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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

22.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 13 de novembro de 2019 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

17.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2019 
19.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
17.ª Alteração Orçamental de 2019, 19.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos mapas anexos à 
informação n.º Interno/2019/10587, de 2019.11.07e 
que farão parte integrante da ata da presente 
reunião de acordo com o proposto na referida 
informação  
 
“17.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 
A 17.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 Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento: 
 
O reforço de 19.700,00€ (dezanove mil e 
setecentos euros), relativo ao projeto 
“Software/Licenciamento/Manutenção”. 
 
 
-No Departamento Jurídico e de Administração 
Geral: 
 
No projeto “Vigilância e Segurança”, o valor de 
20.000,00€ (vinte mil euros): 
 
50.000,00€ (cinquenta mil euros), na rúbrica 
referente a “Pessoal dos Quadros – Regime do 
Contrato Individual de Trabalho”; 

50.000,00€ (cinquenta mil euros), na rúbrica de 
“Assistência na doença dos Funcionários Públicos 
(ADSE)”. 
 
 
-No Departamento de Obras Municipais e de 
Habitação: 
 
No projeto “Reperfilamento da Rua de Angola, em 
Olival Basto, o valor de 60.000,00€ (sessenta mil 
euros). 
 
 
-No Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
O valor de 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros), 
projeto “Limpeza Urbana”; 
 
No projeto “Viveiros Municipais”, o valor de 
35.000,00€ (trinta e cinco mil euros). 
 
 
-No Departamento de Desporto, Cultura e 
Turismo: 
 
No projeto relativo ao “Odivelas Box Cup”, o reforço 
de 55.000,00€ (cinquenta e cinco mil euros); 
 
O valor de 10.000,00€ (dez mi euros), para o projeto 
referente à “Cidade Europeia do Desporto 2020”. 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 433.505,68€ (quatrocentos e 
trinta e três mil, quinhentos e cinco euros e 
sessenta e oito cêntimos), verificando-se um 
aumento das despesas correntes no valor de 
104.611,68€ (cento e quatro mil, seiscentos e oito 
euros), 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 331.605,68 226.994,00 

Total de Despesas Capital 101.900,00 206.511,68 

Total Geral 433.505,68 433.505,68 

(un: euros) 
 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se um aumento de 0,15% das 
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despesas correntes, por contrapartida de uma 
diminuição de 0,32% 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 

68.062.077,18 

Amortizações 
Médias 
Empréstimos M/L 
Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.666.565,16 Total (2) 71.065.991,83 

Receita Corrente Bruta > Despesa Corrente + 
Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo (3) =  
(l) - (2) 

1.600.573,33 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROJETO DE REGULAMENTO 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE PARA 
DEFICIÊNCIA DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Proposta de Projeto de Regulamento do 
Programa de Apoio à Mobilidade para a 
Deficiência do Concelho de Odivelas (PAMD) e 
respetivos anexos, após submissão a consulta 
pública, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/10497, de 2019.11.06. 
 
Nota: esta Proposta de Projeto de Regulamento foi aprovada na 
18.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 18 de 
setembro de 2019 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 20/2019, de 1 de outubro). 

 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VETERINÁRIA 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ACRÉSCIMO DE CABIMENTO 

 
Acréscimo ao cabimento relativo ao Protocolo de 
Colaboração com as clínicas do Concelho de 

Odivelas, no valor de 6.000,00€ (seis mil euros), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10150, de 2019.10.25. 
 
Nota: Protocolo de Colaboração entre o Município de Odivelas e 
os Centros de Atendimento Médico-Veterinários do Concelho de 
Odivelas, cuja alteração mais recente foi aprovada na 5.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 6 de março de 
2019 – Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2019 
de 19 de março, pág. 16. 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

AMBIENTE 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 
Celebração de Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Odivelas e a Agência Portuguesa do 
Ambiente, IP, que tem como objetivo estabelecer 
uma cooperação para a promoção e divulgação da 
campanha “Por um País com Bom Ar” e de 
iniciativas do Dia Nacional do AR, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10205, de 
2019.10.28. 
 

“MINUTA 
Protocolo de Cooperação 

 
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., com o NIF 
510306624, com sede na Rua da Murgueira 9/9A, 
Zambujal, Alfragide – Ap. 7585, 2611-865 Amadora, 
neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. 
Nuno Lacasta, daqui em diante designada por 
APA, I.P. 
 
e 
 
O Município de Odivelas, com o NIF 504293125, 
com sede nos Paços do Concelho, Quinta da 
Memória, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
em Odivelas, neste ato representada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. 
Hugo Manuel dos Santos Martins. 
 
Considerando que: 
 
1. O ar é um recurso essencial à vida e com 
repercussões diretas e indiretas no ambiente 
natural e construído, sendo a sua qualidade 
determinante para a saúde pública e para a 
qualidade de vida da população; 
 
2. É importante alertar, sensibilizar e envolver a 
sociedade portuguesa de forma a fomentar um 
sentido de responsabilidade pessoal e uma maior 
motivação e compromisso com a proteção da 
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qualidade do ar, bem como a mobilização de 
diferentes intervenientes para o desafio de 
preservar e melhorar a qualidade do ar hoje e do 
futuro; 
 
3. No dia 12 de abril, dia instituído como Dia 
Nacional do Ar, é lançada a campanha de âmbito 
nacional em matéria de qualidade do ar com 
assinatura “Por um País com Bom Ar” numa senda 
de divulgar informação, aumentar o 
conhecimento e promover de forma consciente 
comportamentos e estilos de vidas com vista a 
promoção de um “melhor ar”; 
 
4. O Município de Odivelas tem por missão definir 
as estratégias e linhas orientadoras para o 
desenvolvimento sustentável do Concelho, 
salvaguardando os interesses próprios da 
respetiva população e promovendo a melhoria 
contínua da qualidade de vida dos munícipes, nos 
mais variados âmbitos, nomeadamente no que diz 
respeito à salvaguarda da saúde e defesa do 
ambiente; 
 
5. O Município de Odivelas manifestou interesse 
em associar-se à campanha “Por um País com 
Bom Ar” e ao Dia Nacional do Ar e concretamente 
prestar apoio na divulgação através dos meios 
próprios e dos seus associados; 
 
As Partes acordam em celebrar o presente 
Protocolo, em espírito de cooperação, nos termos 
constantes das cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Protocolo tem por objeto enquadrar a 
cooperação entre as duas Partes no âmbito da 
promoção da divulgação da campanha “Por um 
País com Bom Ar” e das iniciativas do Dia Nacional 
do Ar. 
 

Cláusula Segunda 
(Deveres da Parte APA, I.P.) 

 
Constituem deveres da APA, I.P.: 
 
1. Disponibilizar os conteúdos e materiais da 
campanha “Por um País com Bom Ar” em 
conformidade com os formatos requeridos pela 
segunda Parte. 
 
2. Atribuir o selo “Empresa/Organização/Entidade 
com bom ar”. 
 
3. Atualizar os conteúdos e avaliar novas formas de 
divulgação. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Deveres da Parte Município de Odivelas) 

 
Constituem deveres do Município de Odivelas: 
 
1. Divulgar os conteúdos da campanha nos meios 
próprios ou associados. 
 
2. Participar, sempre que possível, em ações 
públicas no âmbito das comemorações do Dia 
Nacional do Ar. 
 
3. Propor atualizações de conteúdos ou de meios 
de divulgação sempre que considere oportuno. 
 

Cláusula Quarta 
(Acompanhamento e Coordenação Técnica) 

 
1. Os Outorgantes reunirão pelo menos uma vez 
por ano para avaliar a cooperação desenvolvida, 
podendo ainda organizar encontros de trabalho 
sobre temas específicos quando o entendam. 
 
2. As instituições designam os seguintes 
responsáveis para assegurar o acompanhamento 
e a coordenação técnica do presente Protocolo: 
 
a) Dilia Jardim, Chefe de Divisão de Gestão do Ar e 
Ruído, pela APA, I.P.; 
 
b) Regina Meneses, Diretora do Departamento de 
Gestão Ambiental e Transportes, pelo Município de 
Odivelas. 
 
3. Qualquer alteração às informações de contacto 
referidas no número anterior deve ser comunicada 
à outra Parte no prazo de 10 dias úteis. 
 

Cláusula Quinta 
(Vigência e Aditamentos) 

 
1. O presente Protocolo produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura, sendo válido enquanto 
ambas as Partes não o denunciarem. 
 
2. Podem ser celebrados aditamentos e alterações 
ao presente Protocolo, por acordo entre ambas as 
Partes e sob proposta de, pelo menos, uma delas. 
 
Feito em 2 exemplares e assinado em __________ à 
data de __________ de 2019. 
 
 

A APA, I.P. 
 

O Município de Odivelas 
 

Dr. Nuno Lacasta Dr. Hugo Manuel dos 
Santos Martins” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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DESPORTO 
 

 
 

EUROPEAN CLUB CHAMPIONCHIPS 
 
Condições para a cedência do uso das instalações 
desportivas e a necessária autorização para a 
adoção dos procedimentos, processos e custos 
adicionais, no âmbito da iniciativa “European Club 
Championships”, dias 16 e 17 de novembro de 2019, 
no Pavilhão Multiusos de Odivelas, nos termos e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10507, de 2019.11.06. 
 
Nota: o Contrato-Programa entre a Federação Portuguesa de 
Judo e este Município, para cooperação na organização e 
concretização desta iniciativa, foi aprovado na 19.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 2 de outubro de 
2019 - Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2019, 
de 15 de outubro, pág. 18. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ILUMINAÇÕES E ENFEITES DE NATAL 
 

 
 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
 
Celebração de um acordo de cooperação entre o 
Município de Odivelas, a Junta de Freguesia de 
Odivelas e as Juntas das Uniões de Freguesias do 
Concelho de Odivelas, para um apoio monetário 
no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) a 
cada, para aquisição e/ou aluguer de iluminações 
e enfeites de Natal, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10519, de 2019.11.06. 
 
 

“Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar 
com a Freguesia de Odivelas 

 
Considerando que: 
 
a) No âmbito das atribuições das autarquias locais, 
encontra-se a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, 
bem como a promoção do desenvolvimento local 
nos termos respetivamente, do artigo 2º e do 
artigo 23 º nº 2, alínea m) do Anexo I da lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (que aprova o regime 
jurídico das autarquias locais); 
 
b) Nos termos do referido artigo 23º, nº1, da citada 
lei os Municípios concretizam as suas atribuições, 
em articulação com as freguesias; 
 

c) De acordo com o disposto na alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal de 
Odivelas promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse 
municipal, competência na qual se enquadra a 
presente iniciativa; 
 
d) É pretensão das partes concertar esforços no 
sentido de revitalizar a economia local e o 
comércio tradicional, sendo a época de Natal 
propícia à concretização de tal objetivo, 
considerando a maior afluência das pessoas às 
lojas; 
 
e) A ornamentação das principais artérias das 
freguesias do concelho de Odivelas, com a 
colocação de iluminação e enfeites alusivos à 
época natalícia, sempre foi e continua a ser uma 
forma de atrair os munícipes ao comércio 
tradicional, estimulando, assim, a economia local. 
 
 
É celebrado entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, 2675- 372 Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado por 
Hugo Manuel dos Santos Martins, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
doravante designado por MO, 
 
e 
 
A Freguesia de Odivelas, com sede na Alameda do 
Poder Local, 4, 2675- 427 Odivelas, pessoa coletiva 
n.º 506 605 752, neste ato representado por Nuno 
Gaudêncio, na qualidade de Presidente da Junta 
de Freguesia de Odivelas, doravante designada 
por JFO. 
 
O presente Acordo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Acordo tem por objeto a cooperação 
entre as partes no sentido de revitalizar o comércio 
local e consequentemente reforçar a economia 
local, em especial na época natalícia. 
 

Cláusula Segunda 
(Iluminações de Natal) 

 
1. Para a concretização do objeto indicado na 
cláusula anterior, a JFO procederá à colocação de 
iluminação e enfeites alusivos à época natalícia, na 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 24 - 26 de novembro de 2019 

11 
 

via pública, de __ de dezembro de 2019 a __ de 
janeiro de 2020. 
 
2. As iluminações e enfeites referidos no ponto 
anterior serão dispostos nas artérias, cuja escolha 
caberá à JFO, tendo em conta a importância e 
impacto que as mesmas tenham no estímulo do 
comércio local. 
 

Cláusula Terceira 
(Apoio Monetário para aquisição e/ou aluguer de 

enfeites e materiais de iluminação de Natal) 
 
1. Para a prossecução do presente acordo e no ato 
da sua assinatura, o MO procederá ao pagamento 
de um apoio à JFO no valor de € 1500,00 (mil e 
quinhentos euros), quantia essa destinada à 
aquisição e/ou aluguer de enfeites e materiais de 
iluminação de Natal. 
 
2. A JFO tem 60 (sessenta) dias, após a data de 
assinatura do presente acordo, para apresentar ao 
MO os documentos comprovativos da aquisição 
e/ou aluguer dos bens referidos no número 1 da 
presente cláusula, sob pena de, na ausência total 
ou parcial dessa prestação de contas, ter que 
proceder à devolução do valor correspondente ao 
da quantia não justificada. 
 

Cláusula Quarta 
(Encargos) 

 
Com exceção do valor atribuído pelo MO, caberá à 
JFO suportar todos os encargos inerentes à 
aquisição, colocação, permanência e retirada dos 
materiais de iluminação e enfeites de Natal, no 
período em que as mesmas se mantenham na via 
pública, bem como garantir o cumprimento de 
todas as exigências legais e regulamentares para o 
efeito, tais como a obtenção de licenças e a 
contratualização de apólices de seguro necessárias. 
 

Cláusula Quinta 
(Publicidade) 

 
As partes farão menção à parceria ora instituída 
nos meios de comunicação próprios e sempre que 
seja feita qualquer alusão às iluminações e enfeites 
de Natal relativos ao ano em curso. 
 

Cláusula Sexta 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação 
e aplicação do presente Acordo serão analisadas e 
resolvidas, em conjunto, pelas partes intervenientes. 
 
 
 
 

O presente Acordo representa a vontade dos 
Outorgantes e é elaborado em dois exemplares, 
ficando um exemplar na posse de cada uma das 
partes. 
 
Odivelas, ___ de dezembro de 2019 
 
 
As Partes: 
 

O Município de 
Odivelas 

 

A Junta de Freguesia 
de Odivelas 

 
(Hugo Manuel dos 

Santos Martins) 
(Nuno Gaudêncio)” 

 
 
 

“Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar 
com a União de Freguesias da Póvoa de Santo 

Adrião e Olival Basto 
 
Considerando que: 
 
a) No âmbito das atribuições das autarquias locais, 
encontra-se a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, 
bem como a promoção do desenvolvimento local 
nos termos respetivamente, do artigo 2º e do 
artigo 23 º nº 2, alínea m) do Anexo I da lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (que aprova o regime 
jurídico das autarquias locais); 
 
b) Nos termos do referido artigo 23º, nº1, da citada 
lei os Municípios concretizam as suas atribuições, 
em articulação com as freguesias; 
 
c) De acordo com o disposto na alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal de 
Odivelas promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse 
municipal, competência na qual se enquadra a 
presente iniciativa; 
 
d) É pretensão das partes concertar esforços no 
sentido de revitalizar a economia local e o 
comércio tradicional, sendo a época de Natal 
propícia à concretização de tal objetivo, 
considerando a maior afluência das pessoas às 
lojas; 
 
e) A ornamentação das principais artérias das 
freguesias do concelho de Odivelas, com a 
colocação de iluminação e enfeites alusivos à 
época natalícia, sempre foi e continua a ser uma 
forma de atrair os munícipes ao comércio 
tradicional, estimulando, assim, a economia local. 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XX – N.º 24 - 26 de novembro de 2019 

12 
 

É celebrado entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, 2675- 372 Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado por 
Hugo Manuel dos Santos Martins, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
doravante designado por MO, 
 
e 
 
A União de Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e 
Olival Basto, com sede Largo Agostinho Marques 
de Pinho, Lote A r/c 2620-081 Póvoa de Santo 
Adrião, pessoa coletiva n.º 510 838 979, neste ato 
representado por Rogério Breia, na qualidade de 
Presidente da União de Freguesias da Póvoa de 
Santo Adrião e Olival Basto, doravante designada 
por UFPSAOB. 
 
O presente Acordo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

O presente Acordo tem por objeto a cooperação 
entre as partes no sentido de revitalizar o comércio 
local e consequentemente reforçar a economia 
local, em especial na época natalícia. 
 

Cláusula Segunda 
(Iluminações de Natal) 

 
1. Para a concretização do objeto indicado na 
cláusula anterior, a UFPSAOB procederá à 
colocação de iluminação e enfeites alusivos à 
época natalícia, na via pública, de __ de dezembro 
de 2019 a __ de janeiro de 2020. 
 
2. As iluminações e enfeites referidos no ponto 
anterior serão dispostos nas artérias, cuja escolha 
caberá à UFPSAOB, tendo em conta a importância 
e impacto que as mesmas tenham no estímulo do 
comércio local. 
 

Cláusula Terceira 
(Apoio Monetário para aquisição e/ou aluguer de 

enfeites e materiais de iluminação de Natal) 
 
1. Para a prossecução do presente acordo e no ato 
da sua assinatura, o MO procederá ao pagamento 
de um apoio à UFPSAOB no valor de € 1500,00 (mil 
e quinhentos euros), quantia essa destinada à 
aquisição e/ou aluguer de enfeites e materiais de 
iluminação de Natal. 
 
2. A UFPSAOB tem 60 (sessenta) dias, após a data 
de assinatura do presente acordo, para apresentar 
ao MO os documentos comprovativos da aquisição 

e/ou aluguer dos bens referidos no número 1 da 
presente cláusula, sob pena de, na ausência total 
ou parcial dessa prestação de contas, ter que 
proceder à devolução do valor correspondente ao 
da quantia não justificada. 
 

Cláusula Quarta 
(Encargos) 

 
Com exceção do valor atribuído pelo MO, caberá à 
UFPSAOB suportar todos os encargos inerentes à 
aquisição, montagem, permanência e desmontagem 
dos materiais de iluminação e enfeites de Natal, no 
período em que as mesmas se mantenham na via 
pública, bem como garantir o cumprimento de 
todas as exigências legais e regulamentares para o 
efeito, tais como a obtenção de licenças e a 
contratualização de apólices de seguro necessárias. 
 

Cláusula Quinta 
(Publicidade) 

 
As partes farão menção à parceria ora instituída 
nos meios de comunicação próprios e sempre que 
seja feita qualquer alusão às iluminações e enfeites 
de Natal relativos ao ano em curso. 
 
 

Cláusula Sexta 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação 
e aplicação do presente Acordo serão analisadas e 
resolvidas, em conjunto, pelas partes intervenientes. 
 
O presente Acordo representa a vontade dos 
Outorgantes e é elaborado em dois exemplares, 
ficando um exemplar na posse de cada uma das 
partes. 
 
Odivelas, ___ de novembro de 2019 
 
 
As Partes: 
 

O Município de 
Odivelas 

 

A União de Freguesias 
da 

Póvoa de Santo Adrião 
e Olival Basto 

 
(Hugo Manuel dos 

Santos Martins) 
(Rogério Breia)” 
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“Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar 
com a União de Freguesias da Pontinha e Famões 

 
Considerando que: 
 
a) No âmbito das atribuições das autarquias locais, 
encontra-se a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, 
bem como a promoção do desenvolvimento local 
nos termos respetivamente, do artigo 2º e do 
artigo 23 º nº 2, alínea m) do Anexo I da lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (que aprova o regime 
jurídico das autarquias locais); 
 
b) Nos termos do referido artigo 23º, nº1, da citada 
lei os Municípios concretizam as suas atribuições, 
em articulação com as freguesias; 
 
c) De acordo com o disposto na alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal de 
Odivelas promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse 
municipal, competência na qual se enquadra a 
presente iniciativa; 
 
d) É pretensão das partes concertar esforços no 
sentido de revitalizar a economia local e o 
comércio tradicional, sendo a época de Natal 
propícia à concretização de tal objetivo, 
considerando a maior afluência das pessoas às 
lojas; 
 
e) A ornamentação das principais artérias das 
freguesias do concelho de Odivelas, com a 
colocação de iluminação e enfeites alusivos à 
época natalícia, sempre foi e continua a ser uma 
forma de atrair os munícipes ao comércio 
tradicional, estimulando, assim, a economia local. 
 
É celebrado entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, 2675- 372 Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado por 
Hugo Manuel dos Santos Martins, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
doravante designado por MO, 
 
e 
 
A União de Freguesias da Pontinha e Famões, com 
sede na Av. 25 de Abril, 22 A, 1675-183 Pontinha, 
Odivelas, pessoa coletiva n.º 510 838 880, neste ato 
representado por Corália Viçoso Rodrigues, na 
qualidade de Presidente da União de Freguesias 
da Pontinha e Famões, doravante designada por 
UFPF. 

O presente Acordo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Acordo tem por objeto a cooperação 
entre as partes no sentido de revitalizar o comércio 
local e consequentemente reforçar a economia 
local, em especial na época natalícia. 
 

Cláusula Segunda 
(Iluminações de Natal) 

 
1. Para a concretização do objeto indicado na 
cláusula anterior, a UFPF procederá à colocação de 
iluminação e enfeites alusivos à época natalícia, na 
via pública, de __ de dezembro de 2019 a __ de 
janeiro de 2020. 
 
2. As iluminações e enfeites referidos no ponto 
anterior serão dispostos nas artérias, cuja escolha 
caberá à UFPF, tendo em conta a importância e 
impacto que as mesmas tenham no estímulo do 
comércio local. 
 

Cláusula Terceira 
(Apoio Monetário para aquisição e/ou aluguer de 

enfeites e materiais de iluminação de Natal) 
 
1. Para a prossecução do presente acordo e no ato 
da sua assinatura, o MO procederá ao pagamento 
de um apoio à UFPF no valor de € 1500,00 (mil e 
quinhentos euros), quantia essa destinada à 
aquisição e/ou aluguer de enfeites e materiais de 
iluminação de Natal. 
 
2. A UFPF tem 60 (sessenta) dias, após a data de 
assinatura do presente acordo, para apresentar ao 
MO os documentos comprovativos da aquisição 
e/ou aluguer dos bens referidos no número 1 da 
presente cláusula, sob pena de, na ausência total 
ou parcial dessa prestação de contas, ter que 
proceder à devolução do valor correspondente ao 
da quantia não justificada. 
 

Cláusula Quarta 
(Encargos) 

 
Com exceção do valor atribuído pelo MO, caberá à 
UFPF suportar todos os encargos inerentes à 
aquisição, montagem, permanência e desmontagem 
dos materiais de iluminação e enfeites de Natal, no 
período em que as mesmas se mantenham na via 
pública, bem como garantir o cumprimento de 
todas as exigências legais e regulamentares para o 
efeito, tais como a obtenção de licenças e a 
contratualização de apólices de seguro necessárias. 
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Cláusula Quinta 
(Publicidade) 

 
As partes farão menção à parceria ora instituída 
nos meios de comunicação próprios e sempre que 
seja feita qualquer alusão às iluminações e enfeites 
de Natal relativos ao ano em curso. 
 

Cláusula Sexta 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação 
e aplicação do presente Acordo serão analisadas e 
resolvidas, em conjunto, pelas partes 
intervenientes. 
 
O presente Acordo representa a vontade dos 
Outorgantes e é elaborado em dois exemplares, 
ficando um exemplar na posse de cada uma das 
partes. 
 
Odivelas, __ de dezembro de 2019 
 
 
As Partes: 
 

O Município de 
Odivelas 

 

A União de Freguesias 
da Pontinha e Famões 

 
(Hugo Manuel dos 

Santos Martins) 
(Corália Viçoso 

Rodrigues)” 
 
 
 

“Acordo de Cooperação 
com a União de Freguesias de Ramada e Caneças 

 
Considerando que: 
 
a) No âmbito das atribuições das autarquias locais, 
encontra-se a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, 
bem como a promoção do desenvolvimento local 
nos termos respetivamente, do artigo 2º e do 
artigo 23 º nº 2, alínea m) do Anexo I da lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (que aprova o regime 
jurídico das autarquias locais); 
 
b) Nos termos do referido artigo 23º, nº1, da citada 
lei os Municípios concretizam as suas atribuições, 
em articulação com as freguesias; 
 
c) De acordo com o disposto na alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal de 
Odivelas promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse 
municipal, competência na qual se enquadra a 
presente iniciativa; 

d) É pretensão das partes concertar esforços no 
sentido de revitalizar a economia local e o 
comércio tradicional, sendo a época de Natal 
propícia à concretização de tal objetivo, 
considerando a maior afluência das pessoas às 
lojas; 
 
e) A ornamentação das principais artérias das 
freguesias do concelho de Odivelas, com a 
colocação de iluminação e enfeites alusivos à 
época natalícia, sempre foi e continua a ser uma 
forma de atrair os munícipes ao comércio 
tradicional, estimulando, assim, a economia local. 
 
É celebrado entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, 2675- 372 Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado por 
Hugo Manuel dos Santos Martins, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
doravante designado por MO, 
 
e 
 
A União de Freguesias de Ramada e Caneças, com 
sede na Rua Vasco Santana, 1 C, 2620-364 Ramada, 
pessoa coletiva n.º 510 839 088, neste ato 
representado por Manuel António Varela da 
Conceição, na qualidade de Presidente da União 
de Freguesias de Ramada e Caneças, doravante 
designada por UFRC 
 
O presente Acordo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Acordo tem por objeto a cooperação 
entre as partes no sentido de revitalizar o comércio 
local e consequentemente reforçar a economia 
local, em especial na época natalícia. 
 

Cláusula Segunda 
(Iluminações de Natal) 

 
1. Para a concretização do objeto indicado na 
cláusula anterior, a UFRC procederá à colocação de 
iluminação e enfeites alusivos à época natalícia, na 
via pública, de __ de dezembro de 2019 a __ de 
janeiro de 2020. 
 
2. As iluminações e enfeites referidos no ponto 
anterior serão dispostos nas artérias, cuja escolha 
caberá à UFRC, tendo em conta a importância e 
impacto que as mesmas tenham no estímulo do 
comércio local. 
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Cláusula Terceira 
(Apoio Monetário para aquisição e/ou aluguer de 

enfeites e materiais de iluminação de Natal) 
 
1. Para a prossecução do presente acordo e no ato 
da sua assinatura, o MO procederá ao pagamento 
de um apoio à UFRC no valor de € 1500,00 (mil e 
quinhentos euros), quantia essa destinada à 
aquisição e/ou aluguer de enfeites e materiais de 
iluminação de Natal. 
 
2. A UFRC tem 60 (sessenta) dias, após a data de 
assinatura do presente acordo, para apresentar ao 
MO os documentos comprovativos da aquisição 
e/ou aluguer dos bens referidos no número 1 da 
presente cláusula, sob pena de, na ausência total 
ou parcial dessa prestação de contas, ter que 
proceder à devolução do valor correspondente ao 
da quantia não justificada. 
 

Cláusula Quarta 
(Encargos) 

 
Com exceção do valor atribuído pelo MO, caberá à 
UFRC suportar todos os encargos inerentes ao 
aluguer, montagem, permanência e desmontagem 
dos materiais de iluminação e enfeites de Natal, no 
período em que as mesmas se mantenham na via 
pública, bem como garantir o cumprimento de 
todas as exigências legais e regulamentares para o 
efeito, tais como a obtenção de licenças e a 
contratualização de apólices de seguro necessárias. 
 

Cláusula Quinta 
(Publicidade) 

 
As partes farão menção à parceria ora instituída 
nos meios de comunicação próprios e sempre que 
seja feita qualquer alusão às iluminações e enfeites 
de Natal relativos ao ano em curso. 
 

Cláusula Sexta 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação 
e aplicação do presente Acordo serão analisa-das e 
resolvidas, em conjunto, pelas partes 
intervenientes. 
 
O presente Acordo representa a vontade dos 
Outorgantes e é elaborado em dois exemplares, 
fican-do um exemplar na posse de cada uma das 
partes. 
 
Odivelas, ___ de novembro de 2019 
 
As Partes: 
 
 
 

O Município de 
Odivelas 

 

A União de Freguesias 
de Ramada e Caneças 

 
(Hugo Manuel dos 

Santos Martins) 
(Manuel António 

Varela da Conceição)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 
 

CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO 
 
Cedência de mobiliário escolar, a título definitivo e 
gratuito, à Polícia de Segurança Pública (PSP) – 
Comando Metropolitano de Lisboa, Divisão de 
Loures, 73.ª Esquadra da Pontinha, e posterior 
abate dos bens ao património móvel municipal, 
nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10473, de 2019.11.06: 
 
- 13 Cadeiras de madeira; 
- 3 Estantes pretas; 
- 3 Secretárias com gavetas; 
- 4 Mesas de aluno; 
- 4 Bancos compridos; 
- 2 Quadros brancos; 
- 5 Cadeiras com rodas; 
- 2 Armários de Metal; 
- 1 Armário baixo comprido. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

DIREITO DE SUPERIFÍCIE 
 

 
 

CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO MUNICIPAL 
 
Cedência, em direito de superfície, de parcela de 
terreno municipal, com a área de 360 m2, 
pertencente ao lote de terreno localizado na 
"Quinta de Santo António das Areias", sita na Rua 
Alves Redol, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, a 
favor do Instituto Português de Pedagogia Infantil 
(IPPI), instituição particular de solidariedade social, 
por um prazo de 50 anos, a contar da data de 
celebração da escritura pública de constituição do 
Direito de Superfície, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10560, de 2019.11.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 
TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANOS DE 2018 E 2019 
 

Atribuição de subsídio, ao Centro de Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores do Município de 
Odivelas (CCDTMO), para fazer face ao 
desenvolvimento das suas atividades, relativo aos 
anos de 2018 e 2019, no valor de € 5.000,00 (cinco 
mil euros), de acordo com o estabelecido na alínea 
p), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10532, de 04.11.2019. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 

REFORÇO DE SUBSÍDIO 
 

Acréscimo ao subsídio atribuído à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, aprovado na 1.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 9 
de janeiro de 2019, (Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 16 de 2019, página 16), no 
valor de € 6.287,12 (seis mil duzentos e oitenta e 
sete euros e doze cêntimos), a título de reembolso 
à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas, comportando a totalidade 
do ressarcimento do Veículo Ligeiro de Combate a 
Incêndios (VLCI), adquirido por aquela associação, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10329, de 30.10.2019. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE FUNDO MANEIO AOS 
JARDIM-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º CICLO DA 

REDE PÚBLICA PARA O ANO LETIVO 2019/2020 
 

Atribuição de subsídio de fundo maneio aos 
Jardim-de-Infância e Escolas do 1.º Ciclo do ensino 
básico da Rede Pública, para o Ano Letivo 
2019/2020, no valor total de € 58.370,00 (cinquenta 
e oito mil trezentos e setenta euros), para fazer face 
às despesas com a aquisição de materiais de apoio, 
utilizados em contexto de sala de aula, e de 
desgaste rápido, na ação pedagógica direta 
(papéis, colas, tecidos, tintas, tinteiros de 
impressora, entre outros), bem como fazer face às 
despesas do uso e conservação de equipamentos 

audiovisuais e informáticos existentes nos 
estabelecimentos de ensino, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10458, de 
05.11.2019, nos seguintes termos: 

 
 

Subsídio de Fundo de Maneio 
para Jardins-de-Infância 

 

N.º de Jardins de 
Infância 

Total de salas de 
atividades nos 

Jardins de 
Infância 

Verba total a 
disponibilizar em 
função do n.º de 

salas de atividade 
e do n.º de Jardins 

de Infância 
existentes 

29 82 € 30.237,50 

 
 

Subsídio de Fundo de Maneio 
para Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

N.º de Escolas do 
1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Total de turmas 
nas escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino 

Básico 

Verba total a 
disponibilizar em 
função do n.º de 

turmas e das 
escolas do 1.º Ciclo 

existentes 

31 242 € 28.132,50 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 
APOIO PARA CONCERTO 

 
Atribuição de um apoio à Sociedade Musical 
Odivelense, sob a forma de um subsídio, no valor 
de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), no 
âmbito da realização de um concerto, integrado 
nas celebrações do 21.ª aniversário do Município de 
Odivelas, nos termos da alínea u) do n.º 1, do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10451, de 05.11.2019. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO 
PÚBLICA E PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DO PLANO 

DE PORMENOR QUINTAS DOS CEDROS, ALVITO E 
TROCA E RESPETIVOS TERMOS DE REFERÊNCIA 

PROCESSO N.º 136/2019/DPU 
 

De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/15229, de 29.10.2019 e de acordo com 
a informação dos serviços é proposto aprovar o 
seguinte: 
 
1 – O relatório de ponderação da discussão pública 
da proposta de delimitação do plano de pormenor 
da Quinta dos Cedros, Alvito e Troca, constante de 
folhas 112 a 136 do processo.  
 
2 – A delimitação e respetivos termos de referência 
do plano de pormenor da Quinta dos Cedros, Alvito 
e Troca. 
 
 
“Delimitação do Plano de Pormenor Quinta dos 
Cedros, Alvito e Troca – Relatório de Ponderação 
da Discussão Pública-Setembro / 2019 
 
1. Introdução 
 
O presente documento constitui o relatório de 
ponderação da discussão pública da proposta de 
elaboração do Plano de Pormenor Quintas dos 
Cedros, Alvito e Troca 
 
A delimitação do Plano de Pormenor em 
referência decorre da estratégia territorial definida 
no esquema diretor da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão / UOPG 12 - Área 
Empresarial de Famões/Polo Empresarial Poente, 
que se situa na Freguesia de Famões. 
 
2. Enquadramento legal 
 
O Estudo que enquadra e define a oportunidade 
de elaboração de um Plano de Pormenor na Área 
Empresarial de Famões, foi elaborado nos termos 
do n.º 2 do artigo n.º 147 do Decreto-Lei N.º 80/2015, 
de 14 de maio, com a atual redação, o Regime 
Jurídico de Instrumento de Gestão Territorial 
(RJIGT). 
 
A proposta de delimitação do Plano de Pormenor 
Quintas dos Cedros, Alvito e Troca, integra a área 
da UOPG 12 - Área Empresarial de Famões/PoIo 
Empresarial Poente, do Plano Diretor Municipal de 
Odivelas, aprovado na Assembleia Municipal, na 
sessão de 29 de junho de 2015 e publicado em 

Diário da República N.º 171, 2.ª Série de 02 de 
setembro de 2015. 
 
3. Procedimento de discussão pública 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo n.º 79 do RJIGT, a 
Câmara Municipal de Odivelas, na 9.ª Reunião 
Ordinária de 02 de maio de 2019, deliberou por 
maioria aprovar a delimitação do Plano de 
Pormenor Quintas dos Cedros, Alvito e Troca e 
início da discussão pública. 
 
O período de discussão pública decorreu de 
24/julho/2019 e 21/agosto/2019. 
 
A discussão pública da presente proposta de Plano 
de Pormenor Quintas dos Cedros, Alvito e Troca 
assentou em quatro momentos fundamentais: 
abertura e anúncio do período de discussão 
pública; comunicação e divulgação dos 
documentos em consulta pública; participação e 
esclarecimento dos interessados; sistematização, 
ponderação e divulgação dos resultados da 
discussão pública. 
 
Abertura anúncio do período de discussão pública 
 
Após a deliberação da Câmara Municipal, a mesma 
foi objeto de publicação no Diário da República 2.ª 
série, N.º 135 de 17/julho/2019, através do Aviso n.º 
11639/2019. Procedeu-se à sua divulgação através 
da comunicação social (anúncio publicado no 
jornal Correio da Manhã) e da página Web da 
Câmara Municipal. 
 
Comunicação divulgação dos documentos em 
consulta pública 
 
Estiveram em consulta pública os seguintes 
documentos: 
 
 Aviso n.º 11639/2019, de 17 de julho de 2019 
 Termos de Referência 
 Planta da Área do Plano de Pormenor 
 Planta Cadastral 
 Extratos da Planta de Ordenamento 
 Estrutura Ecológica Municipal 
 Usos do Solo 
 Áreas Sujeitas a Prevenção de Riscos 
 Património Cultural Arquitetónico 
 Património Cultural Arqueológico 
 Classificação Zonal do Ruído 
 Extratos da Planta de Condicionantes 
 Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 

Pública 
 RAN 
 REN 
 
Estes documentos foram impressos para consulta 
no balcão de atendimento do Departamento de 
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Gestão e Ordenamento Urbanístico e disponibilizados 
em formato digital na página Web do município. 
 
Participação e Esclarecimento 
 
Com efeito e nos termos do Aviso N.º 11639/2016 de 
17/julho/2019, que publica a deliberação da 
abertura da discussão pública da Proposta de 
Plano de Pormenor das Quintas, todos os 
interessados puderam apresentar os seus 
contributos por escrito no prazo de 20 dias úteis. 
 
Para o efeito e para além da morada postal, a 
Câmara Municipal de Odivelas disponibilizou um 
formulário de preenchimento online, desenvolvido 
na plataforma Google Docs. O mesmo formulário 
em versão impressa foi disponibilizado no serviço 
de atendimento ao público do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
Considerando a importância do esclarecimento de 
todos os interessados no processo de promoção da 
participação dos cidadãos em discussões públicas 
deste tipo de instrumentos, foi determinado que o 
atendimento para a clarificação de dúvidas 
relacionadas com a proposta deste contrato 
ocorresse no horário de atendimento ao público. 
(…) 
 
4. Conclusão 
 
(…) 
Assim, mantém-se, por conseguinte os pressupostos 
que integram a proposta de delimitação do Plano, 
apresentada à Câmara na Reunião de Câmara de 
02/maio/2019, tendo sido, contudo, alterados os 
limites do Plano, de modo a contemplar as 
sugestões apresentadas e adequados em 
conformidade com os respetivos Termos de 
Referência.” (Delimitação do Plano de Pormenor 
Quinta dos Cedros, Alvito e Troca – Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública-Setembro / 2019, 
páginas 3, 4 e 5) 
 
 
“Plano de Pormenor Quintas dos Cedros, Alvito e 
Troca (PPQCAT) – Termos de Referência, outubro 
2019 
 
TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
1. ENQUADRAMENTO 

 
O presente documento enquadra e define a 
oportunidade de elaboração e os termos de 
referência de um Plano de Pormenor para as 
Quintas dos Cedros, Alvito e Troca (seguidamente 
identificado como PPQCAT), de acordo com o 
estatuído no n.º 3 do artigo n.º 76 e dos artigos n.º 
101 e 102 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14.maio, que 

aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial/RJlGT. 
 
A área a que se referem os presentes Termos de 
Referência integra-se na denominada UOPG-12-
Área Empresarial de Famões, melhor identificada 
no artigo 66º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal de Odivelas (PDMO) em vigor, publicado 
pelo Aviso n.º 10014/2015, de 02.setembro. 
 
A área de intervenção do PPQCAT - assinalada na 
cartografia anexa - corresponde à área do 
concelho de Odivelas constituída pela Quinta dos 
Cedros, com 55 hectares, pela Quinta do Alvito, 
com a qual esta confronta a sul, com 26 hectares e 
também duas parcelas de terreno com área de 
13,3ha contíguas e confinantes com os alvarás de 
loteamento n.º 2/2010 da SOVILAR e n.º 2/2012 da 
ODIVEL-LAR. Integra ainda a área do território 
correspondente ao alvará de loteamento n.º 
4/2001/DLOP, da Quinta do Troca, com a área 
aproximada de 18 hectares, a sul, junto do nó de 
acesso rodoviário ao IC17/CRlL. 
 
Este constitui o primeiro passo na elaboração do 
PPQCAT, com vista ao estabelecimento da 
disciplina urbanística para o território considerado, 
face às questões de ordenamento, de gestão do 
solo, de infraestruturas urbanísticas que 
atualmente se colocam nesta área. (…) 
 
(…) 
 
VI. CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO DO PLANO DE 

PORMENOR 

 
A delimitação do perímetro do PPQCAT consiste 
na fixação em planta cadastral dos limites físicos 
da área, com identificação de todos os prédios 
abrangidos, nos termos previstos no artigo 148.º do 
RJIGT, abrangendo uma área suficientemente 
vasta para constituir um perímetro com 
características de unidade e autonomia 
urbanísticas, integrando as áreas a afetar a 
espaços públicos e equipamentos previstos nos 
Planos de Ordenamento e estabelecendo uma 
correta articulação funcional e formal com as áreas 
contíguas, quer sejam espaços já consolidados, 
quer ainda por consolidar, desde que não 
prejudique o ordenamento urbanístico desses 
espaços e não inviabilize a oportunidade do 
correto procedimento em sede de operação 
urbanística. 
 
O Plano de Pormenor Quintas dos Cedros, Alvito e 
Troca visa, deste modo, assegurar um 
desenvolvimento urbano harmonioso da área 
delimitada e garantir a justa repartição de 
benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos. 
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No presente caso, a delimitação proposta para o 
PPQCAT corresponde ao conjunto das áreas das 
Quintas dos Cedros, Alvito e Troca, e da área a sul, 
conforme o alvará n.º 4/2001/DLOP, que tem uma 
identidade urbana autónoma e para a qual o 
PDMO define um programa urbanístico específico, 
constituindo um instrumento orientador para 
efeitos de gestão municipal deste território, 
servindo de referência e apoio à apreciação, 
acompanhamento e programação das operações 
urbanísticas requeridas, que poderá ser 
espacializada através de subunidades de execução. 
 
São assim considerados os limites do cadastro 
geométrico decorrentes do Cadastro Geométrico 
da Propriedade Rústico (1951). No quadro seguinte, 
encontram-se referidas as áreas das parcelas 
incluídas no perímetro do PPQCAT: 
 

Parcela Área (ha) 
Artigo 

Cadastral 
N.º de registo 

na C.R.P. 
Quinta dos 
Cedros 

54.9320 2 K 5197 

Quinta do 
Alvito 

4.1840 4 G 1719 

21.3400 5 G 37 

10.600 7 G 2198 

Courela 
Comprida 

1.812 6 G 4176 

Casal do 
Alvito 

14.991 40 G - 

 
Integra ainda a área abrangida pelo alvará n.º 
4/2001/DLOP, com o valor aproximado de 18 
hectares (175.794,00m2), totalizando a área de 
intervenção do PPQCAT, valor aproximado de 100 
hectares. (…)” 
 
(Plano de Pormenor Quintas dos Cedros, Alvito e Troca 
(PPQCAT) – Termos de Referência, outubro 2019, página 
3, 8 e 9) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO TRIGACHE NORTE AUGI 1 PARA O LOTE 118 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 118, inserido no Bairro do Trigache Norte AUGI 
1, na União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
pelo depósito caução n.º 10547, de 2019.10.24, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor de € 
2.750,91 (dois mil setecentos e cinquenta euros e 
noventa e um cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 5/2011, de 14 de maio, 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, e de acordo com o 
proposto na informação Interno 2019/95, de 2019.10.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO SOL NASCENTE PARA O LOTE 247 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 247, inserido no Bairro do Sol Nascente, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11255, de 2019.10.23, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor de € 3.924,93 
(três mil novecentos e vinte e quatro euros e 
noventa e três cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 5/2007, de 27 de 
dezembro, 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, e de 
acordo com o proposto na informação Interno 
2019/95 de 30.10.2019.10.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 59/PRES/2019 
 

Assunto: Tolerância de ponto – Dias 24 e 31 de 
dezembro de 2019 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços 
públicos na quadra natalícia, determino, nos 
termos da competência que me é atribuída pela 
alínea a), do n.º 2, do artigo 35, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que, nos próximos dias 24 e 31 de 
dezembro de 2019, seja concedida tolerância de 
ponto aos trabalhadores municipais. 
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores municipais da Loja do Cidadão que, 
pela especificidade desse espaço, usufruirão de 
tolerância de ponto, nos termos a acordar entre os 
trabalhadores e a coordenação da Loja, bem como 
os serviços que, atendendo ao caráter 
imprescindível do seu funcionamento, não 
possam dispensar os seus trabalhadores, caso em 
que os mesmos usufruirão da referida dispensa 
em momento posterior, a acordar com o respetivo 
superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à 
divulgação deste despacho, afixando-o nas 
respetivas portas dos serviços municipais, para que 
o mesmo seja do conhecimento antecipado dos 
Munícipes. 
 
Odivelas, 20 de novembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 60/PRES/2019 
 
Assunto: Alteração ao Classificador Orgânico da 
Câmara Municipal de Odivelas – Reformulação dos 
Setores da Divisão de Projetos Educativos, 
Igualdade e Cidadania. 
 
O Classificador Orgânico da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicado através do Despacho n.º 
63/PRES/2018, de 1 de outubro, e alterado pelos 
Despachos n.º 89/PRES/2018, de 12 de dezembro e 
n.º 24/PRES/2019, de 6 maio, define quais são e a 
forma como as Unidades e Subunidades 
Orgânicas se encontram organizadas, nos termos 
do deliberado na 9ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 
17 de maio de 2018. 
 
Face ao tempo decorrido, importa promover uma 
alteração dos setores da Divisão de Projetos 
Educativos, Igualdade e Cidadania, reformulando-
os, de forma a espelharem o trabalho desenvolvido 
em cada área de intervenção da referida unidade 
orgânica. 
 
Respeitando o limite definido pela Assembleia 
Municipal, são criadas as seguintes subunidades 
orgânicas na Divisão de Coesão Social, as quais 
substituem as anteriores subunidades: 
 

0060200 DECS/DPEIC 
Divisão de Projetos 
Educativos, Igualdade e 
Cidadania 

0060201 DECS/DPEIC/SPE 
Setor de Projetos 
Educativos 

0060202 DECS/DPEIC/SAEF 
Setor de Apoio à Escola e à 
Família  

0060203 DECS/DPEIC/SIC 
Setor de Igualdade e 
Cidadania 

 
Assim, aprovo a Classificação Orgânica correspondente 
às novas subunidades orgânicas, conforme o 
documento em anexo, produzindo efeitos a partir 
da presente data. 
 
Odivelas, 21 de novembro de 2019. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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CLASSIFICADOR ORGÂNICO - Município de Odivelas 

Código Abreviatura Unidade Orgânica 

0010000 AM Assembleia Municipal 

0010001 CMO Câmara Municipal de Odivelas 

0010002 CMO/GAP Gabinete de Apoio à Presidência 

0010003 CMO/GAV Gabinete de Apoio à Vereação 

 
 Vereação 

0010004 VELV Vereador Edgar Luís Simões Valles 

0010005 VFJS Vereador Fernando Jorge Seara 

0010006 VSS Vereadora Susana Santos 

0010007 VFPF Vereador Fernando Paínho Ferreira 

0010008 VPCT Vereador Paulo César Prata Teixeira 

0010009 VMP Vereador Marco Pina 

0010010 VJPA Vereador João Paulo António 

0010011 VMLV Vereadora Mónica Lisa Gonçalves Vilarinho 

0010012 VRF Vereador Rui Manuel Rodrigues Francisco 

0010013 VAIG Vereadora Ana Isabel Gomes 
  Direções Municipais 

0010100 DMGAG Direção Municipal de Gestão e Administração Geral 

0010101 DMGAG/SATA Setor de Apoio Técnico e Administrativo 

0010200 DMOIT Direção Municipal de Ordenamento e Intervenção Territorial 

0010201 DMOIT/SATA Setor de Apoio Técnico e Administrativo 

 
 Gabinetes 

0010300 SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

0010301 SMPC/CRD Coordenação 

0010302 SMPC/SAO Setor Administrativo e de Operações 

0010303 SMPC/SIP Setor de Informação e Planeamento 

0010400 SVM Serviço de Veterinária Municipal 

0010401 SVM/SMVM Setor Médico Veterinário Municipal 

0010402 SVM/SCMVM Setor Consultório Médico Veterinário Municipal 

0010500 GCRPP Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 

0010501 GCRPP/SI Secção de Imagem 

0010600 GPEPE Gabinete de Planeamento Estratégico e Projetos Especiais 

0010601 GPEPE/SPDM Setor do PDM 

0010602 GPEPE/SPE Setor de Planeamento e Projetos Estruturantes 

0010700 GTIC Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 
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 Departamentos 

0020000 DJAG Departamento Jurídico e de Administração Geral 

0020100 DJAG/DJOM Divisão Jurídica e de Organização Municipal 

0020101 DJAG/DJOM/STJCEF Setor Técnico-Jurídico, de Contraordenações e Execuções Fiscais 

0020102 DJAG/DJOM/SCP Setor de Contratos Públicos 

0020103 DJAG/DJOM/SEAL Setor de Expediente e Apoio Logístico 

0020104 DJAG/DJOM/SAMAH Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico 

0020105 DJAG/DJOM/SAOM Setor de Apoio aos Órgãos Municipais 

0020106 DJAG/DJOM/SPD Setor de Proteção de Dados 

0020107 DJAG/DJOM/LCAM Loja do Cidadão e Apoio ao Munícipe 

0020200 DJAG/DFM Divisão de Fiscalização Municipal 

0020201 DJAG/DFM/STJ Setor Técnico-Jurídico 

0020202 DJAG/DFM/SAG Setor Administrativo Geral 

0020203 DJAG/DFM/SF Setor de Fiscalização 

0020204 DJAG/DFM/SR Setor de Ruído 

0020205 DJAG/DFM/SFE Setor de Fiscalização de Estacionamento  

0020206 DJAG/DFM/LA Laboratório de Acústica  

0020300 DJAG/DFA Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

0020301 DJAG/DFA/T Tesouraria 

0020302 DJAG/DFA/SC Setor de Contabilidade 

0020303 DJAG/DFA/SPOCC Setor de Planeamento Orçamental e Controlo de Custos   

0020304 DJAG/DFA/SAGS Setor de Aquisições e Gestão de Stocks 

0020305 DJAG/DFA/SA Setor de Armazém 

0020400 DJAG/DRHF Divisão de Recursos Humanos e Formação 

0020401 DJAG/DRHF/SGP Setor de Gestão de Pessoal 

0020402 DJAG/DRHF/SRS Setor de Recrutamento e Seleção 

0020403 DJAG/DRHF/SSOHST Setor de Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança no Trabalho 

0020404 DJAG/DRHF/SF Setor de Formação 

0020500 DJAG/DLDE Divisão de Licenciamentos e Desenvolvimento Económico 

0020501 DJAG/DLDE/SL Setor de Licenciamentos 

0020502 DJAG/DLDE/SPAIAP 
Setor de Pesquisa, Análise, Informação e Acompanhamento de 
Projetos 

0020503 DJAG/DLDE/SADEE Setor de Apoio ao Desenvolvimento Económico e ao Emprego 

0020600 DJAG/DGP Divisão de Gestão Patrimonial 

0020601 DJAG/DGP/SPM Setor de Património Municipal 

0020602 DJAG/DGP/STS Setor Técnico e de Seguros  

0030000 DGOU Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

0030001 DGOU/STJ Setor Técnico-Jurídico 

0030002 DGOU/SSC Setor de Secretaria Central 
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0030100 DGOU/DLOP Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

0030101 DGOU/DLOP/SAEPOP Setor de Apreciação de Estudos e Projetos de Obras Particulares 

0030102 DGOU/DLOP/SAOU Setor de Apreciação de Obras de Urbanização  

0030103 DGOU/DLOP/SAL Setor de Apreciação Liminar 

0030104 DGOU/DLOP/STA Setor Técnico e Administrativo 

0030105 DGOU/DLOP/SAVO Setor de Acompanhamento e Verificação de Obras 

0030200 DGOU/DRRU Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

0030201 DGOU/DRRU/SEAEPA Setor de Elaboração e Apreciação de Estudos e Projetos das AUGI’s 

0030202 DGOU/DRRU/SAOUA Setor de Apreciação de Obras de Urbanização em AUGI’s 

0030203 DGOU/DRRU/STA Setor Técnico e Administrativo 

0030300 DGOU/DPU Divisão de Planeamento Urbanístico 

0030301 DGOU/DPU/SEPU Setor de Estudos e Planeamento Urbanístico  

0030302 DGOU/DPU/SPURU Setor de Parques Urbanos e Requalificação Urbanística 

0030303 DGOU/DPU/STT Setor de Topografia e de Toponímia 

0030304 DGOU/DPU/SPEE Setor de Projetos Especiais e Energia 

0030305 DGOU/DPU/SIG Setor de Informação Geográfica 

0030400 DGOU/GPRUAC Gabinete de Projeto e Reconversão Urbana de Áreas Críticas 

0030401 DGOU/GPRUAC/SRUAC Setor de Reconversão Urbana de Áreas Críticas 

0040000 DOMH Departamento de Obras Municipais e Habitação 

0040001 DOMH/SLE Setor de Lançamento de Empreitadas 

0040002 DOMH/SEP Setor de Estudos e Projetos 

0040100 DOMH/DIEM Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais 

0040101 DOMH/DIEM/SOE Setor de Obras por Empreitada 

0040102 DOMH/DIEM/SOAD Setor de Obras por Administração Direta 

0040200 DOMH/DIEU Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 

0040201 DOMH/DIEU/SIEU Setor de Infraestruturas e Espaços Urbanos 

0040202 DOMH/DIEU/SIP Setor de Iluminação Pública 

0040203 DOMH/DIEU/SPCPM Setor de Planeamento, Controle e Programação da Mobilidade 

0040204 DOMH/DIEU/SST Setor de Sinalização e Trânsito 

0040205 DOMH/DIEU/SOAD Setor de Obras por Administração Direta 

0040300 DOMH/DH Divisão de Habitação 

0040301 DOMH/DH/SGPH Setor de Gestão do Parque Habitacional 

0040302 DOMH/DH/SEPC Setor de Estudos, Planeamento e Controle 

0040303 DOMH/DH/SPCRH Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de Habitação 

0050000 DGAT Departamento de Gestão Ambiental e Transportes 

0050100 DGAT/DA Divisão de Ambiente 

0050101 DGAT/DA/SEPIMA 
Setor de Estudos, Planeamento, Intervenção e Monitorização 
Ambiental 

0050102 DGAT/DA/SHU Setor de Higiene Urbana 

0050103 DGAT/DA/SC Setor Cemiterial 
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0050200 DGAT/DEV Divisão de Espaços Verdes 

0050201 DGAT/DEV/SCCEVJ Setor de Construção e Conservação de Espaços Verdes e de Jardins 

0050202 DGAT/DEV/SCP Setor de Controlo e Planeamento 

0050203 DGAT/DEV/SVM Setor de Viveiros Municipais 

0050300 DGAT/DTO Divisão de Transportes e Oficinas 

0050301 DGAT/DTO/SO Setor de Oficinas 

0050302 DGAT/DTO/ST Setor de Transportes 

0060000 DECS Departamento de Educação e Coesão Social 

0060100 DECS/DE Divisão de Educação 

0060101 DECS/DE/SGC Setor de Gestão e Controle 

0060102 DECS/DE/SPGRE Setor de Planeamento e Gestão da Rede Educativa 

0060103 DECS/DE/SASE Secção de Ação Social Escolar 

0060200 DECS/DPEIC Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania 

0060201 DECS/DPEIC/SPE Setor de Projetos Educativos 

0060202 DECS/DPEIC/SAEF Setor de Apoio à Escola e à Família  

0060203 DECS/DPEIC/SIC Setor de Igualdade e Cidadania 

0060300 DECS/DCS Divisão de Coesão Social 

0060301 DECS/DCS/SPRS Setor de Planeamento e Rede Social 

0060302 DECS/DCS/SVARS Setor de Vida Ativa e Recursos Sociais 

0060303 DECS/DCS/SIHS Setor de Intervenção na Habitação Social 

0060304 DECS/DCS/SGPH Setor de Gestão do Parque Habitacional 

0060305 DECS/DCS/SAASI Setor de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado 

0060400 DECS/GS Gabinete de Saúde 

0070000 DDCT Departamento de Desporto, Cultura e Turismo 

0070100 DDCT/DDD Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

0070101 DDCT/DDD/SAD Setor de Associativismo Desportivo 

0070102 DDCT/DDD/SAPPD Setor de Avaliação, Planeamento e Projetos Desportivos 

0070103 DDCT/DDD/SID Setor de Instalações Desportivas 

0070200 DDCT/DCT Divisão de Cultura e Turismo 

0070201 DDCT/DCT/SDC Setor de Dinamização Cultural 

0070202 DDCT/DCT/SB Setor de Bibliotecas 

0070203 DDCT/DCT/SPC Setor de Património Cultural 

0070204 DDCT/DCT/ST Setor de Turismo 

0070300 DDCT/GJ Gabinete de Juventude 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 06/VMLV/2019 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereadora Mónica 
Vilarinho, Francisco José Lourenço da Silva 
Baptista 
 
Tendo em consideração o n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
diploma que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Adjunto, Francisco José Lourenço 
da Silva Baptista, o exercício das competências 
abaixo indicadas, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente, conforme 
Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro, 
durante o meu período de férias, de 15 a 18 de 
novembro de 2019, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 

inerentes ao exercício da competência prevista 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de execução 
das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 

 
Odivelas, 13 de novembro de 2019 

 
A Vereadora 

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

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

 
(Mónica Vilarinho) 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

COESÃO SOCIAL 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências do Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, n.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro, no âmbito 
da Divisão de Coesão Social, referentes ao mês de 
outubro de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/10392, de 2019.10.31 (edoc/2019/67368): 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
DCS/SVARS - Setor Vida Ativa e Recursos Sociais 
 
EDOC/2019/59113 
Assunto: Pedido de Classificação Etária junto do IGAC 
para a peça de Teatro "Dona Rosinha a Solteira ou A 
Linguagem das Flores" do Grupo de Teatro Sénior da 
Câmara Municipal de Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/10/01 
 
EDOC/2019/61150 
Interno/2019/9426 de 2019/10/07 
Assunto: Setor de Vida Ativa e Recursos Sociais – 
Proposta de aquisição de garrafas de água - Urgente 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/10/14 
 
EDOC/2019/61610 
Interno/2019/9517 de 2019/10/09 
Assunto: Proposta de aquisição de serviço de restauração 
no âmbito da iniciativa “Noite de Fados” 
Decisão da Sra. Vereadora: De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos. 
Data da decisão: 2019/10/15 
 
EDOC/2019/62770 
Interno/2019/9719 de 2019/10/14 
Assunto: Aquisição de ferramentas e outros bens para a 
Oficina Municipal Domiciliária 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente. Conforme proposto e face ao informado na 
etapa 2, solicita-se autorização de aquisição de 
ferramentas e outros bens para a Oficina Municipal 
Domiciliária. Em caso de concordância, solicita-se, 
igualmente, o envio à DJAG/DFA para os posteriores 
procedimentos.” 
Data da decisão: 2019/10/21 
 
 

DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2018/35527 
Interno/2019/9922 de 2019/10/18 
Assunto: Revisão de renda – Rua José António Carvalho, 
n.º 13 – 2º Esq. - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/10/24 
 
EDOC/2019/3883 
Interno/2019/9493 de 2019/10/08 
Assunto: Revisão do valor da renda – Acordo de 
regularização de dívida – Fogo: Rua Amélia Rey Colaço, 
n.º 3 – 14º Frente - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Devolve-se para os posteriores 
procedimentos.” 
Data da decisão: 2019/10/17 
 
EDOC/2019/53100 
Interno/2019/8718 de 2019/09/09 
Assunto: Proposta de transferência do agregado com o 
registo de matrícula nº 1116.042.008.1, sito na Rua da Cruz 
Vermelha, nº 8 para o pré-fabricado com registo de 
matrícula nº 1116.042.007.1, sito na Rua Cruz Vermelha, nº 
7 no Bairro da Cruz Vermelha – Ramada 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se em conformidade com o proposto.” 
Data da decisão: 2019/10/17 
 
EDOC/2019/57447 
Interno/2019/8936 de 24/09/2019 
Assunto: Prohabita I – 4ª Fase Acordo 328 Cessação do 
Arrendamento sito na Rua José Malhoa 20, 4.º Fte, 
Odivelas – Apresentação de Orçamento de Obras pela 
Senhoria, para indemnização por danos provocados no 
imóvel 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente. Solicita-se autorização de cabimento, 
compromisso e pagamento referente a indeminização, 
no valor total de 3.190,00€ (três mil, cento e noventa 
euros), do fogo arrendado no âmbito do PROHABITA, sito 
na Rua José Malhoa nº20. Em caso de concordância, 
solicita-se, igualmente, o envio à DJAG/DFA para os 
posteriores procedimentos.” 
Data da decisão:2019/10/01 
 
EDOC/2019/58361 
Interno/2019/9132 de 2019/09/30 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Manuela 
Porto, 4 – R/C Dtº -, Arroja / Odivelas - Silviurbana na 
qualidade de procuradores  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/10/15 
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EDOC/2019/58366 
Interno/2019/9131 de 2019/09/30 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Manuela 
Porto, 2 – 3º Frt -, Arroja / Odivelas - Silviurbana na 
qualidade de procuradores  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/10/15 
 
EDOC/2019/58370 
Interno/2019/9130 de 2019/09/30 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Manuela 
Porto 2 – 2º Esq. - Arroja / Odivelas - Silviurbana na 
qualidade de procuradores  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/10/15 
 
EDOC/2019/58373 
Interno/2019/9127 de 2019/09/30 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço, 3 – 14º Esq., Arroja / Odivelas - Silviurbana na 
qualidade de procuradores  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/10/15 
 
EDOC/2019/61153 
Interno/2019/9536 de 2019/10/09 
Assunto: Revisão do valor da renda – Fogo: Rua Fernando 
Valle, n.º 4 – R/C Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se em conformidade com o proposto.” 
Data da decisão: 2019/10/15 
 
 
DCS/SAASI - Setor de Atendimento e Acompanhamento 
Social Integrado 
 
EDOC/2019/65705 
Assunto: Proposta FASE - outubro 2019 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/10/28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Listagem dos atos com eficácia externa praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Odivelas Edgar Valles, 
no uso da competência delegada/subdelegada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, no período 
compreendido entre 1 a 31 de outubro de 2019, nos 
termos da informação n.º Interno/2019/10403, de 
2019.11.05 (edoc/2019/68221): 
 
ORDEM DE REPOSIÇÃO / OBRAS SEM CONTROLO PRÉVIO 
ADMINISTRATIVO 
 
Assunto: Decisão de ordem de reposição da legalidade 
urbanística da habitação nas condições em que se 
encontrava sita na Rua Ferreira de Castro n.º 9, 3.º Esq. – 
Póvoa de Santo Adrião. 
(Proprietário: Hugo Oliveira) 
(Processo n.º 06/DFM/OI/2018) 
Proposta da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: 2019.08.22 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles: 2019.09.30 
Data da notificação: 2019.10.02 (via postal) 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas (Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de 
setembro) 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Afonso III, lotes 314 e 315, Serra da Luz – Pontinha, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria de Lurdes de Figueiredo Gameiro) 
(Processo: 232/DFM/08) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-09-30 
Data da notificação: 2019.10.02 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Ferreira Gomes, lote 70, Bairro Granjas 
Novas - Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Incrível e Positivo) 
(Processo: 65/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-09-30 
Data da notificação: 2019.10.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Ferreira Gomes, lote 73, Bairro Granjas 
Novas - Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Cadiz Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, S.A.) 
(Processo: 66/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-09-30 
Data da notificação: 2019.10.04 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Ferreira Gomes, lote 76, Bairro Granjas 
Novas - Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Cadiz Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, S.A ) 
(Processo: 67 /DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-09-30 
Data da notificação: 2019.10.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Ferreira Gomes, lote 79, Bairro Granjas 
Novas - Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Cadiz Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, S.A) 
(Processo: 68 /DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-09-30 
Data da notificação: 2019.10.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Ferreira Gomes, lote 80, Bairro Granjas 
Novas - Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Cadiz Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, S.A) 
(Processo: 69/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-09-30 
Data da notificação: 2019.10.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua António Ferreira Gomes, lote 67, Bairro Granjas 
Novas - Ramada, nos termos do nº 1 do Art.º 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Incrível e Positivo, Lda) 
(Processo: 64/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-09-30 
Data da notificação: 2019.10.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua da Liberdade, lote 28, Vale do Forno - Odivelas, 
nos termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Eurico da Conceição Luís) 
(Processo: 71/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-10-02 
Data da notificação: 2019.10.04 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua do Sol Poente, lote A323 - Ramada, nos termos do 
nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Claudina 
Maria Fernandes Vera) 
(Processo: 82/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-10-23 
Data da notificação: 2019.10.31 
 

VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA  
– 02/09/2019 a 30/09/2019 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas (Despacho n.º 41/PRES/2018, 
de 28 de setembro) 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 81-15-QM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
161/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mitsubishi Carisma, 
com a matrícula 49-81-OV, nos termos do disposto nos 
Art.º 5 e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública 
(Processo nº 97/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Subaru Legacy, com a 
matrícula 66-86-OE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
98/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Saxo, 
s/matricula, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
99/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.02 
Data da remoção: 2019.10.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matrícula 00-CE-39, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
100/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
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Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai Lantra, com a 
matrícula 42-43-HQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
101/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Jumper, com a 
matrícula 23-20-GR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
102/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 48-36-DN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
103/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Vanette, com a 
matrícula 18-31-OD, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
55/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.03 
Data da remoção: 2019.10.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 65-84-UU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
56/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.20 

Data da remoção: 2019.10.04 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 71-29-PV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
104/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.04 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 59-IR-07, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
105/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.30 
Data da remoção: 2019.10.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes, com a 
matrícula 53-AG-98, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
164/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.27 
Data da remoção: 2019.10.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 85-48-MQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
163/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master, com a 
matrícula 00-08-NC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
165/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.10 
Data da remoção: 2019.10.10 
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Assunto: Remoção de um veículo Mercedes, com a 
matrícula 65-14-NE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
166/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Polo, com a 
matrícula 71-10-NH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
57/VIAT/PV/OL/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.25 
Data da remoção: 2019.10.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 207, com a 
matrícula KC07 GCY, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
108/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.08.05 
Data da remoção: 2019.10.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Cordoba, com a 
matrícula XL-XS-20, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
109/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.07 
Data da remoção: 2019.10.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Escort, com a 
matrícula 62-19-LE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
110/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.07 
Data da remoção: 2019.10.16 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Rover 45, com a 
matrícula 08-64-QR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
111/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.11 
Data da remoção: 2019.10.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 95-09-LH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
112/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.19 
Data da remoção: 2019.10.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 100D, com a 
matrícula 83-34-CT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
64/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.05.24 
Data da remoção: 2019.10.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 72-33-XP, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
167/VIAT/OD/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.09.25 
Data da remoção: 2019.10.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Mégane, com 
a matrícula 19-AT-11, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
113/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.08.05 
Data da remoção: 2019.10.22 
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Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 240D, com a 
matrícula IU-77-10, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
65/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.10.23 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Saxo, com a 
matrícula 48-52-LI, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
66/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.21 
Data da remoção: 2019.10.23 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Escort, com a 
matrícula 64-74-HU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
67/VIAT/RA/CA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.10.24 
Data da remoção: 2019.10.24 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford KA, com a 
matrícula 43-58-PJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
67114/VIAT/PO/FA/19). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.08.13 
Data da remoção: 2019.10.24 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

17.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 14 de novembro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“Voto de Congratulação 
 

LIBERTAÇÃO DE LULA DA SILVA 
 

Lula da Silva foi libertado da prisão em Curitiba na 
passada sexta-feira, 8 de novembro.  
 
Fora do complexo federal, milhares de apoiantes 
aguardavam o ex-presidente brasileiro para 
acompanhar esse momento de liberdade. "O lado 
podre da política federal, da receita federal, do 
ministério público federal, tentou criminalizar a 
esquerda brasileira", começou por afirmar Lula da 
Silva no discurso que fez perante quem sempre o 
apoiou. 
 
O advogado Cristiano Zanin afirmou que, com o 
novo entendimento do Supremo Tribunal Federal 
(STF), “o seu encarceramento não está 
fundamentado em nenhuma das hipóteses 
previstas” pelo Código Penal.  
 
“Lula não praticou qualquer ato ilícito e é vítima de 
‘lawfare, que, no caso do ex-presidente, consiste no 
uso estratégico do Direito para fins de perseguição 
política”, lê-se no comunicado da defesa do ex-
presidente, que se congratula com a decisão do 
STF.  
 
No seu entender, esta “reforça que o ex-presidente 
Lula está preso há 579 dias injustamente e de 
forma incompatível com a lei (CPP, art. 283) e com 
a Constituição da República (CF/88, art. 5º, LVII), 
como sempre dissemos”. 
 
 
 
 

A libertação de Lula da Silva é um ato de justiça e 
democracia que deve ser saudado internacionalmente 
por todos os democratas.  
 
Lula foi vítima de uma condenação arbitrária, à 
revelia dos direitos básicos de qualquer Estado de 
Direito, confirmando-se que o princípio da 
presunção inocência foi sistematicamente violado 
no processo que levou à sua detenção.  
 
A decisão do STF confirma que a prisão de Lula da 
Silva foi motivada por uma perseguição política. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 14 de novembro 
de 2019, congratula-se com a libertação de Lula da 
Silva e pugna pelo respeito pelas regras 
democráticas do Estado de Direito no 
desenvolvimento deste processo. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do PS, da CDU, do PAN do BE e do 
Membro Independente Lúcia Lemos e com os 
votos contra das bancadas do PPD/PSD e do 
CDS/PP) 
 
Odivelas, 18 de novembro de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONDENAÇÃO 
 

 
 

“Voto de Condenação 
 

PELO GOLPE DE ESTADO NA BOLÍVIA 
 

O golpe de Estado em curso na Bolívia representa 
mais um episódio da longa saga de repressão, 
ingerências externas e autoritarismo que marca a 
história da América Latina. 
 
Este derrube inconstitucional, que levou à 
renúncia forçada do Presidente Evo Morales, do 
Vice-Presidente Álvaro Garcia Linera e restantes 
ministros, foi instigado pelas ameaças do general 
Kaliman, comandante das Forças Armadas da 
Bolívia, às quais se seguiram ataques às 
residências dos governantes e seus familiares, 
tomada de reféns e ameaças de morte ao próprio 
presidente, ministros, parlamentares, governadores e 
autarcas afetos ao seu partido, o MAS - Movimento 
ao Socialismo. 
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Antevê-se agora um assalto ao poder das forças 
golpistas que, mesmo sabendo que os protestos 
anteriores sobre a contagem do sufrágio das 
eleições presidenciais tinham sido atendidos 
abrindo o caminho para uma repetição do ato 
eleitoral, decidiram ainda assim consumar o fim da 
legalidade democrática. É disso exemplo a auto-
proclamação da senadora Jeanine Áñez como a 
presidente interina do país. 
 
Dos confrontos até agora registados registam-se 7 
mortos e cerca de 400 feridos, e vários sequestros 
de ativistas políticos. Exemplo desses ataques é o 
perpetrado por um conjunto de manifestantes 
opositores a Evo Morales que arrastaram a autarca 
da cidade de Vinto pelas ruas, cortaram-lhe o 
cabelo e cobriram-na de tinta vermelha, sendo 
ainda coagida a assinar uma carta de demissão. 
 
Para proteger a vida e a integridade física de Evo 
Morales, foi-lhe garantido asilo político no México.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 14 de novembro 
de 2019 delibera, Condenar o golpe de Estado na 
Bolívia e apelar ao regresso do país à ordem 
constitucional e ao quadro democrático. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU e do Membro 
Independente Lúcia Lemos, com a abstenção das 
bancadas do PS e do PAN e com os votos contra 
das bancadas do PPD/PSD e do CDS/PP) 
 
Odivelas, 18 de novembro de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“Voto de Condenação 
 

E PREOCUPAÇÃO SOBRE SITUAÇÃO NO CHILE 
 

As manifestações que, nas últimas semanas, 
levaram milhões de cidadãs e cidadãos chilenos às 
ruas, exigindo melhores condições de vida e 
reivindicando o direito à saúde, à educação e a 
pensões justas, vieram apelar à dignidade de um 
povo que, por demasiado tempo, tem visto o seu 
país cair num fosso de desigualdades económicas e 
sociais.  
 
O Chile é um dos 10 países mais desiguais do 
mundo.  
 
O aumento do preço dos transportes públicos 
despoletou a indignação popular e iniciou um 
conjunto alargado de protestos contra a pobreza e 

as desigualdades, legado das décadas de políticas 
neoliberais levadas a cabo no país.  
 
Ao ser confrontado com os protestos populares, o 
Presidente Sebastián Piñera declarou o “estado de 
emergência” em diversas regiões do país, 
avalizando assim as violentas repressões policiais e 
militares que provocaram a morte de dezenas de 
vidas humanas e feriram mais de 500 pessoas. 
 
As manifestações pacíficas levaram mais de 1 
milhão de pessoas às ruas da capital chilena, mas 
a resposta presidencial foi a de declarar guerra ao 
seu povo – “Estamos em guerra contra um inimigo 
poderoso e implacável” – e de chamar os militares 
para as ruas.  
 
Assiste-se à supressão de direitos fundamentais do 
povo chileno, o que não pode deixar ninguém 
indiferente. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 14 de novembro 
de 2019 delibera: 
 
1. Manifestar a sua solidariedade com o povo 
chileno e preocupação com a situação do país; 
 
2. Condenar a violência exercida sobre o povo 
chileno e a violação dos direitos fundamentais e 
democráticos de todas e todos os cidadãos 
detidos; 
 
3. Apelar à investigação de todos os crimes 
perpetrados nas últimas semanas, exigindo o cabal 
esclarecimento de todas as responsabilidades. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU e do Membro 
Independente Lúcia Lemos, com a abstenção das 
bancadas do PS e PAN e com os votos contra das 
bancadas do PPD/PSD e do CDS/PP) 
 
Odivelas, 18 de novembro de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 
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RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

“RENOVAÇÃO DA CAMADA DE ASFALTO NAS ZONAS 
HISTÓRICAS E CORRECÇÃO DOS PASSEIOS” 

 
Pela bancada do CDS/PP, foi apresentada uma 
Recomendação com o título “Renovação da 
Camada de Asfalto nas Zonas Históricas e 
Correcção dos Passeios” (documento n.º 4), que 
será transcrita em ata. Colocada à votação, a 
recomendação, foi rejeitada por maioria, com os 
votos a favor das bancadas do BE, da CDU, do PAN, 
do PPD/PSD, do CDS/PP e do Membro 
Independente Lúcia Lemos e com os votos contra 
da bancada do PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“LIMPEZA DE ÁREAS DE PROTECÇÃO ÀS REDES 
AÉREAS” 

 
Pela bancada do CDS/PP, foi apresentada uma 
Recomendação com o título “Limpeza de Áreas de 
Protecção às Redes Aéreas” (documento n.º 5), que 
será transcrita em ata. Colocada à votação, a 
recomendação, foi rejeitada por maioria, com os 
votos a favor das bancadas do BE, da CDU, do PAN, 
do PPD/PSD, do CDS/PP e do Membro 
Independente Lúcia Lemos e com os votos contra 
da bancada do PS 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“Voto de Saudação 
 

PELO 30º ANIVERSÁRIO DA QUEDA DO MURO DE 
BERLIM 

 
A história do Muro de Berlim é um fragmento 
deveras importante da história do séc. XX. 
Construído a 13 de Agosto de 1961, no culminar da 
“Guerra Fria”, caiu em 9 de Novembro de 1989, 
como ponto alto dos vários processos que levaram 
à dissolução do antigo Bloco de Leste, o que 
conduziu à libertação e emancipação de vários 
países, com o consequente acesso à liberdade, ao 
pluripartidarismo, à democracia. 
 

Já muito foi dito sobre o feliz 30.º aniversário da 
queda do muro de Berlim, celebrado no passado 
sábado. 
 
Mas importa relembrar, como importante dado 
histórico concreto e objetivo que é, que a sua 
construção corresponde a uma brutal forma de 
opressão sobre os cidadãos. 
 
A construção do muro de Berlim, foi acompanhada 
pela criação da chamada “faixa da morte”, um 
fosso e uma via por onde circulavam veículos 
militares, onde existiam 302 torres de observação 
e controle, 255 pistas de corrida para ferozes cães 
de guarda e área onde se aplicava a famigerada 
“Ordem 101”, ordem dada aos militares da ex. RDA 
para “atirar a matar”.. 
 
Em 28 anos da sua existência, muitas pessoas 
morreram ao tentarem atravessar o muro. A última 
em 5 de Fevereiro de 1989. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 14 
de novembro de 2019, saúda o 30º aniversário da 
queda do Muro de Berlim, como importante 
momento histórico na luta pela liberdade e 
democracia, momento este que possibilitou ainda 
a reunificação do povo alemão, concretizada a 3 de 
Outubro de 1990. 
 
A ser aprovado, enviar à embaixada da República 
Federal Alemã. 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
PPD/PSD – Aprovado por Maioria, com os votos a 
favor das bancadas do BE, do PS, do PAN, do 
PPD/PSD, do CDS/PP e com os votos contra da 
bancada da CDU e do Membro Independente 
Lúcia Lemos) 
 
Odivelas, 18 de novembro de 2019” 
 
(Aprovado por maioria) 
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

 
 

TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
RESPEITANTES AO ANO 2019 A LIQUIDAR EM 2020 

 
Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), respeitante ao ano de 2019 a liquidar 
em 2020, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 
25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10162, de 
2019.10.24, aprovada na 21.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 30 de 
outubro de 2019, (Boletim Municipal das Deliberações 

e Decisões n.º 23 de 2019, página 12), remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal para deliberação, nos 
seguintes termos: 
 
1. A fixação de uma taxa de Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) de 0,37% para os prédios 
urbanos, conforme alínea c), do nº 1 e nos termos 
do nº 5 do art.º 112º do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (CIMI), com todas as 
alterações legislativas introduzidas; 
 
2. Nos termos e para os efeitos do n.º 8, do art.º 112º 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI), a majoração de 30% da taxa de IMI aplicável 
a prédios ou parte de prédios urbanos degradados; 
 
3. A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável 
para os prédios urbanos que se encontrem 
devolutos há mais de um ano e/ou para os prédios 
em ruínas, nos termos do nº. 3, do artigo 112.º do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis; 
 
4. A redução da taxa de IMI, no caso de imóvel 
destinado a habitação própria e permanente do 
sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que 
seja efetivamente afeto a tal fim, que nos termos 
do Código do IRS, compõem do agregado familiar 
do proprietário, em: 
 
a) 40 € para 2 dependentes a cargo; 
 
b) 70 € para 3 ou mais dependentes a cargo 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
 

 
 

FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS NO IRS EM 2020 A LIQUIDAR EM 2021 

 
Participação do Município de Odivelas no IRS em 
2020, a liquidar em 2021, fixada nos 5%, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/10148, 2019.10.24, aprovada na 21.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 30 de outubro de 2019, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 de 

2019, página 12), remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal, para 
deliberação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DERRAMA 
 

 
 

LANÇAMENTO DA DERRAMA 
REFERENTE A 2019 A APLICAR EM 2020 

 
Lançamento, em 2019, de uma Derrama de 1,5% 
sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas e isenção da Derrama em 2019, para as 
pessoas coletivas que, cumulativamente, instalem 
a sua sede social no Concelho de Odivelas e criem 
novos postos de trabalho ou provem não terem 
reduzido o número de postos de trabalho 
relativamente ao ano anterior, nos termos 
definidos no “Regulamento das Condições de 
Reconhecimento da Isenção de Derrama” 
(publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões, Ano XV – N.º 8/2014, de 22 de abril, pág. 28 e 
anexo), e ao abrigo da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 
33.º e da alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º ambos do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo 
da alínea c) do artigo 14.º, do n.º 2 do artigo 16.º e do 
artigo 18.º, todos da Lei n.º 73/2013, de 03 de 
setembro, e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10160, de 2019.10.24, 
aprovada na 21.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 30 de outubro 
de 2019, (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 23 de 2019, página 11), remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, para deliberação. 
 
(Aprovado por maioria) 
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TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS 
DE PASSAGEM 

 

 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 
PARA 2020 

 
Aplicação do percentual de 0,25% relativo à Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem, para vigorar 
no ano de 2020, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/10153, 
de 2019.10.24, aprovada na 21.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 30 de 
outubro de 2019, (Boletim Municipal das Deliberações 

e Decisões n.º 23 de 2019, página 12), remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, para deliberação. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


