenta 
lugares no interior dos lotes e sessenta e oito 
lugares em espaço público, totalizando assim 
duzentos e oito lugares de estacionamento. 
 
e) A operação de loteamento integra área de 
cedência para o domínio público para espaços 
verdes e de utilização coletiva com um total de 
5.045,75 m2; 
 
f) A operação de loteamento prevê ainda a 
constituição de uma parcela destinada a 
equipamento de utilização coletiva (Parcela A) 
com a área total de 2.495,00 m2. 
 
A proposta conforma-se com o previsto no Plano 
Diretor Municipal de Odivelas e cumpre os 
requisitos fixados pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 
de dezembro na sua atual redação. Nos termos e 
condições da informação técnica constante de 
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folhas 202 a 207 do processo e de acordo com o 
proposto na informação n.º 37/APV/2019 de 01-08-
2019.08.01. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE 
LOTEAMENTO N.º 75/72 - QUINTA NOVA LOTE 53 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 19687/L 

 
Alteração da Licença Administrativa de Operação 
de Loteamento, ao alvará de loteamento n.º 75/72, 
para o lote 53, na Alameda do Poder Local, na 
Quinta Nova, na Freguesia de Odivelas. As 
alterações à licença de loteamento consistem na 
alteração do uso previsto para o lote 53, passando 
de uso de clínica para atividades económicas. 
Clarificação quanto à limitação altimétrica do 
edifício relativamente às características das 
construções envolventes, com a introdução de 
número máximo de sete pisos. A Proposta não 
implica agravamento dos parâmetros urbanísticos 
anteriormente aprovados, conformando-se com o 
previsto no alvará 75/72, de acordo com o proposto 
na informação n.º 36/APV/2019 de 2019.07.26. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2011 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO ALTO DE FAMÕES 
PROCESSO N.º 44673/RC 

 
Alteração da Licença Administrativa da Operação 
de Loteamento e das Obras de Urbanização, 
relativas ao alvará de loteamento n.º 5/2011, 
inserido no Bairro Alto de Famões, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões, de acordo com 
o proposto na informação n.º 44673/RC, de 
2019.09.05, quanto à aprovação da alteração ao 
projeto de loteamento titulado pelo alvará de 
loteamento n.º 5/2011, conforme deliberação 
expressa na 3.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 2019.02.06 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4 de 2019, 
página 15). licenciamento das alterações às obras de 
urbanização, que inclui: 
 
Aprovação dos projetos de infraestruturas; 
 
Estabelecimento do novo prazo de execução das 
obras de urbanização; 
 
Manter o valor inicial da caução prestado por 
primeira hipoteca legal sobre todos os lotes que 
integram a AUGI, e a quota de comparticipação de 

cada lote para efeitos de garantia da boa e regular 
execução das obras de urbanização, de acordo 
com a Lei 91/95 na sua redação atual; 
 
Aprovação das condições a cumprir antes da 
emissão do aditamento ao alvará de loteamento. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
N.º 6/2000 - LOTE 6 DO BAIRRO SÍTIO DA VÁRZEA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

PROCESSO N.º 3180/RC 
 

Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
6/2000, para o Lote 6, inserido no Bairro Sítio da 
Várzea, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças. O pedido de alteração da licença 
administrativa foi apresentado ao abrigo do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 
na sua atual redação e compreende a alteração 
dos parâmetros urbanísticos definidos para o lote 
6, por forma a viabilizar a legalização da construção 
existente, nos termos da informação técnica dos 
serviços e de acordo com o proposto na 
informação n.º 3180/RC, de 2019.09.05, nas 
seguintes condições: 
 
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 €27.973,45 (vinte e sete mil 
novecentos e setenta e três euros e quarenta e 
cinco cêntimos) como compensação pela área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (210,58m2), 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) 
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ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
LOTES 50, 136 E 140 DO BAIRRO TRIGACHE NORTE AUGI I 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 35224/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
5/2001, para os Lotes 50, 136 e 140, inseridos no 
Bairro Trigache Norte, AUGI I, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões. O pedido de 
alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação e tem como objetivo alterar os 
parâmetros urbanístico definidos para os lotes 50, 
136 e 140, designadamente, o aumento do número 
de fogos por lote, para a legalização das 
edificações existentes nos referidos lotes, nos 
termos da informação técnica dos serviços e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
35224/LO/GI, de 2019.09.06, nas seguintes 
condições: 
 
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 €13.262,75 (treze mil 
duzentos e sessenta e dois euros e setenta e cinco 
cêntimos) como compensação pela área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (99,84m2), 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) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
LOTE 88 DO BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 35224/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
5/2001, para o Lote 88, inserido no Bairro Trigache 
Norte, AUGI I, na União de Freguesias de Pontinha 
e Famões. O pedido de alteração da licença 
administrativa foi apresentado ao abrigo do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 

na sua atual redação. As alterações propostas à 
licença de loteamento visam alterar os parâmetros 
urbanísticos definidos para o lote 88, com vista à 
legalização da edificação existente no lote, 
designadamente, o aumento da área de 
implantação e de construção, da área de anexos, e 
aumento de um fogo e eliminação do ónus, nos 
termos da informação técnica dos serviços e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
35224/LO/GI, de 2019.09.06, nas seguintes 
condições: 
 
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 €4.649,40 (quatro mil 
seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta 
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) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
LOTE 89 DO BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 35224/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
5/2001, para o Lote 89, inserido no Bairro Trigache 
Norte, AUGI I, na União de Freguesias de Pontinha 
e Famões. O pedido de alteração da licença 
administrativa foi apresentado ao abrigo do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 
na sua atual redação. As alterações propostas à 
licença de loteamento visam alterar os parâmetros 
urbanísticos definidos para o lote 89, com vista à 
legalização da edificação existente no lote, 
designadamente, o aumento de um fogo e 
previsão de área destinada a anexo, nos termos da 
informação técnica dos serviços e de acordo com 
o proposto na informação n.º 35224/LO/GI, de 
2019.09.06, 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 €4.649,40 (quatro mil 
seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta 
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) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
LOTES 172 E 173 DO BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

PROCESSO N.º 35224/LO/GI 
 

Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
5/2001, para os Lotes 172 e 173, inserido no Bairro 
Trigache Norte, AUGI I, na União de Freguesias de 
Pontinha e Famões. O pedido de alteração da 
licença administrativa foi apresentado ao abrigo 
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro na sua atual redação. As alterações 
propostas à licença de loteamento visam alterar os 
parâmetros urbanísticos definidos para os lotes 172 
e 173, com vista à legalização das edificações 
existentes nos lotes. Pretende-se unificar ambos os 
lotes, aumentar a área de implantação e de 
construção e a área destinada a anexos. Também 
se pretende aumentar o número global de fogos, 
nos termos da informação técnica dos serviços e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
35224/LO/GI, de 2019.09.06. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
LOTE 197 DO BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 35224/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
5/2001, para o Lote 197, inserido no Bairro Trigache 
Norte, AUGI I, na União de Freguesias de Pontinha 
e Famões. O pedido de alteração da licença 
administrativa foi apresentado ao abrigo do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 
na sua atual redação. As alterações propostas à 
licença de loteamento visam alterar os parâmetros 
urbanísticos definidos para o lote 197, com vista à 
legalização da edificação existente no lote, 
designadamente, o aumento da área de 
implantação e de construção e aumento de um 
fogo, nos termos da informação técnica dos 
serviços e de acordo com o proposto na 
informação n.º 35224/LO/GI, de 2019.09.06, nas 
seguintes condições: 
 
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 €4.649,40 (quatro mil 
seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta 
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) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
LOTES 201 E 209 DO BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

PROCESSO N.º 35224/LO/GI 
 

Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
5/2001, para os Lotes 201 e 209, inseridos no Bairro 
Trigache Norte, AUGI I, na União de Freguesias de 
Pontinha e Famões. O pedido de alteração da 
licença administrativa foi apresentado ao abrigo 
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
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dezembro na sua atual redação. As alterações 
propostas à licença de loteamento visam alterar os 
parâmetros urbanísticos definidos para os lotes 201 
e 209, sendo que o lote 209 se encontra edificado 
e o lote 201 encontra-se livre de edificações. As 
alterações consistem na deslocação do 
posicionamento do limite posterior que divide os 
lotes, alterando consequentemente as áreas de 
ambos os lotes, no aumento da área de anexos 
para o lote 209 e no aumento de um fogo para o 
lote 209, nos termos da informação técnica dos 
serviços e de acordo com o proposto na 
informação n.º 35224/LO/GI, de 2019.09.06, nas 
seguintes condições: 
 
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 €4.649,40 (quatro mil 
seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta 
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) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 
LOTE 252 DO BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 35224/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
5/2001, para o Lote 252, inserido no Bairro Trigache 
Norte, AUGI I, na União de Freguesias de Pontinha 
e Famões. O pedido de alteração da licença 
administrativa foi apresentado ao abrigo do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 
na sua atual redação. As alterações propostas à 
licença de loteamento visam alterar os parâmetros 
urbanísticos definidos para o lote 252, com vista à 
legalização da edificação existente no lote, 
designadamente, o aumento da área de 
construção, o aumento do número de pisos e 
redução de um fogo, nos termos da informação 

técnica dos serviços e de acordo com o proposto 
na informação n.º 35224/LO/GI, de 2019.09.06. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA A LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE UM CONTADOR 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
BAIRRO SERRA DA LUZ 

 
Emissão de parecer favorável ao pedido de 
autorização para a ligação de um ramal 
domiciliário de abastecimento de água e de um 
contador para o local sito na Rua Padre Américo 
Monteiro de Aguiar, Parcela de terreno “Lote n.º 
118”, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões. Parecer emitido ao abrigo do n.º 4 do 
artigo 113.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização (RMEU) de Odivelas, 
Sendo esta autorização conferida a título precário 
e por razões de salubridade e saúde pública, não 
constituindo a aquisição de quaisquer direitos 
presentes ou futuros para efeitos de legalização de 
qualquer construção existente na parcela de 
terreno, nem para a continuação da ligação no 
caso de deliberação de corte desta, de acordo com 
o proposto na informação interno n.º 2019/8339 de 
2019.09.11. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO SETE QUINTAS II LOTE 4 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2002 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 4, inserido no Bairro Sete Quintas II, na União 
das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 1-3721679-178-001, de 
2019.08.22, do Banco BPI, S.A., no valor de €1.165,89 
(mil, cento e sessenta e cinco euros e oitenta e 
nove cêntimos), ao abrigo do n.º 5 do art.º 27.º da 
Lei n.º 91/95 de 2 de setembro, na sua redação 
atual, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
n.º 10/2002, de 31 de outubro, nos termos da 
informação técnica n.º 51/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.08.29, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 72.2019, de 
2019.09.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 20 - 1 de outubro de 2019 

24 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DA MILHARADA LOTE 187 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2006 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 187, inserido no Bairro da Milharada, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11529, de 2019.08.27, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €366,22 
(trezentos e sessenta e seis euros e vinte e dois 
cêntimos), ao abrigo do n.º 5 do art.º 27.º da Lei n.º 
91/95 de 2 de setembro, na sua redação atual, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 3/2006, de 
19 de setembro, nos termos da informação técnica 
n.º 50/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 2019, de 2019.08.29, e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
71.2019 de 2019.09.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DOS QUATRO LOTE 405 

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

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 405, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 13132, de 2019.08.21, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €3.755,39 
(três mil, setecentos e cinquenta e cinco euros e 
trinta e nove cêntimos), ao abrigo do n.º 5 do art.º 
27.º da Lei n.º 91/95 de 2 de setembro, na sua 
redação atual, 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 
48/DIST/AB/DGOU/DRRU/2019, de 02-09-2019, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 68.2019 
de 2019.09.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DOS QUATRO LOTE 728 

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

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 728, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11132, de 2019.08.28, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 

€9.073,37 (nove mil e setenta e três euros e trinta e 
sete cêntimos), ao abrigo do n.º 5 do art.º 27.º da Lei 
n.º 91/95 de 2 de setembro, na sua redação atual, 
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 49/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 
2019, de 2019.08.29, e de acordo com o proposto na 
informação n.º 70.2019 de 2019.09.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO GIRASSOL LOTE 356 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2013 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 356, inserido no Bairro Girassol, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito 
caução n.º 11086, de 2019.08.14, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, S.A., no valor de €4.177,53 
(quatro mi, cento e setenta e sete euros e 
cinquenta e três cêntimos), ao abrigo do n.º 5 do 
art.º 27.º da Lei n.º 91/95 de 2 de setembro, na sua 
redação atual, para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 2/2013, de 12 de setembro, nos 
termos da informação técnica n.º 46/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.08.21, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 69.2019 de 2019.09.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 44/PRES/2019 
 

Assunto: Retificação do Despacho 41/PRES/2018 - 
Delegação e subdelegação de competências do 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
Vereador Edgar Luís Simões Valles 
 
Tendo-se verificado que, no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28/06, na sua redação atual, 
diploma que estabelece as medidas e ações a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, há matérias 
que integram atribuições cometidas a diversas 
áreas de atuação municipal, pelo presente 
despacho retifico o ponto 17, da Secção III, do 
Despacho n.º 41/PRES/2018, cujo teor passa a ter a 
seguinte redação: 
 
"17. As competências previstas nos artigos 14.º, 21.º, 
37.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, que estrutura o Sistema de Defesa da 
Floresta contra Incêndios, na redação atual”; 
 
Em tudo mais mantêm-se inalterados os termos e 
condições das competências delegadas e 
subdelegadas sob o meu Despacho n.º 
41/PRES/2018, na sua primitiva redação. 
 
Odivelas, 17 de setembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 45/PRES/2019 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho 44/PRES/2018 - 
Delegação e subdelegação de competências do 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
Vereador João Paulo da Cruz António 
 
Tendo-se verificado que, no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28/06. na sua redação atual, 
diploma que estabelece as medidas e ações a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, há matérias 
que integram atribuições cometidas a diversas 
áreas de atuação municipal, pelo presente 
despacho adito à Secção III, do Despacho n.º 
44/PRES/2018, um Ponto 10, com a seguinte 
redação: 
 
"10. As competências previstas no n.º 4 do artigo 
10.º, nos artigos 15.º, 16.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, que estrutura o Sistema 
de Defesa da Floresta contra Incêndios, na redação 
atual”; 
 
Em tudo mais mantêm-se inalterados os termos e 
condições das competências delegadas e 
subdelegadas sob o meu Despacho n.º 
44/PRES/2018, na sua primitiva redação. 
 
Odivelas, 17 de setembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 2/2006 – B.º Casal do Abadesso 
 

1.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 14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 10 de julho de 2019, 
onde foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2006 referente 
ao lote 7 descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o número 3272/20060710, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe. 
 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
As alterações à licença de loteamento consistem nas seguintes: eliminação da atividade económica do lote 
7 e converter a área da mesma em área habitacional. 
 
 
2.PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 
 

2.1.PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES 
 
 

Alvará loteamento 2/2006  Alteração ao Alvará 2/2006  

Lote Área 
 Lote 

Área 
Imp. 

Área Construção 
Nº 

Fogos 

Nº 
Estac. 
Interior 

lote 

Lote  Área 
Lote 

Área 
Imp. 

Área Construção 
Nº 

Fogos 

Nº 
Estac. 
Interior 

lote 
Habitação Comércio 

/Serviços 
Habitação Comércio 

/Serviços 

7 648,00 161,00 161,00 161,00 2 8 7 648,00 161,00 322,00 0 2 6 

DIFERENCIAL  -- -- +161,00 -161,00 -- -2 
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2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 

 

Área dos prédios a lotear (m2) …………………………………………………….. 9.000,00 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ………… 742,84 

Área de cedência para equipamento de utilização coletiva (m2) ……………… 911,75 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) 1.579,70 

Índice de construção/ utilização …………………………………………………… 0,35 

Área de construção total (m2) ……………………………………………………… 3.116,00 

Área de construção destinada a habitação (m2) ………………………………… 3.116,00 

Área de construção destinada a atividades (m2) ………………………………… 0 

Índice de atividades ………………………………………………………………… 0 

Número total de fogos ……………………………………………………………… 31 

Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………… 34,44 

Lugares de estacionamento exteriores …………………………………………… 13 

Lugares de estacionamento interiores ……………………………………………. 41 

  
Os parâmetros alterados estão representados a negrito 

 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
As restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização 
pública.  
 
5. ESTACIONAMENTO 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
•Planta de síntese do loteamento de 25-07-2019; 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 632,07 (seiscentos e trinta e dois euros e sete cêntimos) e 
foi cobrado através da guia n.º 10977 de 25/07/2019. Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 3 
em 4 de setembro. 
 
Paços do Concelho, 4 de setembro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

(Hugo Martins) 
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AVISO 
 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2004 – B.º Quinta do Castelo 
 
 

2.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 14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 10 de julho de 2019, 
onde foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2004 referente 
aos lotes 20 e 21 descritos na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob os números 2133/20040910 e 
2134/20040910, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe. 
 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
As alterações à licença de loteamento consistem nas seguintes: junção dos dois lotes. 
 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 
 

2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES 
 
 

Descrição  Alvará de L oteamento  Alteração ao Alvará  

Lote 20  Lote 21  Lote 20  

Área lote 286,90 m² 290,00 m² 576,90 m² 

Área implantação 87,90 m² 82,30 m² 170,20 m² 

Pisos 2 + cv 2 + cv 2 + cv 

Área construção 175,80 m² 164,60 m² 340,40 m² 

Área habitacional 175,80 m² 164,60 m² 340,40 m² 

Área de estacionamento 87,90 m² 82,30 m² 170,20 m² 

Usos 1 fogo 1 fogo 1 fogo  
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2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 

 

Área dos prédios a lotear (m2) …………………………………………………….. 41.600,00 

Área total dos lotes (m2) ……………………………………………………………. 21.224,80 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) 10.150,40 

Índice de construção/ utilização …………………………………………………… 0,30 

Área de construção total (m2) ……………………………………………………… 12.659,80 

Índice de ocupação …………………………………………………………………. 0,15 

Área de ocupação (m2) …………………………………………………………….. 6.326,60 

Número total de lotes ………………………………………………………………. 63 

Número total de fogos ……………………………………………………………… 63 

Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………… 15 

Lugares de estacionamento exteriores …………………………………………… 44 

  
Os parâmetros alterados estão representados a negrito 

 
 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
As restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização 
pública. 
 
 
5. ESTACIONAMENTO 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
• Planta de síntese do loteamento de 09-08-2019; 
 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 584,52 (quinhentos e oitenta e quatro euros e cinquenta 
e dois cêntimos) e foi cobrado com através da guia n.º 11646 de 09-08-2019. Registado na Câmara Municipal 
de Odivelas, no livro 3 em 4 de setembro de 2019. 
 
Paços do Concelho, 4 de setembro de 2019 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 19 de setembro de 2019 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

FALECIMENTO DE JORGE LEITE 
 

Jorge do Carmo da Silva Leite faleceu no passado 
dia 24 de agosto. Portugal herda de Jorge Leite a 
obra do jurista insigne e o testemunho do cidadão 
imensamente solidário.  
 
Foi reconhecidamente um pioneiro e um nome 
maior da afirmação do Direito do Trabalho em 
Portugal, tendo sido professor na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra e seu cultor 
num relacionamento pedagógico e cívico sempre 
disponível junto de sindicatos, associações de 
trabalhadores e movimentos de defesa dos 
direitos dos precários.  
 
A sua obra académica articulou sempre o rigor do 
jurista com o imperativo ético e político de 
valorização do homem e da mulher trabalhadores.  
 
À sua inspiração se devem muitas das soluções 
legislativas de consagração e proteção dos direitos 
dos trabalhadores em Portugal. 
 
Foi um cidadão marcante da democracia no nosso 
país, que aliou a intervenção pública com a 
generosidade e a simplicidade.  
 
Foi deputado na I e II Legislaturas, eleito pelo PCP, 
e presidiu à Comissão de Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias.  
 
Colaborou permanente e de forma dedicada com 
o movimento sindical, foi membro do Observatório 
das Crises e Alternativas e um dos dinamizadores 

do Congresso Democrático das Alternativas, de 
cuja Comissão Coordenadora fez parte.  
 
Nos anos da intervenção da Troika, Jorge Leite foi 
uma das vozes mais qualificadas e empenhadas na 
denúncia da desvalorização económica e pessoal 
dos trabalhadores.  
 
Entre 2016 e 2018, integrou, por indicação do Bloco 
de Esquerda, o Grupo de Trabalho para a 
elaboração de um Plano Nacional de Combate à 
Precariedade. 
 
A vida de Jorge Leite é uma referência para todos 
os que lutam pela justiça social e pelos direitos do 
trabalho. A sabedoria e o sentido de justiça do seu 
magistério e da sua vida são um desafio à 
conformação da nossa sociedade por regras de 
equilíbrio e de respeito pelo trabalho e por quem 
trabalha. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 19 de setembro de 2019, 
exprime o seu profundo pesar pela morte do 
académico brilhante e cidadão comprometido 
que foi Jorge Leite, referência maior na luta pela 
dignificação do trabalho e pela justiça social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
foi Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 20 de setembro de 2019” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

FALECIMENTO DE LARA CRESPO 
 

Lara Crespo nasceu em Lisboa a 16 de junho de 
1971. Foi co-fundadora, em conjunto com Eduarda 
Alice Santos, do Grupo Transexual Portugal, um 
coletivo pelos direitos das pessoas trans e contra a 
patologização da transexualidade. Foi também, 
desde os primeiros anos, organizadora da Marcha 
do Orgulho LGBTI de Lisboa. 
 
Com um longo percurso no ativismo, 
principalmente a partir dos anos 2000, após o 
trágico homicídio de Gisberta, Lara Crespo esteve 
presente nos momentos marcantes da história do 
movimento trans em Portugal, tendo sido uma 
das ativistas pioneiras na luta contra a 
discriminação da qual foi vítima toda a sua vida. 
Nas suas entrevistas, blogs e partilhas, Lara 
descrevia como ainda era vítima de uma enorme 
discriminação não só social, mas também 
institucional, cultural e política. 
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Sempre incansável e corajosa lutadora, Lara, 
salientou ao longo da sua vida, a intersecção entre 
a transfobia e o machismo que torna as mulheres 
trans num grupo particularmente vulnerável e 
discriminado. "Somos (mulheres trans) 
discriminadas diariamente e continuamente”. A 
Lara deixou-nos no passado dia 9 de setembro 
após uma vida de luta, resistência e de ativismo. 
 
Não aguentou a discriminação que ela própria 
combatia e denunciava, tornando-se mais uma 
vítima da sociedade transfóbica e opressiva para 
tantos e tantas transexuais. Devemos lembrar Lara 
para que estes não sejam os fins trágicos de quem 
não aguenta mais, mas também para lembrar o 
seu legado e o contributo incalculável que nos 
deixou. A Lara será inspiração para todas as 
mulheres, homens, transexuais, que lutaram, 
lutam e lutarão para que todos e todas possam 
viver com dignidade, direitos, respeito e 
segurança. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 19 de setembro de 2019, 
manifesta a sua profunda consternação pela 
morte da mulher, ativista, corajosa e lutadora que 
foi Lara Crespo, e exprime aos seus e suas 
familiares e amigos, em particular à sua amiga de 
longa data com quem vivia, Eduarda Alice Santos, 
as mais sentidas condolências. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
foi Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do PS, da CDU, do PAN e do CDS/PP e 
do Membro Independente Lúcia Lemos e com a 
abstenção da bancada do PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 20 de setembro de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

IRMÃ MARIA ANTÓNIA GUERRA 
 

Maria Antónia Guerra, membro da Congregação 
das Servas de Maria Ministras dos Enfermos, 
assassinada e violada no último domingo, em São 
João da Madeira. 
 
A Irmã Maria Antónia dedicou a sua vida a assistir 
os enfermos e desfavorecidos em áreas periféricas. 
O trabalho social importante e meritório a que 
dedicou ao longo dos anos de corpo e alma, foi 
interrompido pelo fim trágico e bárbaro com o 
desrespeito pela pessoa humana a que foi 
submetida. 
 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS reunida 
em plenário manifesta o seu pesar pelos 
acontecimentos e apresenta as condolências à 
família e à sua Congregação. 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
CDS/PP – foi Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 20 de setembro de 2019” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

SUBSTITUIÇÃO DE PLÁSTICO POR PAPEL OU VIDRO 
 

Dado o impacto ambiental do plástico, 
designadamente dos copos nos dispensadores de 
água natural ou fria nos serviços municipais, o qual 
não é relevante no peso global, mas importante no 
exemplo de boas práticas dos municípios, será 
importante ter em conta a sua substituição de 
acordo com os contratos existentes e na sua 
renovação, assim; 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS reunida 
em plenário recomenda a substituição dos copos 
de plástico disponibilizados nas instalações 
municipais, por papel ou vidro reutilizável 
conforme a solução que os serviços entenderem 
como conveniente para o efeito. 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
CDS/PP – foi Aprovado por Unanimidade) 
 
Odivelas, 20 de setembro de 2019” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“CONTRA A CENSURA” 
 

Pela bancada do CDS/PP, foi apresentado um Voto 
de Saudação com o título “Contra a Censura” 
(documento n.º 5), que será transcrito em ata. 
Colocado à votação, o voto de saudação, foi 
rejeitado por maioria, com os votos a favor da 
bancada do CDS/PP, com os votos contra das 
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bancadas do PS, do BE, da CDU do Membro 
Independente Lúcia Lemos, e com a abstenção 
das bancadas do PPD/PSD e do PAN. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL 2019 
1.ª ALTERAÇÃO 

 
Primeira alteração do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas do ano de 2019, aprovado na 
21.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 31 de outubro de 2018 e na 
20.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal 
de Odivelas, realizada em 13 de dezembro de 2018, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/7598, de 2019.08.22, remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, aprovada na 17.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 4 de setembro de 2019 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 17 de 
2019, página 9). 
 
“(…) Na sequência da publicação dos Decretos-Lei 
n.os 21/2019 e 23/2019, ambos de 30 de janeiro, e 
perspetivando-se a transferência para a Câmara 
Municipal de Odivelas, ainda no decurso do 
presente ano de 2019, de novas competências, 
importa proceder ao reforço dos recursos 
humanos afetos às unidades orgânicas mais 
diretamente relacionadas com essas 
competências, por forma a dotá-las da necessária 
capacidade de resposta, conforme necessidades 
manifestadas pelos respetivos serviços, e 
consequentemente à 1ª alteração do mapa de 
pessoal do corrente ano. 
 
Assim sendo, a presente proposta de alteração ao 
mapa de pessoal para 2019, em anexo (doc. 1), 
contempla um total de 1568 postos de trabalho, 
encontrando-se ocupados, à presente data, 1310 
(incluindo o pessoal não docente dos 
Agrupamentos de Escolas do Concelho, no âmbito 
da transferência de competências ocorrida 
anteriormente na área da educação) e não 
ocupados 258 postos. 
 
Em termos comparativos com o Mapa de Pessoal 
inicial, o qual contemplava 1524 postos de trabalho, 
observa-se um acréscimo de 44 postos de 
trabalho, conforme mapa de apoio (doc.2), que 
resulta do seguinte: 
 

1- Criação de 30 postos de trabalho, na Divisão de 
Educação, de Assistente Operacional, no âmbito 
do Pessoal Não Docente; 
 
2- Criação de 5 postos de trabalho, no Gabinete de 
Saúde, designadamente, 2 Assistentes Técnicos e 
3 Técnicos Superiores (2 na área de Ciências Sociais 
e Humanas e 1 na área de Ciências da Nutrição); 
 
3- Criação de 3 postos de trabalho, na Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, de Assistente 
Técnico; 
 
4- Criação de 2 postos de trabalho, na Divisão de 
Transportes e Oficinas, de Assistente Operacional 
(Motorista); 
 
5- Criação de 4 postos de trabalho, na Divisão de 
Infraestruturas e Equipamentos Municipais, 
designadamente, 1 Assistente Técnico e 3 Técnicos 
Superiores (área de Engenharia Civil). 
 
De salientar ainda que, devido à extensão do 
documento, esta proposta de Mapa de Pessoal 
contempla, em anexo, (doc. 3) a descrição das 
funções inerentes aos postos de trabalho. 
 
Procedeu-se à auscultação das Organizações 
Sindicais, representativas dos trabalhadores desta 
Câmara Municipal, conforme documento anexo. 
Até à data da presente informação não foi 
rececionada qualquer resposta por parte dos 
sindicatos (doc. 4). 
 
Mais se informa que esta proposta de alteração ao 
mapa encontra-se contemplada no orçamento de 
pessoal do corrente ano. (…)” (excerto da informação 

n.º Interno/2019/7598, de 2019.08.22) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO 
SERVIÇO DE CÓPIA E IMPRESSÃO 

 
Abertura de concurso público para aquisição de 
serviço de cópia e impressão em regime de 
outsourcing, dividido em três lotes (lote 1-
equipamento de pequeno formato; lote 2-
equipamento de produção; lote 3-equipamento de 
grande formato), para os diversos serviços 
municipais, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/7699, de 2019.08.27, 
nos seguintes termos: 
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Os equipamentos em face das diversas tipologias 
e especificidades deverão ficar agrupados pelos 
seguintes lotes: 
 
Lote 1 - Equipamento de pequeno formato: 
 
Tipologia 1 - Equipamento multifuncional A4 
preto-quantidade três; 
 
Tipologia 2 - Equipamento multifuncional A4/A3 
preto/cor-quantidade quarenta e quatro. 
 
Lote 2 - Equipamento de produção: 
 
Tipologia 1 – Equipamento multifuncional de 
grande produção preto/cor-quantidade um; 
 
Tipologia 2 - Equipamento multifuncional de 
grande produção preto-quantidade um. 
 
Lote 3 - Equipamento de grande formato 
(plotters): 
 
Tipologia 1 - Equipamento de grande formato-
quantidade quatro; 
 
Tipologia 2 - Equipamento de grande formato, 
(gráfico) - quantidade um. 
 
O contrato inicie a sua vigência e produza efeitos a 
partir de 23 de novembro de 2019, com uma 
duração de doze meses com possibilidade de 
renovação por mais dois períodos iguais e 
sucessivos. 
 
Fixar o preço base global no valor de €349.500,00 
(trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos 
euros), tendo em perspetiva os 36 meses, 
distribuído da seguinte forma pelos referidos lotes: 
 
Lote 1 - €235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil 
euros) 
 
Lote 2 - €74.000,00 (setenta e quatro mil euros) 
 
Lote 3 - €40.500,00 (quarenta mil e quinhentos 
euros). 
 
O Fracionamento da despesa por anos (36 meses) 
e até ao término do contrato deverá ser o seguinte: 
 
Pelo orçamento de 2019 o valor de €9.708,33 (nove 
mil setecentos e oito euros e trinta e três 
cêntimos); 
 
Pelo orçamento de 2020 o valor de €116.499,96 
(cento e dezasseis mil quatrocentos e noventa e 
nove euros e noventa e seis cêntimos); 
 

Pelo orçamento de 2021 o valor de €116.499,96 
(cento e dezasseis mil quatrocentos e noventa e 
nove euros e noventa e seis cêntimos); 
 
Pelo orçamento de 2022 0 valor de €106.791 ,75 
(cento e seis mil setecentos e noventa e um euros 
e setenta e cinco cêntimos). 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


