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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

19.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 2 de outubro de 2019 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

MUNDIAL DE KARATÉ DO SHOTOKAN 
 
“Realizou-se nos passados dias 20, 21 e 22 de 
Setembro, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, o 
Campeonato Mundial de Karaté-Do Shotokan. 
 
Numa organização da CKSO/ANAM, em parceria e 
colaboração com a Câmara Municipal de Odivelas, 
estiveram em competição 789 atletas oriundos de 
25 países, com o apoio de 35 treinadores e a 
participação de 58 árbitros e juízes. 
 
Uma organização elogiada pelo Presidente da 
WSKA, Richard Poole, que permitiu uma vez mais 
que Odivelas estivesse no centro de um evento 
desportivo à escala global, projetando o concelho 
pelas melhores razões no mundo desportivo, 
nomeadamente nos desportos de combate. 
 
Uma jornada de enorme sucesso para os nossos 
atletas e clubes que mantiveram o nível 
competitivo a que nos têm habituado e onde os 
resultados surgem como consequência de um 
trabalho sério e dedicado por parte de todos os 
agentes desportivos. 
 
Sob a orientação técnica de Sérgio Pio, treinador e 
selecionador nacional a equipa do CKSO/ANAM 
obteve excelentes resultados, de entre os quais se 
destacam: Patrícia Lima 5ª classificada na prova de 
equipa em Kata Sénior; Afonso Venes e Nuno 
Queiroz, 3º lugar em Kata equipas Juniores; 
Leandro Dias, 3º lugar em Kata equipa júnior e 
sénior; João Coimbra 3º classificado em Kata 
equipa júnior; Rafael Neves 3º lugar em Kata 
equipa sénior e individual e André Martins que se 

sagrou vice-campeão do mundo em Kumite 
júnior.  
 
Aos atletas, aos seus técnicos e treinadores e ao 
clube através dos seus dirigentes, a Câmara 
Municipal de Odivelas reunida em 02 de outubro, 
apresenta este voto de congratulação, 
agradecendo o esforço, abnegação, resiliência e 
mérito na obtenção destes resultados. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 

 
Odivelas, 04 de outubro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

EXCELÊNCIA DESPORTIVA 
 
“O fim de semana passado traduziu-se em mais 
um momento alto para o desporto de Odivelas, 
nomeadamente para os clubes e atletas que são 
ou desenvolvem as suas atividades no nosso 
concelho. 
 
Um fim de semana com representações 
expressivas e resultados brilhantes aos mais 
diversos níveis que colocam Odivelas num plano 
elevado do desenvolvimento desportivo e 
concretizam uma política de apoio ao desporto 
que indica consistência nos resultados que os 
nossos atletas vão obtendo nacional e 
internacionalmente. 
 
Ruizinho Ferreira obteve um excelente 3º lugar na 
competição de culturismo, categoria Men 
Phisique, no prestigiado certame “Arnolds Classic 
Europe”, disputado em Barcelona.  
 
Já no Boxe, designadamente no “Celtic Box Cup 
2019” os nossos atletas obtiveram resultados 
expressivos que demonstram a vitalidade do Boxe 
em Odivelas. Tivemos assim um honroso 5º lugar 
de Rodrigo Arbiza, na categoria Elite 64kg e 5 
medalhas de prata: Tomás Silva, jovens 60kg, 
Ricardo Fernandes, sénior 60kg e Diogo Semedo, 
sénior 75kg. Já na categoria Elite, Rita Soares, 51kg 
e Francisco Moura, 69kg, trouxeram para Odivelas 
mais 2 medalhas de prata numa jornada de 
grande sucesso para esta modalidade e para 
Odivelas.   
 
Aos atletas, aos seus técnicos e treinadores e aos 
clubes através dos seus dirigentes, a Câmara 
Municipal de Odivelas, reunida em 02 de Outubro 
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de 2019, apresenta este voto de congratulação, 
agradecendo o esforço, abnegação, resiliência e 
mérito na obtenção destes resultados que 
continuarão a levar Odivelas para lá das suas 
fronteiras administrativas e a afirmar este 
Concelho como um território de Desporto, de 
oportunidades e realidades. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 

 
Odivelas, 04 de outubro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

BRONZE NO CAMPEONATO DO MUNDO DE BERLIM 
EM 2009 

 
“A verdade no desporto é a constante procura 
pelos melhores resultados, pela superação, pela 
competição e pela capacidade de nos 
melhorarmos através do treino, da repetição, do 
esforço e da resistência perante as dificuldades. 
 
A verdade no desporto é a lealdade, a competência 
e respeito pelos adversários. 
 
Mas é também deixar fora do desporto métodos, 
meios ou ferramentas que aumentem de forma 
ilegal as nossas capacidades individuais e/ou 
coletivas, conferindo ao desporto e à prática 
desportiva a saúde que só uma competição sem 
ajudas pode afirmar. 
 
Naide Gomes foi no plano da verdade desportiva a 
medalha de bronze nos campeonatos do mundo 
de Berlim em 2009, porém a mentira não 
permitiria que a nossa atleta subisse ao lugar que 
lhe pertencia por direito e, acima de tudo por 
mérito. 
 
Desmascarada a “batota”, Naide Gomes recebeu 
finalmente o troféu que lhe pertencia e, no Kalhifa 
International Stadium no âmbito dos 
Campeonatos do Mundo de Atletismo, reparou-se 
uma injustiça e fez-se finalmente verdade 
desportiva. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas não podia deixar 
passar este momento sem um voto de 
congratulação e o reconhecimento a Naide 
Gomes, munícipe de Odivelas, terra que a admira 
e que vibra por esta medalha que, ainda que tardia, 
traduz o brilhantismo de uma carreira feita de 
sucessos, vitórias e de verdade no desporto. 

(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 

 
Odivelas, 04 de outubro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

PONTO 4.1. DA ORDEM DO DIA  
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto 4.1 da Ordem do Dia da presente 
Reunião, intitulado “Proposta de Apoio do 
Município de Odivelas à CEDEMA no âmbito da 
Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade”. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 9.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 2 de maio de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 
 
 
 

ATA DA 10.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 15 de maio de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 
 
 
 

ATA DA 13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 13.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 26 de junho de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 
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ATA DA 15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 24 de julho de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 
 
 
 

 

ORÇAMENTO 
 

 
 

16.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
14.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 

 
14.ª Alteração Orçamental de 2019 (Extraordinária), 
16.ª Modificação Orçamental (Extraordinária), nos 
termos dos Mapas anexos à informação n.º 
Interno/2019/9076, de 2019.09.27, e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, de acordo 
com o proposto na referida informação. 
 
“14.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 14.ª Alteração Orçamental de 2019, reproduz a 
necessidade de ajustamentos (reforços e 
anulações) de algumas rubricas dos serviços 
municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, 
destaque para: 
 
 
No Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
-O valor de 60.000,00 € (sessenta mil euros), no 
projeto “Beneficiação/Aquisição de Viaturas”. 
 
 
No Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
-O valor de 30.000,00€ (trinta mil euros), no 
projeto “Pessoal não Docente”; 
 
-No projeto “Apetrechamento de Escolas EB1/JI”, o 
valor de 2.000,00€ (dois mil euros). 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 157.150,53 € (cento e cinquenta e 
sete mil, cento e cinquenta euros e cinquenta e 
três cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas correntes no valor de 15.669,47€ (quinze 
mil, seiscentos e sessenta e nove euros e quarenta 
e sete cêntimos), por contrapartida de uma 

diminuição de igual montante ao nível das 
despesas de capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições 
/ Anulações 

Total de Despesas Correntes 72.820,00 57.150,53 

Total de Despesas Capital 84.330,53 100.000,00 

Total Geral 157.150,53 157.150,53 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na alteração orçamental, 
verifica-se um aumento de 0,02% das despesas 
correntes, por contrapartida de uma diminuição 
de 0,05% das despesas de capital. 
 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte: 
 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 2019 

 

Receita 
Corrente 

Bruta 
Orçamentada 

72.666.565,16 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
67.226.989,31 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

3.003.914, 65 

Total (1) 72.796.155,66 Total (2) 70.230.903,96 

Receita Corrente Bruta > Despesa Corrente + 
Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 

(3) = (l) - (2) 
2.435.661,20 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO  
DE COMPETÊNCIAS 

 

 
 

DESIGNAÇÃO DE ENCARREGADO DE DADOS 
 
Delegação no Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, com faculdade de subdelegação de 
competências em qualquer Vereador, a 
designação do Encarregado de Proteção de Dados 
da Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito da Lei 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 21 - 15 de outubro de 2019 

10 
 

n.º 58/2019, de acordo com a Proposta nº 
10/PRES/2019, de 2019.09.26, que se reproduz de 
seguida: 
 

“Proposta n.º 10/PRES/2019 
 

Assunto: Delegação e subdelegação de 
Competências - Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD) 
Considerando que: 
 
•A Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, vem assegurar a 
execução na ordem jurídica nacional, do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 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, doravante designado 
abreviadamente por Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD); 
 
•Nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 37.º, do 
RGPD conjugada com a alínea c), do nº 2, do art.º 
12.º da citada Lei de execução, as Autarquias Locais 
estão obrigadas a proceder à designação de um 
“encarregado de proteção de dados”; 
 
•Dispõe a alínea c), do n.º 3, do art.º 12.º, da Lei n.º 
58/2019, de 8 de agosto, que independentemente 
de quem seja responsável pelo tratamento dos 
dados, existe pelo menos um “encarregado de 
proteção de dados”, que em cada município, será 
designado pela câmara municipal, com faculdade 
de delegação no presidente e subdelegação em 
qualquer vereador. 
 
Pelo que, face a este enquadramento jurídico, 
proponho que o órgão executivo municipal 
delibere delegar no Presidente da Câmara 
Municipal, com faculdade de subdelegação em 
qualquer Vereador, a designação do Encarregado 
de Proteção de Dados da Câmara Municipal de 
Odivelas.  
 
Odivelas, 26 de setembro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDM - PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

 
 

IINÍCIO DE PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PDM 
 
Retificação da minuta da Ata da 16.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
2019.08.07, nos termos propostos na informação 
05/GPEPE/MC/19, de 2019.09.24, e nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na referida 
informação: 
 
1. Nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 115.º, 
conjugado com o art.º 118.º do RJIGT, a dar inicio ao 
procedimento de alteração do PDM de Odivelas, 
por forma a permitir a sua adequação ao novo 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial; 
 
2. Nos termos do n.º 3 do art.º 76.º do RJIGT, os 
Termos de Referências destinados à condução do 
processo de alteração do PDM de Odivelas para 
adequação ao Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial;  
 
3. Nos termos do n.º 2 do art.º 120.º, aprovar o 
documento de justificação para não sujeição da 
alteração ao PDM a avaliação ambiental 
estratégica;  
 
4. Nos termos do n.º 1 do art.º 76.º e n.º 2 do art.º 88 
do RJIGT, proceder à abertura de um período de 
participação pública, não inferior a 30 dias (com 
início a partir do 5.º dia útil após a publicação do 
respetivo Aviso no Diário da República), destinado 
à formulação de sugestões e apresentação de 
informações relativas a quaisquer questões que 
possam ser consideradas em sede de alteração do 
PDM por todos os interessados; 
 
5. Nos termos do n.º 1 do art.º 76.º do RJIGT, 
determinar a conclusão do procedimento de 
alteração do PDM para adequação ao no RJIGT até 
julho de 2020. 
 
(Aprovado por maioria) 
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SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO 
CP/32/2019 – PROCESSO N.º 32/DMGAG/2019 

 
Autorização de despesa e início de procedimentos 
para a aquisição de gás natural comprimido, 
dividido em dois lotes, por concurso público 
(CP/32/2019), nos seguintes termos, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/8809, 
de 2019.09.20: 
 
1. Autorização da despesa com o preço base de 
1.800.000,00 € (um milhão e oitocentos mil euros), 
acrescido de IVA (23%), para dois lotes, por um 
período de 36 meses, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da 
cessação do contrato, podendo a sua duração ser 
inferior, caso o preço contratual seja atingido, nos 
termos do Ponto 3 do Caderno de Encargos, bem 
como o início do procedimento para o Concurso 
Público; 
 
2. Aprovação das UR 19/C00390 – 1.439.100,00€ + 
IVA (23%), referente ao Lote 1 e a UR 19/C00391 – 
774.900,00€ + IVA (23%), referente ao Lote 2, já 
cabimentadas; 
 
3. Aprovação do Programa do Concurso; 
 
4. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
5. Aprovação da Composição do Júri: Rui Brioso, 
como Presidente; Nuno Peceguina, que 
substituirá o Presidente na ausência ou 
impedimento; Lurdes Lousa. Membros suplentes: 
Alexandra Cunha; Florbela Ferreira; Hernâni 
Carvalho; Emanuel Barbosa. 
 
6. Nomeação de Luís Silva, como Gestor de 
Contrato, conforme disposto do n.º 4 do artigo 67.º 
do CCP;  
 
7. Aprovação da subdelegação na Chefe de Divisão 
de Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação as competências referidas nos 
artigos 77.º, 85.º, 100.º, e n.º 3 do artigo 104.º do CCP, 
e no júri as referidas no artigo 50.º, ao abrigo do n.º 
1 do artigo 109.º do CCP. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 16 de setembro de 2019, na sua 46.ª reunião 
ordinária, de acordo com Proposta de Deliberação 
n.º 325/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/27889, de 2019.09.17, dos SIMAR de Loures e 

Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/8809, 2019.09.20). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 
CONCURSO PÚBLICO N.º 20/2019 – REVOGAÇÃO 

PROCESSO N.º 33/DMGAG/2019 
 
Relatório final, nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 
148.º do CCP e revogação da decisão de contratar, 
nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do CCP, 
relativamente à prestação de serviços na área de 
seguros -concurso público n.º 20/2019-, uma vez 
que o procedimento ficou desprovido de 
propostas, não sendo possível propor a sua 
adjudicação nos termos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/8980, de 2019.09.25. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 23 de setembro de 2019, na sua 10.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 326/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/28696, de 2019.09.24, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/8980, de 2019.09.25). 
 
(Nota: a autorização da despesa e o início do procedimento, do concurso 
público acima mencionado, foram deliberados na 14.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 10 de julho de 2019 – Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 15/2019, de 23 de julho.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 
CONSULTA PRÉVIA 19/C00303  

PROCESSO N.º 34/DMGAG 
 
Autorização de despesa e início do procedimento 
para a prestação de serviços na área de seguros, 
nos seguintes termos, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2019/8998, de 2019.09.25: 
 
1. Autorização e despesa e início do procedimento, 
tendo como objeto do contrato a prestação de 
serviços na área de seguros, por consulta prévia, 
por um período de 12 meses, ao abrigo da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, com o preço base de 
1.168.250,00 € (um milhão, cento e sessenta e oito 
mil, duzentos e cinquenta euros); 
 
2. Aprovação das UR’s 19/C/00303, no valor de 
722.250,00 € + IVA, a 19/C/00304, no valor de 
21.000,00€ + IVA, a 19/C/00305, no valor de 
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253.000,00 € + IVA, e a 19/C/00306, no valor de 
172.000,00 € + IVA, já cabimentadas; 
 
3. Aprovação do Convite e Caderno de Encargos; 
 
4. Aprovação do Convite às companhias de 
seguros, infra indicadas, para apresentarem 
proposta através da plataforma de Contratação 
Pública Vortalnext, conforme o n.º 1 do artigo 62.º 
do CCP: 
•Lusitânia Companhia de Seguros, S.A.; 
•Seguradoras Unidas, S.A; 
•Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.; 
•Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 
 
5. Aprovação da Composição do Júri: Verá Lúcia 
Figueiredo, como Presidente; Sandra Marina 
Gonçalves, que substituirá a Presidente na sua 
ausência e impedimento; Florbela Claro Ferreira. 
Membros suplentes: José Leote do Rego; Hernâni 
Carvalho; Célia Pinheiro; Carlos Ribeiro. 
 
6. Nomeação de Filipe Santos, como Gestor de 
Contrato, conforme o disposto no artigo n.º 290.º-
A do CCP; 
 
7. Designação de Ana Mouzinho para apoio jurídico 
ao Júri, no exercício das suas funções, podendo 
participar nas suas reuniões, sem direito a voto; 
 
8. Aprovação da Subdelegação na Chefe de Divisão 
de Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação as competências referidas nos 
artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do artigo 104.º do CCP, 
e no júri as referidas no artigo 50.º, ao abrigo do n.º 
1 do artigo 109.º do CCP 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 23 de setembro de 2019, na sua 10.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 327/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/28696, de 2019.09.24, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/8998, de 2019.09.25). 
 
(Nota: esta Proposta surge na sequência da deliberação antecedente na 
ordem do dia, que aprovou a não adjudicação do Concurso Público n.º 
20/2019). 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO 
 

 
 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 
INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO PRIVADO 

 
Desafetação do domínio público, para integrar o 
domínio privado municipal, da parcela de terreno 
designada de “E4”, com a área de 3.180,90m2, a 
destacar do prédio rústico denominado “Coxos e 
Horta Grande”, sita na Avenida Dr. Salgado Zenha, 
em Famões, que confronta a norte com domínio 
público / Tv. pedonal, a Sul com a Rua Veríssimo 
Sim Sim, a Nascente com a Avenida Dr. Salgado 
Zenha e a Poente com propriedade privada, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8825, de 2019.09.20. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CARTA PORTUGUESA PARA A DIVERSIDADE 
 

 
 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS À 
CARTA PORTUGUESA PARA A DIVERSIDADE 

 
Adesão do Município de Odivelas à Carta 
Portuguesa para a Diversidade, de acordo com o 
estabelecido na alínea aaa) do n.º 1 do artigo 33.º, 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. A Carta 
Portuguesa para a Diversidade é uma iniciativa da 
Comissão Europeia, que se constitui enquanto 
instrumento voluntário, cujo objetivo é encorajar 
as organizações a estabelecer um compromisso 
para a valorização da diversidade; estimular a 
implementação e o desenvolvimento de políticas 
e práticas relevantes, bem como fomentar a 
partilha de boas práticas entre as diversas 
entidades e organizações que compõem a rede, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8864, de 2019.09.23. 
 
 
“Carta Oficial de Adesão à Carta Portuguesa para a 
Diversidade 
 
A Carta tem como princípio a Diversidade, 
entendida como o reconhecimento, o respeito e a 
valorização da(s) diferença(s) entre as pessoas, 
incluindo particularmente as diferenças relativas 
ao sexo, identidade de género, orientação sexual, 
etnia, religião, credo, território de origem, cultura, 
língua, nacionalidade, naturalidade, ascendência, 
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idade, orientação política, ideológica ou social, 
estado civil, situação familiar, situação económica, 
estado de saúde, deficiência, estilo pessoal e 
formação. 
 
A Diversidade numa organização é potenciadora 
de inovação, atração, retenção, promoção de 
talento e de competências diversas e representa 
uma mais-valia ao tornar a própria organização, 
um espelho da sociedade onde se insere e atua.   
 
Valorizar as características, as competências e o 
talento de cada pessoa promove a igualdade de 
tratamento e de oportunidades, combatendo os 
estereótipos e as discriminações e fomentando 
uma cultura de inclusão baseada no respeito pelo 
ser humano. Uma cultura de Diversidade contribui 
para o desenvolvimento pessoal e profissional, 
para a eficiência e competitividade das 
organizações e para a melhoria das condições 
sociais e económicas.   
 
As organizações signatárias desta Carta assumem 
a Diversidade como um imperativo ético, 
traduzindo-se num princípio basilar e orientador 
da sua atuação interna e externa, fazendo parte 
dos seus valores e da sua identidade institucional.   
 
As organizações signatárias comprometem-se a:  
 
 Assumir, ao nível da gestão de topo e dos outros 

níveis hierárquicos da organização, a criação das 
condições para a compreensão, o respeito e a 
promoção da Diversidade por todas as pessoas; 

  
 Desenvolver uma cultura organizacional 

baseada no respeito mútuo, no reconhecimento 
e valorização dos talentos e das diferenças 
individuais; 

  
 Promover práticas de gestão de pessoas que 

suportem os princípios da Diversidade e 
inclusão com um especial enfoque na igualdade 
de tratamento e de oportunidades no processo 
de recrutamento e seleção, na formação e 
desenvolvimento profissional, na avaliação, na 
progressão na carreira e na remuneração; 

  
 Promover a Diversidade como fonte de 

desenvolvimento e aprendizagem para além do 
crescimento económico, mas também como 
meio para alcançar uma existência intelectual, 
emocional, moral e espiritual mais satisfatória; 

  
 Privilegiar a criação de equipas de trabalho com 

base nos princípios e valores desta carta, 
valorizando as características distintivas e o 
mérito de cada pessoa; 

  

 Promover e respeitar a Diversidade através de 
metodologias, instrumentos de gestão e 
condições, incluindo o tempo de trabalho, que 
incentivem o desenvolvimento das pessoas, de 
acordo com as suas necessidades e 
características; 

  
 Assegurar que a comunicação da Carta e das 

atividades relacionadas com esta é feita a 
colaboradores/as, clientes, fornecedores, 
parceiros e à sociedade em geral por forma a 
potenciar o envolvimento e compromisso com 
os seus princípios; 

  
 Promover oportunidades para reflexão, 

aprendizagem e desenvolvimento de práticas 
promotoras da Diversidade, seja a nível interno, 
seja pela partilha entre as várias organizações 
signatárias ou em momentos públicos; 

  
 Analisar, avaliar e partilhar as atividades 

desenvolvidas e os resultados atingidos no 
âmbito desta Carta, promovendo a sua 
divulgação e contribuindo para o seu reforço a 
nível nacional e internacional. 

 
 
Assinada em Odivelas                     , a                                   

 
Organização Signatária Representada por 

  
Câmara Municipal de Odivelas Hugo Martins 

  
 

Assinatura 
 

……………………………………………………………………………..” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE ODIVELAS 

 

 
 

ADITAMENTO À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ODIVELAS 

MANDATO AUTÁRQUICO 2017 – 2021 
 

Aditamento à composição do Conselho Municipal 
de Educação de Odivelas, para o Mandato 
Autárquico 2017/2021, deliberado na 1.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas realizada em 15 de fevereiro de 2018 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3 de 

2018, página 50), em cumprimento do estipulado no 
artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 
janeiro, é proposto que integrem o Conselho 
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Municipal de Educação de Odivelas, 
representantes das seguintes instituições: um 
representante do Conservatório de Música D. 
Dinis, um representante do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, I.P., de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/8739, de 
2019.09.23, a nova composição do Conselho 
Municipal de Educação de Odivelas, até ao final do 
mandado autárquico (2017-2021) é o seguinte: 
 
Apresenta-se a proposta da nova composição do 
Conselho Municipal de Educação de Odivelas, até 
ao final do mandato autárquico: (de acordo com o 

proposto na informação n.º Interno/2019/8739, de 2019.09.23) 
 
“1 – Integram o Conselho Municipal de Educação 

de Odivelas: 
 
a) O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hugo 

Martins, que preside; 
b) O Presidente da Assembleia Municipal, Dr. 

Miguel Cabrita; 
c) A Vereadora responsável pela Educação, Dra. 

Susana Santos, que assegura a substituição do 
Presidente, nas suas ausências e 
impedimentos; 

d) O presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, 
Dr. Nuno Gaudêncio, eleito pela Assembleia 
Municipal, em representação das freguesias do 
concelho; 

e) O Dr. Bruno Filipe Santana dos Santos, em 
representação do Delegado Regional de 
Educação da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

f) O Eng.º José Neto, que poderá ser substituído 
nas suas faltas e impedimentos pela Dra. 
Alexandra Carapeto, em representação da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo; 

g) Diretores dos agrupamentos de escolas e das 
escolas não agrupadas do município: 

 
- Professora Odília César - Agrupamento de 

Escolas a Sudoeste de Odivelas; 
- Professor Rui Almeida - Agrupamento de Escolas 

Adelaide Cabette; 
- Professor Jorge Nunes - Agrupamento de Escolas 

Braamcamp Freire; 
- Professor Fernando Costa - Agrupamento de 

Escolas de Caneças; 
- Professor Orlando Moreno - Agrupamento de 

Escolas D. Dinis; 
- Professor Paulo Bernardo - Agrupamento de 

Escolas Moinhos da Arroja; 
- Professora Maria do Rosário Ferreira - 

Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino; 
- Professora Fátima Silva - Agrupamento de 

Escolas Vasco Santana; 
- Professor Edgar Oleiro - Escola Secundária da 

Ramada; 

- Professora Irina Vinhas, subdiretora da Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã, até estar 
concluído o procedimento concursal para 
eleição de novo diretor, conforme previsto no 
ponto 9, do artigo 25º, do Decreto-Lei nº 
75/2008, de 22 de abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 
de julho.  

 
2 – Integram ainda o Conselho Municipal de 
Educação, os seguintes representantes: 
 
a)  Instituto Superior de Ciências Educativas, 

representado pelo seu presidente, Professor 
Doutor Luís Picado, que poderá ser 
substituído em caso de indisponibilidade, 
pela sua Assessora, Dra. Isabel Aires, em 
representação das instituições de ensino 
superior privado; 

b)   Luísa Maria Caetano de Azevedo, professora no 
Agrupamento de Escolas de Caneças, em 
representação do pessoal docente do ensino 
secundário público; 

c) Maria Inês Miranda Carrilho Angelino, professora 
no Agrupamento de Escolas Vasco Santana, 
em representação do pessoal docente do 
ensino básico público; 

d) Maria Adelaide de Carvalho Peixoto, educadora 
de infância no Agrupamento de Escolas 
Pedro Alexandrino, em representação do 
pessoal docente da educação pré-escolar 
pública; 

e)   Representantes dos conselhos pedagógicos 
dos agrupamentos de escolas e das escolas 
não agrupadas do município: 

 
- Professora Maria de Lurdes Pinto Malheiro 

Borges - Agrupamento de Escolas a Sudoeste 
de Odivelas; 

- A indicar oportunamente - Agrupamento de 
Escolas Adelaide Cabette; 

- Professor Fernando António Pereira Ventura - 
Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire; 

- Professor João Nuno Machado - Agrupamento de 
Escolas de Caneças; 

- Professora Ana Teresa Veiga Aires Marques - 
Agrupamento de Escolas D. Dinis; 

- Professor Paulo Mainha - Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja; 

- Professora Isabel Sanches Carvalho Gonçalves 
Calvo - Agrupamento de Escolas Pedro 
Alexandrino; 

- Professor José Castilho - Agrupamento de 
Escolas Vasco Santana; 

- Professor Luís Miguel Drummond Piteira Vaz 
Barros - Escola Secundária da Ramada; 

 - A indicar oportunamente - Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis, Paiã. 
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f) Externato Primário Rainha Santa, representado 
pela professora Inês Catarina Cardim Serranito 
Tomé da Silva, em representação dos 
estabelecimentos de educação e de ensino 
básico e secundário privados; 

g) Associação de Pais da Escola Básica da 
Pontinha, representada pelo Sr. Daniel Afonso 
Pereira, e Associação de Pais da Escola 
Secundária de Caneças, representada pela Sr.ª 
Helena Cristina Matias, em representação das 
associações de pais e encarregados de 
educação; 

h) Associação de Estudantes da Escola Secundária 
da Ramada, representada pelo estudante Rui 
Rosário, em representação das associações de 
estudantes; 

i) Associação Comunitária Infantil e Juvenil da 
Ramada, representada pela Dra. Beatriz 
Peixoto, em representação das instituições 
particulares de solidariedade social que 
desenvolvem atividade na área da educação; 

j) ACES Loures/Odivelas, representado pela 
Enfermeira Marta Mouro, em representação 
dos serviços públicos de saúde; 

l) Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital 
de Lisboa, em representação dos serviços da 
segurança social; 

m) Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
IP, Centro de Emprego Loures-Odivelas, 
representado pela Dra. Virgínia Alves, em 
representação dos serviços de emprego e 
formação profissional; 

n) Divisão Policial de Loures da PSP, em 
representação das forças de segurança; 

o) Associação Escoteiros Portugal – Grupo 9 Olival 
Basto, representada pelo Sr. Ricardo Canas, em 
representação do Conselho Municipal de 
Juventude de Odivelas; 

p) Representante do Conservatório de Música D. 
Dinis; 

q) Representante do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, I.P.” 

 
De acordo com a alínea s) do n.º 1 do Artigo 25º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, esta proposta 
carece de deliberação da Assembleia Municipal de 
Odivelas, nos termos do previsto no artigo 58º do 
Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, para 
efeitos de nomeação 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONSELHO GERAL DOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

 

 
 

ALTERAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS NO CONSELHO GERAL DOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS 
NÃO AGRUPADAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Alteração dos representantes da Câmara 
Municipal de Odivelas para os conselhos gerais dos 
agrupamentos de escolas e das escolas não 
agrupadas do Concelho de Odivelas, até ao final 
dos respetivos mandatos, em cumprimento do 
estipulado no ponto 3, do artigo 14.º, do Decreto-
Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado no 
ponto 2, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho. Os membros que passam a integrar 
os conselhos gerais dos agrupamentos de escolas 
e das escolas não agrupadas do Concelho de 
Odivelas, são os seguintes: 
 
- Chefe da Divisão de Educação, Dr. Fernando 

Sardinha; 
- Técnica superior Dra. Gabriela Henriques; 
- Técnica superior Dra. Maria de Lurdes Ferreira; 
- Técnica superior Dra. Sílvia Prudêncio; 
- Técnica superior Dra. Susana Gaspar. 
 
Mantêm-se os restantes representantes que já 
integravam os conselhos gerais dos 
agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas, cuja proposta foi submetida a 
aprovação na 3.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal, de 05 novembro de 2018 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22 de 

2018, página 11), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/8807, de 2019.09.20. 
São os seguintes os representantes propostos: 
 
- Vereadora, Dra. Susana Santos; 
- Adjunto da Vereadora, Dr. Luís Gomes da Costa; 
- Diretor do Departamento de Educação e Coesão 

Social, Dr. Gabriel Caetano; 
- Chefe da Divisão de Educação, Dr. Fernando 

Sardinha; 
- Chefe da Divisão de Projetos Educativos, 

Igualdade e Cidadania, Dra. Lúcia Santos; 
- Técnica superior, Dra. Alexandra Amaral; 
- Técnico superior, Dr. António Atabão; 
- Técnico superior, Dr. António Monteiro; 
- Técnico superior, Dr. Bruno Inglês; 
- Técnica superior, Dra. Catarina Franco; 
- Técnica superior, Dra. Cátia Gaimota 
- Técnica superior, Dra. Célia Croca; 
- Técnica superior, Dra. Cláudia Tinoca; 
- Técnica superior, Dra. Gabriela Henriques; 
- Técnica superior, Dra. Isabel Dias; 
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- Técnica superior, Dra. Joana Nunes; 
- Técnico superior, Dr. Jorge Luz; 
- Técnica superior, Dra. Maria de Lurdes Ferreira; 
- Técnica superior, Dra. Natália Freitas; 
- Técnica superior, Dra. Natércia Almada; 
- Técnica superior, Dra. Patrícia Barroso; 
- Técnica superior, Dra. Paula Reis; 
- Técnica superior, Dra. Rita Cabaço; 
- Técnica superior, Dra. Sara Branco; 
- Técnica superior, Dra. Sílvia Prudêncio; 
- Técnica superior, Dra. Susana Gaspar; 
- Técnica superior, Dra. Zita Silva. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRÉMIO DE MÉRITO EDUCATIVO 
 

 
 

PRÉMIO DE MÉRITO EDUCATIVO E 
NORMAS ORIENTADORAS 

 
Prémio de Mérito Educativo e respetivas normas 
de participação, ao abrigo do disposto na alínea u), 
do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei N.º 75/2013, de 12 de 
setembro. O Prémio de Mérito Educativo destina-
se a reconhecer os/as alunos/as que, tendo 
terminado o Ensino Secundário em cada um dos 
estabelecimentos de ensino sedeados no 
concelho e que desenvolveram ao longo do seu 
percurso escolar, atitudes, iniciativas ou ações 
exemplares de benefício para a comunidade. Os 
prémios consistem na prestação de uma 
homenagem pública, com atribuição de diploma e 
medalha, bem como um prémio no valor 
pecuniário de €150 (cento e cinquenta euros) ao/ à 
aluno/a identificado/a pelo estabelecimento de 
ensino, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/8885, de 2019.09.23, e nos termos 
das respetivas normas orientadoras. 

 
 

“ANEXO I - NORMAS ORIENTADORAS DO 
PRÉMIO DE MÉRITO EDUCATIVO 

 
Preâmbulo 

 
A educação constitui-se como área primordial 
para o desenvolvimento integral do indivíduo, na 
medida em que “(…) promove o desenvolvimento 
do espírito democrático e pluralista, respeitador 
dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à 
livre troca de opiniões, formando cidadãos 
capazes de julgarem com espírito crítico e criativo 
o meio social em que se integram e de se 
empenharem na sua transformação progressiva.” 
(Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei 

nº49/2005 de 30 de agosto, Capitulo 1, art. 2º, 
alínea 5) 
 
Neste contexto considera-se importante adotar 
políticas que permitam realçar o papel 
fundamental do indivíduo no seio da sociedade, 
através de medidas que estabeleçam uma 
diferenciação positiva e que sirvam de exemplo e 
recompensem a dedicação, o esforço e o 
desempenho, proporcionando-lhes o 
reconhecimento público. 
 
Assim a Câmara Municipal de Odivelas atribuiu o 
Prémio de Mérito Educativo, de âmbito escolar, 
assumindo com isso a defesa de uma cultura de 
solidariedade e na participação cívica enquanto 
elementos importantes no desenvolvimento 
pessoal e das comunidades. 
 
1. Âmbito 
 
O Prémio de Mérito Educativo destina-se a 
reconhecer os/as alunos/as que, tendo terminado 
o Ensino Secundário em cada um dos 
estabelecimentos de ensino sedeados no 
concelho e que desenvolveram ao longo do seu 
percurso escolar, atitudes, iniciativas ou ações 
exemplares de benefício para a comunidade.   
 
Para efeitos de designação do/a aluno/a, 
considera-se o ano letivo transato ao dia da 
entrega do Prémio de Mérito Educativo.    
 
2. Designação do Prémio 
 
Os prémios consistem na prestação de uma 
homenagem pública, com atribuição de diploma e 
medalha, bem como um prémio no valor 
pecuniário de 150 € ao/ à aluno/a identificado/a 
pelo estabelecimento de ensino.   
 
As entidades deverão nomear alunos que 
preencham os requisitos constantes nas presentes 
normas e que simultaneamente não tenham sido 
alvo de medida disciplinar corretiva superior a 
ordem de saída da sala de aula e demais locais 
onde se desenvolve o trabalho escolar e/ou 
sancionatória.  
 
3. Entidades envolvidas 
 
Os premiados são designados pelos 
agrupamentos de escolas, escola não agrupada, 
escola profissional e escolas privadas sedeadas no 
concelho de Odivelas.  
 
Cada entidade apenas poderá designar um aluno 
para o Prémio de Mérito Educativo, sendo no total 
premiados 8 alunos.  
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4. Requisitos para atribuição do Prémio Mérito 
Educativo 
 
a) Ter concluído o Ensino Secundário no ano a que 
respeita a entrega do Prémio; 
 
b) Ter desenvolvido, ao longo do seu percurso 
escolar, atitudes de superação de dificuldades, 
iniciativas ou ações exemplares em benefício da 
comunidade, constituindo-se como referência 
para os demais alunos;   
 
c) O estabelecimento de ensino deverá 
acompanhar a proposta do aluno com uma breve 
descrição das ações que conduziram à sua 
nomeação, considerando os critérios definidos no 
Anexo II. 
 
5. Procedimentos e Prazos 
 
Os estabelecimentos de ensino deverão enviar a 
informação em resposta ao email enviado por 
parte da Câmara Municipal de Odivelas, com as 
datas previstas para cada ano letivo.  
 
Assim, cada estabelecimento de ensino deverá 
preencher a grelha constante no Anexo II das 
presentes Normas, com os critérios identificados 
no Anexo III. A identificação do/a aluno/a para a 
atribuição do Prémio de Mérito Educativo deverá 
respeitar os prazos designados no email enviado 
por esta Câmara Municipal.   
 
Em caso de dúvida na designação do/a aluno/a a 
premiar, os estabelecimentos de ensino poderão 
preencher a grelha para ponderação, constante no 
Anexo IV.  
 
6. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
 
a) A Câmara Municipal de Odivelas, com sede na 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 72, 2675-372 
Odivelas solicita dados pessoais no âmbito do 
Prémio de Mérito Educativo.  
 
b) Os dados pessoais necessários para efeitos de 
participação no Prémio de Mérito Educativo são:  
 
1. Nome completo do/a aluno/a; 
 
2. Número de Identificação Fiscal;  
 
3. Nome do/a Encarregado/a de Educação; 
 
4. Contato do/a Encarregado/a de Educação; 
 
5. Descrição da atividade desenvolvida ao longo do 
percurso escolar.  
 
 

c) A recolha e partilha dos dados pessoais referidos 
na alínea anterior, bem como as respetivas 
autorizações dos Responsáveis pela Titularidade 
Parental são da responsabilidade dos 
estabelecimentos escolares do concelho de 
Odivelas, de acordo com o nº 5 das presentes 
normas orientadoras do Prémio de Mérito 
Educativo.  
 
d) O prazo de conservação dos dados pessoais 
partilhados pelos estabelecimentos escolares do 
concelho de Odivelas, após a conclusão da 
finalidade será de 10 anos no AMAH (Arquivo 
Municipal – Arquivo Histórico) de acordo com a 
Portaria nº 1253/99, de 14 de outubro, referência 85, 
sendo posteriormente eliminados/ destruídos.  
 
e) É garantido o direito de acesso, retificação dos 
dados pessoais fornecidos, apagamento, limitação 
do tratamento, de oposição, portabilidade e 
retirada do consentimento em qualquer altura. 
Fará, igualmente a recolha e tratamento de 
imagem no âmbito deste Prémio, bem como 
difusão e publicação nos meios de divulgação, 
oficiais, designadamente newsletter, redes sociais 
(facebook, youtube…).  
 
f) A Câmara Municipal de Odivelas fará a 
conservação das imagens recolhidas no AMAH 
para efeitos de interesse histórico de acordo com o 
artigo 31º da Lei de Execução Nacional, incluindo a 
pseudonimizaçao como medida técnica de 
segurança. 
 
g) Os estabelecimentos escolares do concelho de 
Odivelas comprometem-se a dar conhecimento 
das Normas do Premio de Mérito Educativo aos 
titulares das responsabilidades parentais ou titular 
dos dados para efeitos de participação.  
 
h) Os estabelecimentos escolares do concelho de 
Odivelas comprometem-se que a participação do 
titular singular e/ou autorização dos titulares das 
responsabilidades parentais Premio de Mérito 
Educativo é informada e de livre vontade. 
 
i) O encarregado de proteção de dados da Câmara 
Municipal de Odivelas poderá ser contactado 
através de email para: protecaodedados@cm-
odivelas.pt ou através de carta para CMO/EPD para 
a morada da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
j) Poderá apresentar reclamação a uma autoridade 
de controlo.  
 
7. Divulgação do Prémio 
 
A Câmara Municipal de Odivelas propõe-se 
divulgar a atribuição do Prémio de Mérito 
Educativo através do Boletim Municipal, dos 
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órgãos de comunicação municipal e do seu site de 
internet www.cm-odivelas.pt.  
 
8. Revisão das Normas Orientadoras  
 
A Câmara Municipal de Odivelas sempre que 
considere necessário e com pelo menos 6 meses 
de antecedência em relação ao seguinte prémio 
poderá prever a revisão das presentes normas ou 
até à sua suspensão. 
 
9. Dúvidas e omissões 
 
Quaisquer dúvidas ou omissões serão resolvidas 
pelo Presidente da Câmara, sob proposta técnica 
da Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e 
Cidadania.   
 
10. Entrada em vigor 
 
Estas Normas Orientadoras entram em vigor de 
imediato, aplicando-se a partir do ano letivo 
2019/2020.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

 
 

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 

 
Minuta de Contrato-Programa a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Federação Portuguesa 
de Judo, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - em conjugação com o disposto nos 
artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 33.º, n,º 1, alínea u) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que institui o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais. O presente 
contrato-programa tem por objeto a cooperação 
das partes na organização e concretização das 
iniciativas, “European Club Championships – 
Champions League”, “European Club 
Championships – Europa League”, organizados 
pela Federação Portuguesa de Judo. Os eventos 
referidos ocorrerão nos dias 16 e 17 de novembro, 
no Pavilhão Multiusos de Odivelas. A cooperação 
do Município de Odivelas, através da Câmara 
Municipal de Odivelas, far-se-á através de apoios 
financeiros à Federação Portuguesa de Judo no 
valor total de 40.000,00 € (quarenta mil euros), de 

acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8999, de 2019.09.25, e respetiva 
minuta do contrato-programa. 

 
 

“Minuta 
 

Contrato-Programa 
 

Município de Odivelas / Federação Portuguesa de 
Judo 

 
Considerando que: 
 
- A Câmara Municipal de Odivelas considera que o 
Desporto Federado ocupa um lugar de destaque 
no panorama desportivo nacional, constituindo 
um indicador relevante de desenvolvimento do 
País e de cada Concelho; 
 
- A Divisão de Desenvolvimento Desportivo, no 
âmbito das suas competências, promove e apoia 
iniciativas desportivas em prol dos seus munícipes 
e da população em geral; 
 
- O Concelho de Odivelas, nos últimos anos, tem 
proporcionado aos seus munícipes e visitantes 
assistir e/ou participar num conjunto de iniciativas 
desportivas diversificadas, com dimensão local, 
nacional e internacional; 
 
- A Federação Portuguesa de Judo pretende 
realizar duas competições desportivas nos dias 16 
e 17 de novembro de 2019, o “European Club 
Championships – Champions League” e o 
“European Club Championships – Europa League” 
nas instalações desportivas do Município de 
Odivelas, nomeadamente no Pavilhão Multiusos 
de Odivelas; 
 
- As excelentes condições existentes no Concelho 
de Odivelas devem não só ser usufruídas e 
aproveitadas pelo público e desportistas do 
Concelho, como tornadas conhecidas no mapa 
europeu, trazendo à cidade a elite dos 
representantes da modalidade promovendo 
Odivelas, Cidade Europeia do Desporto em 2020. 
 
- O Município de Odivelas encontra-se na 
disposição de ceder o uso de instalações 
desportivas, para os momentos acima referidos. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - em conjugação com o disposto nos 
artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 33.º, n,º 1, alínea u) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que institui o 
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Regime Jurídico das Autarquias Locais, e de forma 
a articular recursos e ações com a finalidade de 
definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de 
direito público com o número 504 293 125, com 
sede nos Paços do Concelho - Quinta da Memória, 
na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, adiante designado por “Primeira 
Outorgante”, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara, Hugo Manuel dos Santos 
Martins, 
 
e 
 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO, pessoa 
coletiva de utilidade pública desportiva com o 
número 501515674, com sede na Rua Alves Redol, 
n.º 1 – Lj. A/B, 2675-285 Odivelas, adiante designada 
por “Segunda Outorgante”, neste ato 
representada pelo Presidente, Jorge Manuel de 
Oliveira Fernandes, 
 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente contrato-programa (de ora em 
diante, designado por contrato) tem por objeto a 
cooperação das partes na organização e 
concretização das iniciativas, o “European Club 
Championships – Champions League” e o 
“European Club Championships – Europa League, 
organizados pela Federação Portuguesa de Judo. 
 
2. Os eventos referidos no número anterior 
ocorrerão nos dias 16 e 17 de novembro, no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
 
3. A cooperação da Primeira Outorgante far-se-á 
através de apoios financeiros à Segunda 
Outorgante. 
 
4. A cooperação da Segunda Outorgante far-se-á 
através de apoio não financeiro à Primeira 
Outorgante. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 
 

1. A Primeira Outorgante, através da Câmara 
Municipal de Odivelas (de ora em diante, 
designada por CMO), é responsável por conceder 
um apoio financeiro à Segunda Outorgante no 
valor total de 40.000,00 € (quarenta mil euros). 
 

2. O montante enunciado no número 1 provém do 
orçamento de receitas próprias e está inscrito na 
rubrica de despesa orçamental 2019/A/126 – 3902 – 
04070102, e corresponde, nos termos do disposto 
no n.º 3 do art.º 5º da Lei nº 8/2012, de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso das entidades públicas, alterada e 
republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, ao 
compromisso válido e sequencial n.º________. 
 
3. A comparticipação financeira será efetuada após 
a data de assinatura do presente contrato-
programa. 
 
4. A situação do custo real do evento pode vir a 
mostrar-se superior face do custo expetável do 
mesmo, não constituindo causa de acréscimo na 
comparticipação financeira acima indicada. 
 
5. A CMO reserva-se o direito de, a todo o tempo, 
solicitar a apresentação da documentação 
necessária para apreciar da correta aplicação do 
apoio concedido, cabendo-lhe o ónus de fiscalizar 
a execução do contrato, nos termos previstos na 
Cláusula Quinta.  

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

1. A Segunda Outorgante é responsável pelos 
seguintes aspetos: 
 
1.1 Planear, preparar, realizar e avaliar os eventos, de 
modo a garantir que os mesmos correspondam, às 
expectativas qualitativas e quantitativas de todos 
os intervenientes e do público, para eventos desta 
natureza; 
 
1.2 Coordenar tecnicamente os eventos; 
 
1.3 Efetuar todas as apólices de seguros, exigidas 
por lei, devendo fazer prova dessa subscrição junto 
da Primeira Outorgante; 
 
1.4 Respeitar as normas nacionais e internacionais 
em vigor, aplicáveis à organização dos eventos em 
causa; 
 
1.5 Promover e divulgar os eventos; 
 
1.6 Disponibilizar à CMO os conteúdos para nota à 
imprensa; 
 
1.7 Entregar por escrito à Primeira Outorgante, a 
indicação dos materiais logísticos necessários à 
cabal e plena realização do objeto do contrato; 
 
1.8 Publicitar o apoio da CMO e inclusão do 
respetivo logótipo, bem como dos logótipos de 
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“Odivelas Cidade Europeia do Desporto 2020”, 
ACES EU e ACES PT, em todos os suportes gráficos 
ou outros de promoção ou divulgação do 
programa dos eventos, sem prejuízo da utilização 
do seu próprio logótipo, em toda a informação 
difundida nos diversos meios de comunicação; 
 
1.9 Acompanhar as cargas e descargas de materiais 
e/ou equipamentos; 
 
1.10 Diligenciar a montagem e desmontagem de 
todos os equipamentos essenciais à execução dos 
eventos; 
 
1.11 Comprometer-se respeitar toda a legislação em 
matéria de recursos humanos, higiene e 
segurança em vigor; 
 
1.12 Apresentar cópia dos recibos das despesas 
efetuadas; 
 
1.13 Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição de apoios 
decorrentes deste contrato, enquanto se mantiver 
tal situação; 
 
1.14 Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes ao apoio financeiro 
concedido, com menção expressa da sua 
proveniência e da insusceptibilidade de penhora, 
apreensão judicial ou oneração, por força do 
disposto no n.º 3, do artigo 6.º do Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de outubro. 
 
1.15 Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos por contrato-programa e a identificação 
de receitas.  
 
1.16 Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado. 
 
1.17 Até 30 dias após o termo do contrato, 
apresentar o Relatório de Contas e Relatório de 
Atividades ou mapa de pagamentos e 
recebimentos. 
 
1.18 Em matéria de proteção de dados pessoais que 
digam respeito à relação com a Primeira 
Outorgante e ao estrito cumprimento do presente 
Contrato, a Segunda Outorgante compromete-se 
a respeitar o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu de 27 de abril de 2016 - Regulamento 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), bem 
como a legislação nacional aplicável. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Produção de Efeitos e Vigência) 

 
1. O presente Contrato-Programa entra em vigor 
após a sua publicitação nas formas previstas nos 
artigos 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e o 
n.º 1 do artigo 27º do Decreto-Lei 273/2009, de 1 de 
outubro e opera o seu termo com a conclusão do 
objeto do contrato, sem prejuízo da entrega do 
relatório final de execução física e financeira e 
outras obrigações acessórias que devam perdurar 
para além do Programa em referência. 
 
2. O presente Contrato pode também considerar-
se concluído se ocorrer facto superveniente, cuja 
causa não seja imputável à Segunda Outorgante e 
que torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização do Programa, após a competente 
fundamentação e validação pela Primeira 
Outorgante. 

 
Cláusula Quinta 

(Sistema de acompanhamento e controlo de 
execução do contrato) 

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

 
Cláusula Sexta 

(Revisão) 
 

1. O presente contrato pode ser objeto de revisão, 
por acordo entre as partes, no que se mostre 
estritamente necessário, ou unilateralmente pela 
Primeira Outorgante, com fundamento em 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
sem prejuízo da prévia autorização por parte da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 21 - 15 de outubro de 2019 

21 
 

Cláusula Sétima 
(Incumprimento das obrigações da Segunda 

Outorgante) 
 

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

 
Cláusula Oitava 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

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

Odivelas,      de outubro de 2019 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

___________________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 

 
 

O Presidente da Federação Portuguesa de Judo 
 

___________________________________________ 
(Jorge Manuel de Oliveira Fernandes)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
SUBSTITUIÇÃO DO ANEXO I 

 
Substituição do Anexo I do Contrato de Concessão 
de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa 
Tensão no Município de Odivelas, no âmbito do 
Protocolo celebrado entre a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e a EDP distribuição – 
Energia, S.A., celebrado em 20 de dezembro de 
2002, ao abrigo das disposições conjugadas da 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea p) do 
n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I à Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais. A 
substituição/revisão do aludido Anexo I, limita-se à 
atualização dos equipamentos utilizados na 
iluminação pública, não alterando o essencial dos 
termos e condições do Contrato de Concessão em 
vigor, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8800, de 2019.09.20. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 21 - 15 de outubro de 2019 

22 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 
TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS 
 

Isenção do pagamento de taxas municipais, ao 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores 
do Município de Odivelas, num valor total de 
€5.735,00 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco 
euros), relativamente à cedência do auditório do 
Centro de Exposições de Odivelas, às segundas e 
quartas-feiras, no horário compreendido entre as 
12h30m e as 14h00m, de outubro de 2019 até 
dezembro de 2020, e do auditório da Biblioteca 
Municipal D. Dinis, no horário compreendido entre 
as 12h30m e as 14h00m, às terças, quartas e sextas-
feiras, de outubro de 2019 até dezembro de 2020, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8020, de 2019.09.03, nos termos da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Leia n.º 75/2013 de 
12 de setembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
IGREJA BAPTISTA DA RAMADA 

 
Cedência de transporte Municipal à Igreja Baptista 
da Ramada, associação religiosa, para o dia 5 de 
outubro de 2019, para deslocação a Leiria, com 
uma estimativa de custo, inerente à execução do 
serviço de transporte, no valor de €216,06 
(duzentos e dezasseis euros e seis cêntimos) de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8730, de 2019.09.19, e restante 
documentação do processo n.º 006/GJ/2019, nos 
termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

EIXO DA CULTURA - MEDIDAS I E II 
 

Atribuição das comparticipações financeiras no 
âmbito do Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas (PAMO) - Medidas I e II – Eixo da Cultura, 
as quais ascendem ao montante global de 
18.093,92 € (dezoito mil, noventa e três euros e 
noventa e dois cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/7472, de 

2019.09.24, nos termos da tabela final constante na 
informação: 

 
 

PAMO 2019 – Eixo da Cultura 
Proposta de Subsídios a Atribuir 

 

Associação 

Medida I Medida II 

Total Atividade 
Regular 

Aquisição 
de Bens e 
Serviços 

Aquisição de 
Equipamento 

ACUPARTE 500,00 €  240,00 € 740,00 € 

Associação 
Cultural 
Rancho 

Folclórico os 
Aguadeiros 
de Odivelas 

500,00 €  164,45 € 664,45 € 

Associação 
dos Amigos 
de Caneças 

500,00 € 291,46 € 112,22 € 903,68 € 

Associação 
de Artesãos 

D. Dinis 
500,00 €  99,99 € 599,99 € 

Associação 
Coral de 
Odivelas 

500,00 € 611,25 € 388,50 € 1.499,75 € 

Associação 
de Moradores 

das Colinas 
do Cruzeiro 

500,00 €   500,00 € 

Associação 
Rancho 

Folclórico as 
Lavadeiras de 

Caneças 

500,00 €   500,00 € 

Associação 
Recreativa e 

Cultural Indo-
Portuguesa 

500,00 €   500,00 € 

Associação 
Sócio-

Cultural do 
Vale Grande 

500,00 €   500,00 € 

Associação 
Veículos 
Antigos 

Motorizados 
de Odivelas 

500,00 €  332,10 € 832,10 € 

Clube 
Atlético das 
Patameiras 

500,00 €   500,00 € 

Esquerda 
Alta, 

Associação 
Cultural 

500,00 €   500,00 € 

Grupo Coral 
dos 

Pequenos 
Cantores da 

Pontinha 

500,00 € 950,00 €  1.450,00 € 

Grupo de 
Danças e 
Cantares 

Casal do Rato 

500,00 €  1.500,00 € 2.000,00 € 
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Associação 

Medida I Medida II 

Total Atividade 
Regular 

Aquisição 
de Bens e 
Serviços 

Aquisição de 
Equipamento 

POVARTE 500,00 €   500,00 € 

Sociedade 
Musical e 

Desportiva de 
Caneças 

500,00 € 1.000,00 € 310,82 € 1.810,82 € 

Sociedade 
Musical 

Odivelense 
500,00 € 1.000,00 € 721,13 € 2.221,13 € 

Associação 
Cultural Cepa 

Torta 
500,00 €  372,00 € 872,00 € 

ASS. H. B.V. 
Caneças 

500,00 €   500,00 € 

CULTURFACE 500,00 €   500,00 € 

 10.000,00 € 3.852,71 € 4.241,21 € 18.093,92 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO PARA O LOTE AE01 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
QUINTA DO SEGULIM 

PROCESSO N.º 24797/L/OC 
 

Alteração de Licença Administrativa de Operação 
de Loteamento, Alvará de Licença de Loteamento 
n.º 03/2003, para o Lote AE01, na Quinta do 
Segulim, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões. O pedido de alteração da licença 
administrativa foi apresentado ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua 
atual redação. São propostas as seguintes 
alterações: aumento da área de implantação da 
construção de 6.137m2 para 6.427m2; Reposição de 
lugares de estacionamento, com vista à 
manutenção do seu número total (362). A proposta 
não altera nem agrava os parâmetros inicialmente 
previstos no alvará de loteamento e cumpre com 
os critérios do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização (RMEU) relativamente a 
localização de postos de abastecimento de 
combustíveis, nos termos constantes da 
informação técnica n.º Urb/2018/6609, de 
2019.09.16, e de acordo com o proposto na 
informação n.º 2019/8905, de 2019.09.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO PARA O LOTE 7 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
URBANIZAÇÃO JARDIM DA AMOREIRA 

PROCESSO N.º 27513/L 
 

Alteração de Licença Administrativa de Operação 
de Loteamento, Alvará de Loteamento n.º 08/2001, 
para o lote 7, inserido na Urbanização Jardim da 
Amoreira, União das Freguesias de Ramada e 
Caneças. O pedido de alteração da licença 
administrativa foi apresentado ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua 
atual redação. São propostas as seguintes 
alterações: Aumento do polígono de implantação 
de 1.500m2 para 2.350m2 (+850m2); anulação da 
restrição “Turismo, recreio e lazer”, mantendo-se o 
uso genérico de atividade económica. A proposta 
não altera nem agrava os parâmetros inicialmente 
previstos no alvará de loteamento e cumpre com o 
previsto no Plano Diretor Municipal para o local, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8963, de 2019.09.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2007 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO QUINTA DAS PRETAS LOTE 40 
PROCESSO N.º 4822/RC 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento nº 
1/2007, para o Lote 40, inserido no Bairro Quinta 
das Pretas, 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 visa a alteração dos 
parâmetros urbanístico aprovados e a redefinição 
do polígono de implantação indicado na planta de 
síntese, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/85, de 2019.09.19. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 671 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 671, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 10490, de 2019.09.05, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 6.657,73€ 
(seis mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e 
setenta e três cêntimos), ao abrigo do n.º 5 do art.º 
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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 e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/84, de 
2019.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 491 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 491, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11196, de 2019.09.17, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 8.215,81€ 
(oito mil, duzentos e quinze euros e oitenta e um 
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 
e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/86, de 2019.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2001 

BAIRRO TRIGACHE NORTE (AUGI 1) LOTE 141 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 141, inserido no Bairro Trigache Norte (AUGI 1), 
na União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
pelo depósito caução n.º 11295, de 2019.09.23, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
2.848,35€ (dois mil, oitocentos e quarenta e oito 
euros e trinta e cinco 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 5/2001, de 14 de maio, nos termos 
da informação técnica e de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2019/87, de 2019.09.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

Despacho n.º 41/PRES/2019 
 
Assunto: Atribuição da Medalha Municipal de 
Serviço Público 
 
Nos termos do Regulamento para Atribuição de 
Medalhas Municipais, que instituiu as 
condecorações municipais, o Município de 
Odivelas presta homenagem a pessoas singulares 
ou coletivas que se notabilizem por méritos 
pessoais, por feitos cívicos ou que hajam 
patenteado exemplar dedicação à causa pública 
por assinaláveis serviços prestados e merecedores 
de público reconhecimento e com os quais 
tenham dado o seu contributo, para o 
engrandecimento e dignificação do Concelho de 
Odivelas. 
 
Com a atribuição das condecorações municipais, 
para além de representar o reconhecimento 
público para com os cidadãos ou instituições que, 
ao longo dos anos, tenham contribuído de forma 
expressiva para fortalecer a nossa identidade local, 
pretende-se também, de forma simbólica, 
estimular, promover e enaltecer o serviço público 
de qualidade ao serviço dos munícipes, prestado 
pelos trabalhadores do Município de Odivelas. 
 
Assim, nos termos do artigo 9.º do Regulamento 
para Atribuição de Medalhas Municipais, do 
Município de Odivelas, decido atribuir a Medalha 
Municipal de Serviço Público, no grau bronze, 
correspondente a 15 anos de serviço, aos seguintes 
trabalhadores municipais: 
 
Ana Maria da Nascimento Gonçalves 
Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte 
Ludwig August Solano Massano Reiche 
Maria de Lurdes Duarte Ferreira 
Carla Diva Ribeiro Trigo 
Inês Martins de Barros dos Santos Fradique 
Paulo José Correia Coelho 
Ricardo Manuel Azevedo Andrade 
Paula Alexandra Dias da Silva Taranta 
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Carla Sofia Santos Marques Ferreira 
Carlos Alexandre Flor da Silva de Sousa 
Vítor Fernando Alves da Silva 
Paulo Jorge dos Santos Ferreira 
Tiago Manuel Esteves Carvalho 
Paula Cristina Silveira Fernandes 
Helena Maria de Almeida Rodrigues 
Fátima Maria da Silva Oliveira 
Evelina Marques 
José António Pereira Maçarico 
Teresa Alzira Alemão Noronha 
Marco Alexandre Silvério Moreira 
Sofia Alexandra Lopes de Almeida Silva Antunes 
Sandra Maria Amaral Coutinho Alves 
Cláudia Filipa Mendes da Costa 
Sónia Maria Nunes Martins Morais 
Isabel Vinagreiro da Silva 
Ana Cecília Batista Franco Cordeiro 
Tiago Miguel Caramelo Rodrigues 
Marco Gonçalves Marquez 
Helga Soraya Luís 
Catarina Filipa Antunes Tomé Joaquim 
 
Odivelas, 13 de agosto de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

Despacho n.º 51/PRES/2019 
 
Assunto: Designação de Carlos Alexandre Bargado 
Lérias, como Coordenador do Setor de Obras por 
Empreitada - Divisão de Infraestruturas e 
Equipamentos Municipais 
 
Considerando: 
 
1. O Principio da Descentralização Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição 
da República Portuguesa; 
 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Código 
do Procedimento Administrativo, “A 
Administração Pública deve pautar-se por critérios 
de eficiência, economicidade e celeridade”; 
 
3. Que o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro estabelece que” a organização, a 
estrutura e o funcionamento dos serviços da 
administração autárquica, devem orientar-se 
pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e 
da eficiência na afetação de recursos públicos, da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço 
prestado.”; 
 

4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 
de outubro de 2018, que define, no artigo 15.º, as 
atribuições da Divisão de Infraestruturas e 
Equipamentos Municipais. 
 
DESIGNO, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 
Carlos Alexandre Bargado Lérias, Técnico Superior 
do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como Coordenador do Setor de Obras 
por Empreitada. 
 
O presente despacho produz efeitos a 24 de 
setembro de 2019. 
 
Odivelas, 30 de setembro de 2019. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

Despacho n.º 53/PRES/2019 
 
Assunto: Congelamento de novos Cabimentos e 
Compromissos 
 
Considerando que: 
 
•o Orçamento para 2020 se encontra em fase de 
finalização;  
 
•podem existir pedidos de cabimento e/ou 
compromisso com impacto financeiro no próximo 
orçamento; 
 
•esses pedidos podem não ter sido expressamente 
previstos no orçamento; 
 
DETERMINO: 
 
1. O congelamento de cabimentos e/ou 
compromissos, cujo pagamento não se preveja ser 
efetuado até 31/12/2019, e que não tenham sido 
previstos no orçamento de 2020; 
 
2. A realização de despesas que se enquadrem no 
exposto em 1. deve ser previamente analisada pelo 
Gabinete da Presidência e autorizada pelo 
signatário para a respetiva cabimentação e 
compromisso. 
 
3. Os processos de despesa identificados pelos 
serviços como urgentes e inadiáveis têm que 
conter a necessária fundamentação. 
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O presente despacho produz efeitos a partir do dia 
16 de Outubro de 2019. 
 
Odivelas, 11 de outubro de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

Despacho n.º 2/DECS/2019 
 
Assunto: Subdelegação de competências do 
Diretor de Departamento de Educação e Coesão 
Social no Chefe de Divisão de Educação, Dr. 
Fernando Miguel Durão Sardinha 
 
Nos termos do disposto no artigo 38.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
conjugado com os artigos 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
delegação e subdelegação de competências da 
Senhora Vereadora, Susana Santos, n.º 
05/VSS/2018, de 19 de junho de 2018, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Chefe de Divisão, 
Dr. Fernando Miguel Durão Sardinha, as 
competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito da Divisão de Educação: 
 

I 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício da 
competência, com a exceção da dirigida a 
entidades ou organismos públicos, bem como a 
que constituir por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa mara o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que verse, 
de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 
 
2.Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências de serviço por 
pequenos períodos; 
 
3.Controlar a assiduidade, mediante informações, 
mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4.Justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com exceção das referidas no n.º 3 do 
artigo 206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual; 
 
5.Autorizar a prestação de trabalho suplementar: 
 
6.Visar boletins de horas de trabalho suplementar 
e de ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos 
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7.Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares; 
 
8.Praticar atos e formalidades de caracter 
instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória. 
 

II 
 
1. O subdelegante pode emitir diretivas ou 
instruções vinculativas para o subdelegado sobre 
o modo como devem ser exercidos os poderes 
subdelegados, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 49.º do CPA; 
 
2.A subdelegação de competências ora efetuada, 
bem como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser objeto de revogação total 
ou parcial por razões de mérito, conveniência ou 
oportunidade, ou anuladas administrativamente, 
com fundamento em invalidade, ao abrigo do 
disposto nos artigos 165.º e 169.º CPA; 
 
3.O subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao 
abrigo da subdelegação, em conformidade com o 
disposto na 1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 
 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto 
não for remetido ao subdelegante, o subdelegado 
abster-se-á de praticar quaisquer ações ou 
iniciativas que, por qualquer forma, sejam 
suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data. 
 
Odivelas, 02 de setembro de 2019 

 
O Diretor de Departamento de Educação e 

Coesão Social 
Por Subdelegação de Competências 

da Vereadora Susana Santos, através do Despacho n.º 09/VSS/2018, 
de 01/10/2018 

 
(Gabriel Caetano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho n.º 1/DGP/2019 
 
Assunto: Delegação de Competência no âmbito da 
Divisão de Gestão Patrimonial 
 
Atento o disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua atual redação, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na versão mais recente, 
que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos 
Serviços e Organismos da Administração central, 
Regional e Local do Estado, conjugado com o 
estatuído nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego, nas 
minhas ausências e impedimentos, na técnica 
superior Catarina Isabel Escaleira Cardoso 
Marques, a competência prevista no n.º 3 do artigo 
16.º da referida Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 
 
Odivelas, 7 de outubro de 2019 
 

O Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial 
(Designado através do Despacho N.º 35/PRES/2019, de 22 de julho) 

 
(Joaquim Coelho) 

 
 
 

Despacho n.º 18/DGOU/2019 
 
Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Rita 
de Sousa Ribeiro Diogo, no período de 16 a 30 de 
outubro de 2019, por ausência (férias) da respetiva 
Chefe de Divisão, a assinatura da correspondência 
e expediente, necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana. 
 
Odivelas, 8 de outubro de 2019 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico 

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

através do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 149/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001 
Bairro Trigache Norte – AUGI I 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2001 do 
Bairro Trigache Norte AUGI I para os lotes 3 e 181, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 35224/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 23 de setembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

EDITAL N.º 154/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001 
Bairro dos Pedernais 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2001 do 
Bairro dos Pedernais para o lote A260, consideram-
se notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo.  

O processo de loteamento n.º 38688/LO encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o prazo de afixação. O prazo 
de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

EDITAL N.º 155/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007 
Bairro Sol Nascente 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2007 do 
Bairro Sol Nascente para os lotes 109 e 110, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 45625/RC encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o prazo de afixação. O prazo 
de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

EDITAL N.º 156/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000 
Bairro Granjas Novas 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
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redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000 do 
Bairro Granjas Novas para o lote 44, consideram-se 
notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 14102/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

EDITAL N.º 159/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2009 
Bairro Vale Grande 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2009 do 
Bairro Vale Grande para os lotes 15, 35, 54, 56, 74, 79, 
84, 108, 114, 116, 120, 130, 157, 158, 160, 167, 189, 195, 
200, 211, 212, 219, 229, 231, 295, 300, 304, 321, 356, 376, 
395, 452, 458, 467, 470, 495, 497, 500, 567 e 568, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 46996/RC encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o prazo de afixação. O prazo 
de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 11/1996 – 
Urbanização dos CTT, Arroteias, Vale Côvo 
União das freguesias da Ramada/Caneças 

 
7º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 
2 do 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), 
fundamentando-se na deliberação tomada em 
sede da 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, datada de vinte e nove de maio de 
dois mil e dezanove, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 11/1996. --------------------------------- 
 
As alterações às especificações do mencionado 
alvará constam da Planta Síntese em anexo e são 
as seguintes: ---------------------------------------------- 
 
 Lote 2A 43: --------------------------------------------- 
 
 Aumento da área de implantação de 94m2 para 
140m2 (mais 46m2). ----------------------------------- 
 
 Aumento da área de construção habitacional de 
164,50m2 para 260m2 (mais 95,50m2). ----------- 
 
A operação urbanística implica as seguintes 
alterações globais ao loteamento: ----------------- 
 
 Aumento da área de implantação total de 
12.403,10 m2 para 12.459,10 m2 (mais 46 m2); ---- 
 
 Aumento da área de construção habitacional de 
20.966,23m2 para 21.067,73m2 (mais 95,50m2); - 
 
 Aumento da área de construção total de 
20.966,23 m2 para 21.061,73 m2 (mais 95,50 m2). - 
 
Trata-se de uma alteração simplificada nos termos 
do nº 8 do artigo 27º do RJUE em vigor, cujos 
valores referentes à área de construção, 
implantação é inferior a 3%. Estas alterações não 
implicam mudanças de parâmetros de 
dimensionamento de estacionamento e áreas de 
cedência ao domínio público. ------------------------ 
 
Paços do Concelho, 02 de setembro de 2019 ----- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 

 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
no uso da competência subdelegada pelo Vereador 
Paulo César Teixeira, através do despacho n.º 
4/VPCT/2018, de 1 de outubro, durante o mês de agosto 
de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/9165, de 2019.09.30 (edoc/2019/59443): 
 
Processo n.º 51/2017/OP/GI 
Nome: André Pires Vaz Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Engº. Duarte Pacheco, lote 965, Bairro Casal 
Novo 
Data de emissão: 05.08.2019 
Comprovativo n.º 067/2019 
 
Processo n.º 218/2019/OP/GI 
Nome: Gama de Palavras – Unipessoal, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Júlio Dinis, lote 497, Bairro Saramagal 
Data de emissão: 06.08.2019 
Comprovativo n.º 068/2019 
 
Processo n.º 164/2019/OP/GI 
Nome: Vasco André Carvalho Veladeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Faustino Freitas, lote 37, Bairro Casal das 
Comendadeiras 
Data de emissão: 06.08.2019 
Comprovativo n.º 069/2019 
 
Processo n.º 199/2019/OP/GI 
Nome: Tiago Alexandre Lopes Barata 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Irene Lisboa, lote 30, Bairro Granjas Novas 
Data de emissão: 06.08.2019 
Comprovativo n.º 070/2019 
 
Processo n.º 197/2018/OP/GI 
Nome: Instaladrilho – Construções e Empreitadas, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Hortense Luz, lote 657, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 06.08.2019 
Comprovativo n.º 071/2019 
 
 
 
 

Processo n.º 110/2018/OP/GI 
Nome: Luis Carlos Martins Oliveira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua da Cerca, lote C37, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 08.08.2019 
Comprovativo n.º 072/2019 
 
Processo n.º 117/2018/OP/GI 
Nome: Inovacil-Sociedade de Construção Civil, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Vasco Santana, lote 829, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 08.08.2019 
Comprovativo n.º 073/2019 
 
Processo n.º 443/2017/OP/GI 
Nome: Joaquim José Silva Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua 18 de Maio, lote 28, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 13.08.2019 
Comprovativo n.º 074/2019 
 
Processo n.º 141/2017/OP/GI 
Nome: Pedro Filipe Gomes Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Adriano Correia, lote 81, Bairro Trigache Norte 
Data de emissão: 20.08.2019 
Comprovativo n.º 075/2019 
 
Processo n.º 55/2018/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Monteiro da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Cidade Rio Maior, lote 213, Bairro Casal São 
Sebastião 
Data de emissão: 20.08.2019 
Comprovativo n.º 076/2019 
 
Processo n.º 351/2016/OP/GI 
Nome: Augusto Maurício Carvalho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Júlio Dinis, lote 508, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 22.08.2019 
Comprovativo n.º 077/2019 
 
Processo n.º 3/2019/OP/GI 
Nome: Gonçalo Nuno Duarte Alves Pequeno 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua 16 de fevereiro, lote 81, Bairro das Fontainhas 
Data de emissão: 22.08.2019 
Comprovativo n.º 078/2019 
 
Processo n.º 252/2016/OP/GI 
Nome: Júlio Borges Vicente 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua da Fé, lote 80B, Bairro Novo do Trigache 
Data de emissão: 23.08.2019 
Comprovativo n.º 079/2019 
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Processo n.º 258/2019/OP 
Nome: CT-Arquitetos Associados, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 20, UF da Ramada 
e Caneças 
Data de emissão: 26.08.2019 
Comprovativo n.º 080/2019 
 
Processo n.º 132/2018/OP/GI 
Nome: Afonso da Silva Carreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Gentil Martins, lote 29, Bairro Novo de Stº Eloy 
Data de emissão: 28.08.2019 
Comprovativo n.º 081/2019 
 
Processo n.º 154/2019/OP/GI 
Nome: Barra  Irmão Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua S. João, lote 10, Bairro Galo de Pêra 
Data de emissão: 28.08.2019 
Comprovativo n.º 082/2019 
 
Processo n.º 171/2019/OP/GI 
Nome: Ana Rita Marques Martins 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Avenida da Liberdade, lote 420, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 30.08.2019 
Comprovativo n.º 083/2019 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, 
através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
durante o mês de agosto de 2019, nos termos da 
informação n.º Interno/2019/9162, de 2019.09.30 
(edoc/2019/59434): 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 469/2017/OP 
Nome: Compreconcil Compra de Prédios e Construção 
Civil, S.A 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Quinta do Barruncho, lote 11  
– Granja da Paradela – UF Póvoa 
Santo Adrião e Olival Basto 
Data de emissão: 01.08.2019 
Alvará n.º 205/2019 
 
Processo n.º 146/2019/OP/GI 
Nome: André Alves Carriço 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade Vila Nova de Gaia, Lote 379  
– Bairro Casal São Sebastião 
UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 02.08.2019 
Alvará n.º 206/2019 
 
 
 
 

Processo n.º 364/2018/OP/GI 
Nome: Maria da Anunciação Pinto Martins da Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Bonjardim, Lote 438  
– Bairro Casal Novo – UF Ramada e  
Caneças 
Data de emissão: 02.08.2019 
Alvará n.º 207/2019 
 
Processo n.º 555/2018/OP 
Nome: Luís Gomes Tomás 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alteração 
Local: Av. Das Acácias, n.º 2 – Odivelas 
Data de emissão: 06.08.2019 
Alvará n.º 208/2019 
 
Processo n.º 290/2017/OP 
Nome: Construções Araújo Fernandes e Cardoso, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alteração 
Local: Rua Padre Américo, lote 1 – Casal da Caiada- UF 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.08.2019 
Alvará n.º 209/2019 
 
Processo n.º 508/2018/OP/GI 
Nome: Pedro Gabriel Campos Magalhães 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Miradouro, Bairro Casal do Bispo,  
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.08.2019 
Alvará n.º 210/2019 
 
Processo n.º 480/2017/OP/GI 
Nome: Eduardo Sérgio Abreu dos Reis Morais 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alteração 
Local: Rua das Granjas, lote 33 – Bº Granjas Novas – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.08.2019 
Alvará n.º 211/2019 
 
Processo n.º 34548/OCP/OC 
Nome: António Joaquim Firmino 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alteração 
Local: Rua Damião de Gois, lote 155  
– Bº Casal do Bispo – UF Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 07.08.2019 
Alvará n.º 212/2019 
 
Processo n.º 240/2018/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Martins Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Alfredo Roque Gameiro, Lote 372  
– Bº Trigache Norte, UF de  
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.08.2019 
Alvará n.º 213/2019 
 
Processo n.º 207/2018/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Figueiredo Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Rainha Dona Leonor, Lote 230  
– Bº Vale Grande – UF Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 08.08.2019 
Alvará n.º 214/2019 
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Processo n.º 243/2018/OP/GI 
Nome: Tiago Alexandre Machado Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, Lote 538  
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 09.08.2019 
Alvará n.º 215/2019 
 
Processo n.º 26/2018/OP/GI 
Nome: Amâncio Rodrigues Pedrinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Dr. Gentil Martins, Lote 21  
– Bº Novo de Santo Eloy – UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 09.08.2019 
Alvará n.º 216/2019 
 
Processo n.º 208/2017/OP/GI 
Nome: Guilhermino Augusto Cabral 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua dos Pastores, Lote B 110  
– Bº ds Pedernais – UF de Ramada e  
Caneças 
Data de emissão: 13.08.2019 
Alvará n.º 217/2019 
 
Processo n.º 429/2017/OP 
Nome: Maria de Lurdes Gomes Farroco 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alterações 
Local: Rua de Macau, Lote 5 – Urb. Vale Côvo  
– UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 13.08.2019 
Alvará n.º 218/2019 
 
Processo n.º 575/2018/OP/GI 
Nome: Sandra Maria Mota de Moura Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Abadesso, Lote 367  
– Bº Casal do Bispo – UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.08.2019 
Alvará n.º 219/2019 
 
Processo n.º 75/2019/OP 
Nome: António Manuel Lopes Machado 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, Lote 15  
– UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 14.08.2019 
Alvará n.º 220/2019 
 
Processo n.º 251/2019/D/OVP 
Nome: Lisboagás 
Assunto: Licença de Operadores de Subsolo 
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 14.08.2019 
Alvará n.º 221/2019 
 
Processo n.º 252/2019/D/OVP 
Nome: Lisboagás 
Assunto: Licença de Operadores de Subsolo 
Local: Largo Major Rosa Bastos  
– UF Póvoa Santo Adrião 
Data de emissão: 14.08.2019 
Alvará n.º 222/2019 
 
 
 
 

Processo n.º 455/2018/OP/GI 
Nome: António Guerra Moreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 353  
– Bairro Casal do Bispo  
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.08.2019 
Alvará n.º 223/2019 
 
Processo n.º 272/2019/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro Empreendimentos 
Imobiliários SA 
Assunto: Alvará de Trabalhos de Remodelação de 
Terrenos 
Local: Rua Antero de Quental – Odivelas 
Data de emissão: 20.08.2019 
Alvará n.º 224/2019 
 
Processo n.º 87/2019/OP/GI 
Nome: Mário Ruben da Silva Matos 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Miradouro, lote 227,  
Bairro Casal do Bispo 
Data de emissão: 22.08.2019 
Alvará n.º 225/2019 
 
Processo n.º 428/2017/OP/GI 
Nome: Valdemar Fernando Pinto dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Bispo, lote 305,  
Bairro Casal do Bispo 
Data de emissão: 22.08.2019 
Alvará n.º 226/2019 
 
Processo n.º 89/2018/OP/GI 
Nome: Armando da Silva Barreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Silva Pedro, lote 61,  
Bairro Moinho do Baeta 
Data de emissão: 23.08.2019 
Alvará n.º 227/2019 
 
Processo n.º 496/2016/OP/GI 
Nome: Emídio Ferreira Figueiredo de Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Juventude, lote 415,  
Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 23.08.2019 
Alvará n.º 228/2019 
 
Processo n.º 239/2019/D/OVP 
Nome: Paiva Raposo e Martins Pisco – Consultório de 
Radiologia 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Alameda do Poder Local, nº 1, Odivelas 
Data de emissão: 23.08.2019 
Alvará n.º 229/2019 
 
Processo n.º 596/2018/OP/GI 
Nome: Lisete Sofia dos Santos Lopes 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua São José, lote 2, Bairro Galo de Pêra 
Data de emissão: 26.08.2019 
Alvará n.º 230/2019 
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Processo n.º 131/2019/OP/GI 
Nome: Sérgio Filipe dos Santos Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Camacho Costa, lote 724,  
Bairro São Sebastião Norte 
Data de emissão: 26.08.2019 
Alvará n.º 231/2019 
 
Processo n.º 80/2019/D/OVP 
Nome: NOS-Comunicações SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Flor do Minho, Rua Girassol e Rua José 
Antunes UF Ramada e  
Caneças 
Data de emissão: 26.08.2019 
Alvará n.º 232/2019 
 
Processo n.º 116/2017/OP/GI 
Nome: António Miguel de Sousa Lima Rodrigues Lapa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida da Liberdade, lote 25,  
Bairro Encosta do Mourigo 
Data de emissão: 27.08.2019 
Alvará n.º 233/2019 
 
Processo n.º 23/2019/OP/GI 
Nome: David Manuel Ramos Pinheiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade Alcácer do Sal, lote 322,  
Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 28.08.2019 
Alvará n.º 234/2019 
 
Processo n.º 45/2019/OP/GI 
Nome: Eveline Vales Teixeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Jorge Sena, lote 47,  
Bairro Sitio da Várzea 
Data de emissão: 28.08.2019 
Alvará n.º 235/2019 
 
Processo n.º 554/2018/OP/GI 
Nome: Joaquim Teixeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 25 de Dezembro, lote B 65,  
Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 28.08.2019 
Alvará n.º 236/2019 
 
Processo n.º 432/2018/OP/GI 
Nome: Rosado e Costa Construções Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 189B,  
Bairro da Milharada 
Data de emissão: 30.08.2019 
Alvará n.º 237/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 288/2017/OP/GI 
Nome: Andreia Filipa Carmo Cabral 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Amarante – Lote 362 – 
Bº Casal de São Sebastião- 
UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 01.08.2019 
Alvará n.º 138/2019 
 
Processo n.º 403/2017/OP/GI 
Nome: Guilherme de Jesus Alberto 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 158 –  
Bº Casal de S. Sebastião – UF 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.08.2019 
Alvará n.º 139/2019 
 
Processo n.º @9/2019 
Nome: José Augusto Abreu da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Av. São Sebastião n.º 10  
– UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.08.2019 
Alvará n.º 140/2019 
 
Processo n.º 446/2016/OP/GI 
Nome: Diamantino da Piedade Luíz 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 25 de Agosto, Lote 1 –Bairro Casal Novo dos 
Bons Dias – UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 07.08.2019 
Alvará n.º 141/2019 
 
Processo n.º @28/2019 
Nome: João Luís Fura Pelado 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Beco do Progresso n.º 3 e 3A- UF Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 08.08.2019 
Alvará n.º 142/2019 
 
Processo n.º 314/2017/OP 
Nome: Aurora Lopes Soares Mendes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua D. Afonso Henriques n.º 10,12,12A  
– Póvoa Stº Adrião e Olival Basto 
Data de emissão: 12.08.2019 
Alvará n.º 143/2019 
 
Processo n.º @18/2019 
Nome: Maria Leonor dos Santos Rodrigues Ferreira e 
Outros 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de Olivença, n.º 9 – UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.08.2019 
Alvará n.º 144/2019 
 
Processo n.º @41/2014 
Nome: O Palhaço Azul – Jardim Infantil 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Azinhaga do Pinhal, n.º 11 UF Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 14.08.2019 
Alvará n.º 145/2019 
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Processo n.º 260/2017/OP/GI 
Nome: Hugo Alexandre Rodrigues Duarte e Vanessa 
Sofia Santos Cabral 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Ponte Sôr, lote 96  
– Bº Casal São Sebastião  
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.08.2019 
Alvará n.º 146/2019 
 
Processo n.º 510/2019/OP/GI 
Nome: Arlindo Pereira Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade Figueira da Foz, lote 504  
– Bairro Vale Grande – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.08.2019 
Alvará n.º 147/2019 
 
Processo n.º 68/2018/OP/GI 
Nome: Construções Araújo & Machado, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Domingos Sequeira, n.º 3 e 3A  
– UF Ramada e Caneças 
Data de emissão: 22.08.2019 
Alvará n.º 148/2019 
 
Processo n.º 117/2018/OP/GI 
Nome: Sociedade Construção Civil, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, Lote 829  
– Bº Casal Novo – Famões 
Data de emissão: 27.08.2019 
Alvará n.º 149/2019 
 
Processo n.º 14694/CP/OP/GI 
Nome: Adilson Augusto Policarpo Cardoso 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Maria da Fonte, Lote 156 – UF Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 28.08.2019 
Alvará n.º 150/2019 
 
Processo n.º @6/2018 
Nome: Susana Maria Gonçalves Verde 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Parque, n.º 4 – UF de Pontinha 
Data de emissão: 29.08.2019 
Alvará n.º 151/2019 
 
Processo n.º 197/2018/OP/GI 
Nome: Instaladrilho Construções e Empreitadas, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Hortense Luz, Lote 657  
– Bº São Sebastião Norte – UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 30.08.2019 
Alvará n.º 152/2019 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

14.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 26 de setembro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

15.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2019 

 
Presente para deliberação a 2.ª Revisão 
Orçamental de 2019, 15.ª Modificação Orçamental, 
de acordo com o que consta na informação n.º 
Interno/2019/8455, de 2019.09.12, e nos termos dos 
Mapas anexos à informação, e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, aprovada 
na 18.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 18 de setembro de 2019, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 20 

de 2019, página 9). 
 
 
“ENQUADRAMENTO 
 
A presente REVISÃO ORÇAMENTAL decorre da 
necessidade de proceder à inscrição de novas 
rúbricas em projetos, e ajustamentos nas dotações 
dos projetos e ações atualmente existentes. 
 
No âmbito da presente Revisão Orçamental, 
importa destacar as alterações aos seguintes 
projetos/ações: 
 
 
 SERVIÇO DA DÍVIDA – IHRU 
 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 10.06.03 – Sociedades Financeiras - 
Bancos e Outras Instituições Financeiras 
Reforço – 1.072.500,00 € 
 

 
 
 
 

 

Reforço orçamental 
Rubrica: 03.01.03.02 – Empréstimos de Médio e 
Longo Prazo 
Reforço – 3.000,00 € 
 

 
 
 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS – Ampliação do Centro 
de Dia do Olival Basto 
 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 07.01.03.06 – Lares de Terceira Idade 
Reforço – 70.000,00 € 
 

 
 
 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS - CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - 
Polo Cívico e Comunitário do Vale do Forno - 
Intervenções Diversas, em Odivelas 
 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 07.01.03.07 - Outros 
Reforço – 85.000,00 € 
 

 
 
 CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS 
VERDES - Parques e Jardins de Odivelas - 
Remodelação do Jardim da Música, em Odivelas 
 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 07.01.04.05 – Parques e Jardins 
Reforço – 50.000,00 € 
 

 
 
 CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS 
URBANOS – Rio da Costa - 4.ª Fase 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 07.01.04.13 – Outros 
Reforço – 50.000,00 € 
 

 
Verificou-se ainda a necessidade de criar novos 
projetos, dos quais se destacam os seguintes: 
 
 
 EM SITUAÇÕES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - 
Intervenções em Linhas de Água 
 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 
Reforço – 60.000,00 € 
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 CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS 
URBANOS - Limpeza Urbana 
 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 
Reforço – 95.000,00 € 
 

 
 
 ATIVIDADES E AÇÕES - Observatório da 
Educação 
 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 02.02.14 Estudos, Pareceres, Projetos e 
Consultadoria 
Reforço – 18.450,00 € 
 

 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 07.01.08 Software Informático 
Reforço – 43.050,00 € 
 

 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 07.01.10.02 Outro 
Reforço – 5.000,00 € 
 

 
 

 INICIATIVAS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA - 
Património Cultural e Turismo Online - Descubra 
Odivelas 
 
 

Reforço orçamental 
Rubrica: 07.01.15 Outros Investimentos 
Reforço – 50.000,00 € 
 

 
Numa análise comparativa, do lado da despesa, 
entre as dotações atuais e o previsto na presente 
REVISÃO ORÇAMENTAL, verifica-se um aumento de 
2,1 % das despesas de capital, ou seja, um 
crescimento de 706.218,74 Euros, e verifica-se um 
aumento de 0,5 % das despesas correntes, ou seja, 
mais 369.281,26 Euros. 
 
Por sua vez, do lado da receita, verificou-se um 
aumento de 1.075.500,00 Euros, derivado à decisão 
estratégica municipal de proceder à amortização 
total dos dois empréstimos contratados junto do 
IHRU, valor correspondente à proporção da 
despesa que visa financiar. Este aumento teve 
como contrapartida a incorporação de parte do 
saldo de gerência anterior, no mesmo montante. 
 
Verifica-se assim que se encontra cumprido a 
regra do Equilíbrio Orçamental, de acordo com o 
disposto na Lei 73/2013, de 3 de setembro, 
conforme quadro seguinte. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Deste modo o valor global do Orçamento Municipal para 2019, após a 2ª Revisão Orçamental, será de 
100.740.454,00 euros, o que se traduz num aumento de 1,1%, ou seja, um crescimento nominal de 1.075.500,00 
Euros. 
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Orçamento de 2019 

Resumo do Orçamento - 2.ª Revisão 
 

(valores em euros) 
 

 
(…)” (Orçamento-Grandes Opções do Plano - 2019-15.ª Modificação Orçamental - 2.ª Revisão Orçamental, página 8 a 13) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACEITAÇÃO DAS 
COMPETÊNCIAS ENUNCIADAS NA 

PROPOSTA N.º 09/PRES/2019 
 

Presente para deliberação 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, remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal, 
aprovada na 18.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 18 de 
setembro de 2019 (Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 20 de 2019, página 9). 
 
 

“PROPOSTA N.º 09/PRES/2019 
 

Assunto: Descentralização de competências ano 
2020 – Proposta de declaração de não aceitação. 
 
ENQUADRAMENTO 
 
Consabido é que a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 
doravante designada Lei-quadro, veio estabelecer 
o quadro da transferência de competências da 
administração direta e indireta dos Estado para as 
autarquias locais e entidades intermunicipais, 

sendo que o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, 
viria a concretizar o âmbito da transferência de 
competências dos municípios para os órgãos das 
freguesias.  
 
Mais, viria, igualmente, a Lei-quadro a definir no 
seu art.º 4.º, n. º 1, que essas competências, a 
identificação da respetiva natureza e a forma de 
afetação de recursos seriam concretizadas através 
de diplomas legais de âmbito setorial, que, na sua 
grande maioria, só viriam a ser publicados em 30 
de janeiro de 2019.  
 
Ora, sem prejuízo da transferência das novas 
competências ter de concretizar-se, em definitivo, 
até 1 de janeiro de 2021, o legislador admitiu a sua 
concretização gradual nos termos previstos no 
citado art.º 4.º, n.º 2, alíneas a) e b) da Lei-quadro.  
 
Acresce que, de acordo com as regras de execução 
orçamental para 2019, aprovadas sob o Decreto-Lei 
n.º 84/2019, de 28 de junho, admitiu-se ainda que, 
nos casos previstos na alínea b), n.º 2 do art.º 4.º da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, o procedimento de 
declaração de não aceitação das competências 
para o ano 2020, possa ocorrer até 30 de setembro 
de 2019 (art.º 92.º).  
 
Nestes termos, a declaração/comunicação de não 
aceitação das “novas” competências deve ser 
precedida de deliberação prévia dos respetivos 
Órgãos das Autarquias Locais, sendo que a 
inexistência de declaração/comunicação nesse 
sentido tem por efeito a respetiva aceitação tácita.  
 
Em face do exposto, pronunciamo-nos sobre as 
competências cuja descentralização julgamos 
serem de não aceitar no ano 2020, o que fazemos 
com os seguintes fundamentos:  
 

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc.

Correntes 73 228 506,66 72 711 155,66 -517 351,00 72 755 746,16 44 590,50 0,1% 66 039 100,19 66 842 038,58 802 938,39 67 211 319,84 369 281,26 0,5%

Capital 22 006 843,34 22 528 954,34 522 111,00 22 484 363,84 -44 590,50 -0,2% 29 196 349,81 32 822 915,42 3 626 565,61 33 529 134,16 706 218,74 2,1%

Outras 100,00 4 424 844,00 4 424 744,00 5 500 344,00 1 075 500,00 19,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a

TOTAL 95 235 450,00 99 664 954,00 4 429 504,00 100 740 454,00 1 075 500,00 1,1% 95 235 450,00 99 664 954,00 4 429 504,00 100 740 454,00 1 075 500,00 1,1%

Inicial Atual Variação Após 1.ª Revisão
Variação             

(5)
Inicial Atual Variação Após 1.ª Revisão

Variação             

(5)

Receitas Despesas
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AÇÃO SOCIAL  
 
A Lei-quadro estabelece nos seus artigos 12.º e 32.º, 
no âmbito da área de ação social, as competências 
a transferir, respetivamente, para os municípios e 
entidades intermunicipais. 
 
Todavia, até ao momento, não foi publicado o 
respetivo diploma setorial, desconhecendo-se 
como se concretizará a transferência destas 
competências para, designadamente, que 
recursos (financeiros, humanos e patrimoniais) a 
afetar neste domínio/área de intervenção. 
 
Nesta conformidade, enquanto não dispusermos 
dessas informações, entendemos não reunir 
condições para garantir o adequado exercício 
desta competência, declinando-a, desde já, para o 
ano 2020. 
 
SAÚDE  
 
A Lei-quadro estabelece nos seus artigos 13.º e 33.º, 
no âmbito da área da saúde, as competências a 
transferir, respetivamente, para os municípios e 
entidades intermunicipais. 
 
Ora, sem prejuízo do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 
de janeiro, concretizar a transferência destas 
competências e dos contactos que têm vindo a ser 
estabelecidos neste domínio entre o MO e o 
Ministério da Saúde, através da ARSLVT, facto é 
que subsistem muitas dúvidas, que a própria ARS 
teve dificuldade de dar resposta, designadamente, 
sobre os recursos (financeiros, humanos e 
logísticos) a afetar à gestão municipal.  
 
Nesta conformidade, até que estas questões se 
mostrem cabalmente esclarecidas, entende-se 
que, por inexistência de dados claros e 
inequívocos, não estamos em condições de 
assumir e garantir o adequado exercício desta 
competência, declinando-a, desde já, para o ano 
2020. 
 
GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO  
 
A Lei-quadro estabelece no seu art.º 16.º a 
transferência de competências no âmbito da área 
de gestão do património público sem utilização.  
 
Ora, sem prejuízo do Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 
de novembro, concretizar a transferência destas 
competências, facto é que estabelece que essa 
transferência se concretiza por acordo a celebrar 
entre a DGTF, no caso de o proprietário dos imóveis 
abrangidos ser o Estado, ou com o respetivo 
instituto público, que assuma a titularidade do(s) 
imóvel(s) ou seja cessionário da respetiva gestão.  
 

Acresce que a transferência de gestão desse 
património envolve a transferência da 
responsabilidade por todos os encargos 
necessários à recuperação do edificado, bem 
como por todas as despesas com a conservação e 
manutenção dos imóveis, cuja informação se 
desconhece.  
 
Nesta conformidade, enquanto não dispusermos, 
pelo menos, de informação quando à localização, 
estado dos imóveis (conservação e manutenção) e 
recursos (financeiros, humanos e patrimoniais) a 
afetar à gestão municipal, não estamos em 
condições de assumir e garantir o adequado 
exercício desta competência, declinando-a, desde 
já, para o ano 2020.  
 
HABITAÇÃO 
 
A Lei-quadro estabelece no seu art.º 17.º, 
conjugado com o disposto nos artigos 2.º, 4.º e 5.º 
do Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, a 
transferência de competências no âmbito das 
áreas de apoio ao arrendamento urbano e à 
reabilitação urbana, bem como de gestão dos 
bens imóveis destinados à habitação social. Refira-
se, a este propósito, que se inclui, nesta última, a 
transferência da propriedade dos imóveis que 
integrem o parque habitacional da Administração 
direta e indireta do Estado. 
 
Ora, sem prejuízo do Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 
de novembro, concretizar a transferência destas 
competências, facto é que estabelece que essa 
transferência se concretiza por acordo expresso a 
celebrar entre a entidade proprietária e o 
município 
 
Ora, não dispomos, até ao momento, de dados 
suficientes para efetuar essa análise.  
 
Acresce que a transferência da propriedade e 
gestão desse património inclui, entre outros, 
prédios urbanos, mistos ou frações autónomas, 
bem como bairros ou conjunto de edifícios por 
estes compostos, afetos ou a afetar a regimes de 
arrendamento apoiado, incluindo as respetivas 
partes comuns e espaços verdes privativos, frações 
de uso não habitacional e os equipamentos e as 
infraestruturas integrados nesses conjuntos e 
abrangendo todos os prédios situados na área 
territorial do Concelho de Odivelas. 
 
Nesta conformidade, enquanto não dispusermos 
de informação clara e inequívoca, designadamente e 
sem prejuízo de outra, quando à localização, 
estado dos imóveis (conservação e manutenção) e 
recursos (financeiros, humanos e patrimoniais) a 
afetar à gestão municipal, não estamos em 
condições de assumir e garantir o adequado 
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exercício desta competência, declinando-a, desde 
já, para o ano 2020. 
 
TRANSPORTE E VIAS DE COMUNICAÇÃO  
 
A Lei-quadro estabelece no seu art.º 21.º a 
transferência de competências no âmbito das 
áreas dos transportes e vias de comunicação. 
 
Ora, sem prejuízo do Decreto-Lei n.º 100/2018, de 
29 de novembro, concretizar a transferência destas 
competências, facto é que estabelece que essa 
transferência tem subjacente o prévio 
conhecimento por parte dos municípios do teor do 
«Projeto de Transferência», aprovado pelos 
membros do Governo responsáveis pela área das 
Finanças e das Infraestruturas Rodoviárias, e que 
inclua informação sobre:  
 
a) Troços de estrada e dos equipamentos e 
infraestruturas neles integrados;  
 
b) Indicação do estado dos mesmos, títulos de 
utilização existentes, bem como os recursos 
financeiros que acompanham a mutação dominial 
para fazer face às despesas de manutenção, 
conservação e reparação da zona de estrada. 
 
Nesta conformidade, enquanto não nos for 
comunicado o teor desse «Projeto de 
Transferência» não estamos em condições de 
assumir e garantir o adequado exercício desta 
competência, declinando-a, desde já, para o ano 
2020. 
 
ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
 
A Lei-quadro estabelece no seu art.º 22.º, no âmbito 
da área das estruturas de atendimento ao cidadão, 
as competências a transferir para os municípios, 
sendo que o Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de 
novembro, concretiza a transferência para os 
órgãos municipais das competências de instalação 
e gestão de Lojas do Cidadão, Espaços do Cidadão, 
Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e Centros 
Locais de Apoio e Integração de Migrantes (artigo 
1º/ a), b) e c)). 
 
Para tanto, prevê: 
 
a) Prévia articulação dos respetivos municípios 
com a Agência para a Modernização 
Administrativa, I.P. (abreviadamente designada, 
AMA);  
 
b) A formalização de acordo escrito entre o 
município, a AMA e os organismos públicos a 
instalar em cada Loja (artigo 2º/n.º 1 e 2). 
 
 

Ora, até ao momento, não houve qualquer 
contacto tendente à articulação/negociação da 
gestão da Loja do Cidadão de Odivelas pelo 
Município de Odivelas.  
 
Acresce que não dispomos de qualquer 
informação respeitante aos encargos inerentes à 
gestão da Loja do Cidadão de Odivelas (água, luz, 
limpeza, segurança, sistema de gestão de senhas, 
seguros, logística, etc.), nem referente às receitas 
ali auferidas, quer por ocupação/utilização de 
espaços pelas entidades ali instaladas, quer sobre 
eventual participação nas receitas da mesma.  
 
Não sabemos, igualmente, se os trabalhadores 
afetos à Unidade de Gestão da Loja do Cidadão de 
Odivelas passarão a integrar o Mapa de Pessoal do 
Município de Odivelas, ou se serão substituídos por 
trabalhadores da CMO.  
 
Mais ainda, a equipa da CMO afeta aos balcões sob 
a responsabilidade desta edilidade, é 
manifestamente insuficiente para as necessidades 
daqueles balcões.  
 
Nesta conformidade, enquanto não dispusermos 
de mais informação quando à repartição dos 
encargos e das receitas entre a AMA e o Município, 
bem como quanto às questões do pessoal afeto à 
Loja do Cidadão de Odivelas, não estamos em 
condições de assumir e garantir o adequado 
exercício desta competência, declinando-a, desde 
já, para o ano 2020.  
 
Sem prejuízo do exposto, sugere-se que o 
Município de Odivelas/CMO envie um ofício à AMA 
questionando quer sobre os encargos e receitas da 
Loja, quer sobre os necessários esclarecimentos a 
respeito do pessoal afeto à Unidade de Gestão.  
 
JUSTIÇA  
 
A Lei-quadro estabelece no seu art.º 35.º, 
conjugado com o disposto no diploma setorial, 
aprovado sob o Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de 
novembro, a transferência de competências no 
âmbito da área da justiça, para os municípios e 
entidades intermunicipais, fixando a respetiva 
intervenção nos seguintes domínios:  
 
a) Reinserção social de jovens e adultos na 
comunidade;  
 
b) Prevenção e combate à violência contra as 
mulheres e à violência doméstica (definindo ações 
e projetos de prevenção);  
 
c) Rede dos julgados de paz (elaboração de 
propostas de criação, instalação, modificação ou 
extinção); e  
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d) Apoio às vítimas de crimes (prestando-lhes 
informação e constituindo estruturas locais de 
atendimento, apoio, reencaminhamento e 
acolhimento temporário em articulação com a 
Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes). 
 
Ora, até ao momento, não houve qualquer 
contacto, por parte do Ministério da Justiça ou 
qualquer outra entidade, tendente à 
articulação/negociação com o MO dos termos e 
condições em que essa transferência de 
competências para o domínio municipal se vai 
processar. 
 
Nesta conformidade, por falta de dados/elementos, 
não estamos em condições de assumir e garantir 
o adequado exercício destas competências, 
declinando-a, desde já, para o ano 2020. 
 
 NOTAS FINAIS  
 
I. No que se refere às competências a delegar nas 

áreas de intervenção respeitantes a: praias 
marítimas e fluviais (Decreto-Lei n.º 97/2018, de 
27 de novembro); transportes em vias 
navegáveis (Decreto-Lei n.º 58/2019, de 28 de 
agosto), áreas portuárias (Decreto-Lei n.º 72/2019, 
de 28 de maio) e áreas protegidas (Decreto-Lei 
n.º 116/2019, de 21 de agosto), não há lugar a 
pronunciamento sobre as mesmas no âmbito da 
presente proposta, por inexistência de 
estruturas/áreas desta natureza na área 
territorial do Concelho de Odivelas. Não 
prejudica que, em momento oportuno, o 
Município de Odivelas deva vir a apreciar e 
pronunciar-se sobre elas em sede de discussão e 
aprovação do acordo prévio que, nestes 
domínios, possa vir a ser firmado com a Área 
Metropolitana de Lisboa, em virtude de estar 
sujeito a deliberação de todos os municípios que 
a integram. 

 
II. No que se refere às competências de proteção 

de saúde animal e segurança de alimentos (arts. 
24.º e 25.º da Lei-quadro, conjugados com o 
disposto no Decreto-Lei n.º 20/2019), a 
Assembleia da República aprovou, no dia 
19/07/2019, a cessação da vigência dos referidos 
diplomas. 

 
Por tudo o que ficou exposto, proponho submeter 
a deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 
sua 18.ª Reunião Ordinária do próximo dia 18 de 
setembro, a presente proposta, e posterior 
encaminhamento à Assembleia Municipal para 
inclusão deste ponto na sua Sessão Extraordinária 
de 26 de setembro, para efeitos de aprovação da 
declaração de não aceitação no ano de 2020 das 
competências aqui enunciadas.  
 

Atente-se que, para produção plena dos seus 
efeitos, teremos de comunicar à Direção-Geral das 
Autarquias Locais (DGAL), até 30 de setembro de 
2019, o sentido da decisão tomada pelo órgão 
deliberativo deste Município. 
 
Odivelas, 12 de setembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AUDITORIA EXTERNA 
 

 
 

NOMEAÇÃO 
 

Presente para deliberação a proposta de 
nomeação da Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas Antunes Rodrigues & Célia Custódio, SROC, 
como auditor externo do Município de Odivelas, 
nos termos do n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/8388, de 2019.09.12, 
remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal, aprovada na 
18.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 18 de setembro de 2019 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 20 de 

2019, página 9) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESAFETAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 
 

 
 

PARCELA DE TERRENO NO BAIRRO FLOR DO MINHO 
CANEÇAS 

 
Presente para deliberação a 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 na 
Conservatória do registo Predial sob o n.º 8319, a 
folhas 152 do livro B-24, da Freguesia de Caneças, e 
inscrito na Matriz Cadastral respetiva sob o artigo 
99 da Secção D, sito no Bairro Flor do Minho, na 
União de Freguesias de Ramada e Caneças, à qual 
se atribui, para efeitos registrais, o valor de 
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€34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos euros), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/8185, de 2019.09.06. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


