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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

23.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 27 de novembro de 2019 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DO PONTO 3.10. DA ORDEM DO DIA 
 
Retirada do ponto 3.10. da Ordem do Dia da 
presente Reunião, intitulado “Proposta da 
Segunda Revisão da Carta Educativa do Município 
de Odivelas”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

18.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2019 
20.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado a 2019.11.21, a 
autorizar da 18.ª Alteração Orçamental 
Extraordinária de 2019, 20.ª Modificação 
Orçamental (Extraordinária), nos termos dos 
Mapas anexos à informação n.º Interno/2019/10995, 
de 2019.11.20 e que farão parte integrante da ata da 
presente reunião. 
 
“18.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 18.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 
2019 reveste-se de caráter extraordinário e 
reproduz a necessidade de reforço do projeto 
referente ao “Aniversário do Município”, com o 
valor de 2.300,00€ (dois mil e trezentos euros). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 2.300,00€ (dois mil e trezentos 

euros), verificando-se uma manutenção das 
despesas correntes, bem como, das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições 
/ Anulações 

Total de Despesas Correntes 2.300,00 2.300,00 

Total de Despesas Capital 0,00 0,00 

Total Geral 2.300,00 2.300,00 

(un: euros) 
 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma manutenção das 
despesas correntes, bem como das despesas de 
capital. 
 
Verifica-se assim que se encontra cumprida a 
regra do Equilíbrio Orçamental, de acordo com o 
disposto no art.º 104 da LOE, e a Lei 73/2013, de 
73/2013, de 3 de setembro, conforme quadro 
seguinte: 
 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 2019 

 

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

72.666.565,16 

Despesa Corrente 
Orçamentada 

67.957.465,50 

Amortizações 
Médias 
Empréstimos M/L 
Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.666.565,16 Total (2) 70.961.380,15 

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

1.705.185,01 

(un: euros) 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 
Relatório Final do processo disciplinar 
01/DJOM/2018, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10961, de 2019.11.20. 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, 
com 8 votos a favor e 3 abstenções) 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL 
TÉCNICO SUPERIOR (ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL) 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Técnico Superior (área de 
Engenharia Civil), com vista à celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, aberto a detentores ou não 
de vínculo de emprego público, para o 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10707, de 2019.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Assistente Técnico, com 
vista à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, 
aberto a detentores com vínculo de emprego 
público, para o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico/Divisão de Reabilitação 
e Reconversão Urbana, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2019/10628, de 
2019.01.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Assistente Técnico, com 
vista à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, 
aberto a detentores com vínculo de emprego 
público, para o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10687, de 
2019.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Assistente Técnico, com 
vista à celebração de contrato de trabalho em 
Funções Públicas, por tempo indeterminado, 
aberto a detentores com vínculo de emprego 
público, para o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10723, de 
2019.11.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
 

 
 

ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS 
 
Proposta de procedimento para a aquisição de 
sete viaturas ligeiras elétricas, em regime de 
aluguer operacional de viatura (AOV), pelo período 
de sessenta meses, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10957, de 2019.11.18. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 
PROCESSO N.º 42/DMGAG/2019 

 
Proposta de documentos previsionais para 2020, 
dos SIMAR de Loures e Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10912, de 
2019.11.14. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 12 de novembro de 2019, na sua 13.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 396/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34373, de 12.11.2019, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10912, de 2019.11.14). 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
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MAPA DE PESSOAL 2020 
PROCESSO N.º 43/DMGAG/2019 

 
Proposta de mapa de pessoal para 2020, dos 
SIMAR de Loures e Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10913, de 
2019.11.14. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 12 de novembro de 2019, na sua 13.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 397/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34373, de 12.11.2019, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10913, de 2019.11.14). 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ESTRUTURA TARIFÁRIA PARA 2020 
PROCESSO N.º 45/DMGAG/2019 

 
Estrutura tarifária para 2020, dos SIMAR de Loures 
e Odivelas, referente ao tarifário dos serviços de 
abastecimento de água, serviço de águas residuais 
e serviço de resíduos urbanos, e serviços prestados, 
para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2020, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10907, de 2019.11.15. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 12 de novembro de 2019, na sua 13.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 395/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34373, de 12.11.2019, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10907, de 2019.11.15). 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 
PROCESSO N.º 44/DMGAG/2019 

 
Decisão de adjudicação do procedimento da 
prestação de serviços na área de seguros, nos 
seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10946, de 2019.11.18: 
 
-Projeto de decisão de adjudicação, nos termos do 
n.º 1 do artigo 125.º do CCP: 
 
 

-Adjudicar à Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A., pelo valor global do contrato de 
983.721,30€ (novecentos e oitenta e três mil 
setecentos e vinte e um euros e trinta cêntimos), 
dividido em dois lotes, referente à prestação de 
serviços na área de seguros; 
 
-Minuta de contrato, ao abrigo do artigo 98.º do 
CCP; 
 
-Notas de encomendas, que serão comprometidas 
orçamentalmente, após decisão de adjudicação: 
 
a) 19/00652, no valor de 668.011,05€, referente ao 
lote 1 – seguros de acidentes de trabalho; 
 
b) 19/00653, no valor de 19.668,72€, referente ao 
lote 1 – seguros multirriscos; 
 
c)19/00654, no valor de 206.028,43€, referente ao 
lote 2 – seguro automóvel; 
 
d)19/00655, no valor de 90.013,10€, referente ao lote 
2 – seguro de responsabilidade civil. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 12 de novembro de 2019, na sua 13.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 398/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34373, de 12.11.2019, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10946, de 2019.11.18). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS 
PROCESSO N.º 41/DMGAG/2019 

 
Auto de suspensão da empreitada de substituição 
de condutas em Caneças – fase II, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10950, de 
2019.11.18. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 8 de novembro de 2019, na sua 49.ª reunião 
ordinária, de acordo com Proposta de Deliberação 
n.º 381/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/34276, de 11.11.2019, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10950, de 2019.11.18). 
 
(Aprovado por maioria) 
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CENTRO DE CULTURA E DESPORTO  
DO MUNICÍPIO DE LOURES 

PROCESSO N.º 40/DMGAG/2019 
 
Transferências financeiras para o Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures, para o 
ano de 2020, até ao montante de 121.414,44€ 
(cento e vinte e um mil, quatrocentos e catorze 
euros e quarenta e quatro cêntimos), de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10752, de 2019.11.12. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 8 de novembro de 2019, na sua 49.ª reunião 
ordinária, de acordo com Proposta de Deliberação 
n.º 377/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/34276, de 11.11.2019, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10752, de 2019.11.12). 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

TEMPOS LIVRES – NATAL 2019 
 

 
 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
NATAL 2019 

 
Atividades de ocupação de tempos livres – Natal 
2019, nos dias 23,26, 27, 30 e 31 de dezembro de 
2019, dias 2 e 3 de janeiro de 2020, para 60 jovens 
com idades compreendidas entre os 10 e os 15 
anos, nos seguintes termos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10489, de 
2019.11.06: 
 
“Condições de Inscrição 
 
Mediante apresentação de comprovativo da 
Segurança Social, as inscrições serão feitas de 
acordo com os escalões do subsídio de ação social 
escolar (ver Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho, 
em anexo), e aos portadores dos cartões 
municipais terão um desconto de 5 euros, 
conforme tabela abaixo indicada: 
 

1.º Grupo (Dias 23, 26 e 27 dezembro 2019) 
 

Escalões Valor de Inscrição 
Portadores de Cartão 

Municipal 

Escalão (A) Gratuito Gratuito 

Escalão (B) 15,00€ 10,00€ 

Escalão (C) 25,00€ 20,00€ 

2.º Grupo (Dias 30 e 31 dezembro 2019, 2 e 3 
janeiro 2020) 

 

Escalões Valor de Inscrição 
Portadores de Cartão 

Municipal 

Escalão (A) Gratuito Gratuito 

Escalão (B) 20,00€ 15,00€ 

Escalão (C) 30,00€ 25,00€ 

 
O valor a pagar por período difere, dado que no 1º 
período são contemplados 3 dias, e no 2º período 
são 4 dias de atividades. 
 
Serão contempladas 60 inscrições, 30 
participantes por grupo/semana, dos 10 aos 15 
anos, por ordem de chegada, sendo que o valor da 
inscrição será aplicado de acordo com a tabela 
acima mencionada. 
 
De salientar que os participantes referentes ao 
escalão C pagarão a totalidade do valor da 
inscrição. 
 
A falta de apresentação do referido comprovativo 
implica o pagamento do valor máximo da 
inscrição 
 
1.º grupo - 25 euros 
2.º grupo – 30 euros 
 
A inscrição para os dois períodos de atividades, fica 
condicionada à existência de vagas. 
 
Local de Inscrição 
 
Na Loja do Cidadão – Balcão CMO, no Strada 
Shopping & Fashion Outlet.  
 
Período de Inscrição 
 
De 9 a 16 dezembro de 2019. 
 
Para este efeito, estruturou-se um programa de 
atividades de natureza educativa, desportiva, 
lúdica e cultural, com almoço incluído. 
 
Estas atividades serão devidamente acompanhadas 
por técnicos da Câmara Municipal de Odivelas. 
 

Programa 
Calendarização: 
 
23, 26, 27, 30, 31 de dezembro 2019, 2 e 3 janeiro de 
2020, das 09:00h às 17:30h. 
 

1º Grupo 
 
Dia 23 – (2ªF) 
 
Manhã: INEM – Lisboa - Ação de sensibilização  
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Almoço 
Tarde: Aquário Vasco da Gama – Lisboa - Aquário e 
Museu 
 
Dia 26 - (5ªF) 
 
Manhã: Oficina de Ciência de Sintra – Sintra - 
Dinâmicas de visita 
 
Almoço  
Tarde: Fábrica da Pólvora – Oeiras - Dinâmicas de 
visita/jogo  
 
Dia 27 - (6ªF) 
 
Manhã: Cinema NOS Strada Shopping - Filme a 
designar 
 
Almoço  
Tarde: Quinta Pedagógica dos Olivais – Lisboa - 
Realização dos Workshops: ”Farmácia Rural" e 
"Agricultura Sustentável").  
 

2º Grupo 
 
Dia 30 - (2ªF) 
 
Manhã: Ação de Sensibilização – Proteção 
Civil/Saúde - Casa da Juventude de Odivelas 
 
Almoço  
Tarde: Aquário Vasco da Gama - Lisboa - Aquário e 
Museu 
 
Dia 31 - (3ªF) 
 
Manhã: Odivelas Basket - Atividade desportiva de 
basquetebol   
 
Almoço  
Tarde: Casa da Juventude de Odivelas – 
Workshops de Artes  
 
Dia 2 janeiro - (5ªF) 
 
Manhã: Oficina de Ciência de Sintra – Sintra - 
Dinâmicas de visita 
 
Almoço  
Tarde: Fábrica da Pólvora – Oeiras - Dinâmicas de 
visita/jogo  
 
Dia 3 - (6ªF) 
 
Manhã: Cinema NOS Strada Shopping - Filme a 
designar 
 
Almoço  
Tarde: INEM – Lisboa - Ação de sensibilização” 
 

Colaboração de Outros Serviços 
 
DGAT/DTO/ST – Utilização do autocarro municipal. 
 
GCRPP – Tratamento da publicidade, fichas de 
inscrição e divulgação da iniciativa.  
 
DJAG/DGP/STS - Criação de um seguro pessoal 
para os participantes. 
 
Custos Diretos Estimados: 
 
Caso a presente proposta mereça concordância 
superior, prevê-se um custo estimado para as 
refeições e ingressos das visitas no valor total de 
2.107,28€ c/IVA incluído à taxa legal em vigor.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
 
Aquisição de veículos, por ocupação, e destino final 
dos mesmos por alienação para desmantelamento 
qualificado por empresa certificada e contratada 
para o efeito, nos termos do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10762, de 
2019.11.12: 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

96/VIAT/PV/OL/18 Renault Laguna 40-54-OP 

72/VIAT/PO/FA/19 Fiat Uno XS-90-22 

58/VIAT/PO/FA/19 Volvo V- 40 21-FF-95 

30/VIAT/RA/CA/19 Opel Corsa 11-67-DR 

55/VIAT/PV/OL/19 Nissan Vanette 18-31-OD 

149/VIAT/OD/19 Opel Corsa 29-31-AH 

102/VIAT/PO/FA/19 Citröen Jumper 23-20-GR 

113/VIAT/OD/19 Ford Focus 33-92-PT 

158/VIAT/OD/19 Opel Astra 05-23-BT 

43/VIAT/PV/OL/19 Toyota Carina 73-54-CC 

165/VIAT/OD/19 Renault Master 00-08-NC 

42/VIAT/PV/OL/19 Peugeot 106 46-41-BB 

96/VIAT/PO/FA/19 Opel Corsa 89-96-GC 
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148/VIAT/OD/19 Nissan Micra 06-57-NM 

44/VIAT/RA/CA/19 Opel Corsa 54-86-LI 

46/VIAT/RA/CA/19 Renault Express QX-29-21 

47/VIAT/RA/CA/19 Nissan Primera 40-49-OC 

156/VIAT/OD/19 Renault Clio 43-57-HM 

13/VIAT/RA/CA/17 VW Bora 57-52-ZX 

73/VIAT/PO/FA/19 Renault 19 20-82-DS 

15/VIAT/RA/CA/19 Opel Astra 02-66-NN 

40/VIAT/RA/CA/19 Ford Transit UB-60-31 

48/VIAT/RA/CA/19 Mitsubishi L-400 62-65-MV 

49/VIAT/RA/CA/19 Opel Astra 68-10-HI 

52/VIAT/RA/CA/19 VW Golf 85-00-UV 

53/VIAT/RA/CA/19 Renault 21 VH-27-30 

45/VIAT/PV/OL/19 Fiat Punto 39-06-EQ 

47/VIAT/PV/OL/19 Jonway TW 78-JS-82 

63/VIAT/PO/FA/19 Renault Laguna 10-00-TI 

69/VIAT/PO/FA/19 Ford Fiesta 49-32-OM 

71/VIAT/PO/FA/19 Opel Astra 55-92-EJ 

76/VIAT/PO/FA/19 Ford Fiesta 42-99-DE 

77/VIAT/PO/FA/19 Renault Trafic 00-59-JG 

80/VIAT/PO/FA/19 Ford Fiesta 49-20-GF 

82/VIAT/PO/FA/19 Peugeot 106 74-59-DU 

83/VIAT/PO/FA/19 Citröen Xsara S/matricula 

115/VIAT/OD/19 Nissan Primera 54-78-GD 

124/VIAT/OD/19 Ford Fiesta MMO6 KYR 

127/VIAT/OD/19 Ford Fiesta 96-78-RI 

128/VIAT/OD/19 VW Polo XL-59-35 

175/VIAT/OD/19 VW Polo 51-59-PD 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

GRUPO CORAL DOS PEQUENOS CANTORES 
DA PONTINHA 

 
Apoio Financeiro ao Grupo Coral dos Pequenos 
Cantores da Pontinha, sob a forma de atribuição 
de um subsídio no valor de € 3.000,00 (três mil 
euros), para deslocação à Ilha Graciosa-Açores, no 
âmbito de um intercâmbio Cultural com o Coro 
Juvenil da Matriz de Santa Cruz da Graciosa 
(Açores), nos termos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2019/10132, de 2019.10.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
N.º 3/2004 - BAIRRO TOMADA DA AMOREIRA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
PROCESSO N.º 40632/OM 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 3/2004, 
para o Lote 6, do Bairro Tomada da Amoreira, na 
União de Freguesias de Ramada e Caneças. O 
pedido de alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação e tem como objetivo a alteração de 
parâmetros urbanísticos definidos para o lote 6, 
nos termos da informação técnica dos serviços e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/97, de 2019.11.12, nas seguintes 
condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização (RMEU) para o dimensionamento das 
cedências em Área Urbana de Génese Ilegal 
(AUGI), podendo ainda a Câmara Municipal 
prescindir da compensação devida à área de 
espaços verdes e de utilização coletiva, prevista no 
n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atual e no art.º 49.º e n.º 2 
do art.º 99.º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
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Aceitação do valor de € 5.004,08 (cinco mil e 
quatro euros e oito cêntimos), como compensação 
pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta (37,67m2), prevista no 
n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, na redação atual e no art.º 49.º e n.º 2 do 
art.º 99.º do RMEU, de acordo com os fundamentos 
e nos termos e condições da informação técnica 
respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO 03/2008 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 4810/L 

 
Homologação do Auto de Vistoria, constante de 
folhas 1399 a 1400 do processo n.º 4810/L, receção 
definitiva das obras de urbanização relativas ao 
alvará de loteamento 03/2008, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões e cancelamento 
da caução prestada como garantia da adequada 
execução das obras de urbanização, através de 
hipoteca legal de lotes, conforme o previsto no 
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99 na sua atual 
redação, e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/ 6194, de 2019.11.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO QUINTA DAS PRETAS PARA O LOTE 2 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
Lote 2, inserido no Bairro Quinta das Pretas, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 14041, de 2019.11.04, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor de € 2.869,18 
(dois mil oitocentos e sessenta e nove euros e 
dezoito cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 1/2007/DRRU, de 01 de outubro, 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, nos termos da 
informação técnica n.º 61/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.11.13, e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2019/98 de 
2019.11.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 3 de dezembro de 2019 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DO PONTO 3. DA ORDEM DO DIA 
 
Retirada do ponto 3. da Ordem do Dia da presente 
Reunião, intitulado “Proposta de Concurso Público 
para a Concessão de Terreno Municipal para a 
Construção e Exploração de Complexo Desportivo 
Integrado, com Parque de Estacionamento 
Público, situado em Porto Pinheiro “Colinas do 
Cruzeiro.””. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DO PONTO 4. DA ORDEM DO DIA 
 
Retirada do ponto 4. da Ordem do Dia da presente 
Reunião, intitulado “Proposta de Concurso Público 
para a Concessão de Terreno Municipal para a 
Construção e Exploração de Complexo Desportivo 
Integrado no Casal da Carochia”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DO PONTO 5. DA ORDEM DO DIA 
 
Retirada do ponto 5. da Ordem do Dia da presente 
Reunião, intitulado “Proposta de Aprovação do 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública e 
Proposta Final de Pormenor de Salvaguarda do 
Centro Histórico de Odivelas”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
PROCESSO N.º 46/DMGAG/2019 

 
Proposta para contratação de empréstimo para os 
SIMAR de Loures e Odivelas, nos seguintes termos, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10948, de 2019.11.18: 
 
1 - Autorização prévia do financiamento dos 
investimentos identificados no Anexo I da 
proposta dos SIMAR e que consiste em dois 
empréstimos nos seguintes termos: 
 
Empréstimo A 
 
• Montante do empréstimo – até ao montante de 
1.471.800€ (um milhão quatrocentos e setenta e 
um mil e oitocentos euros); 
 
• Prazo Global de 8 anos; 
 
• Sem carência. 
 
Empréstimo B  
 
• Montante do empréstimo – até ao montante de 
11.298.500 € (onze milhões duzentos e noventa e 
oito mil e quinhentos euros); 
 
• Prazo Global de 14 anos; 
 
• Período de carência de 2 anos. 
 
2 - Que a Câmara Municipal de Odivelas delegue 
nos SIMAR a instrução dos processos de 
contratação dos empréstimos e a assinatura dos 
respetivos contratos com as instituições de crédito, 
nos termos constantes na informação acima 
referida. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 12 de novembro de 2019, na sua 13.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 399/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34373, de 12.11.2019, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10948, de 2019.11.18). 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

PLANO DE PORMENOR DOS POMBAIS E FREIXINHO 
 
Relatório de Ponderação da discussão pública da 
proposta de delimitação do Plano de Pormenor 
dos Pombais e Freixinho, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11031, de 2019.11.21: 
 
• Revogar, nos termos do artigo 165.º, n.º 1 do CPA, 
a decisão que aprovou em 2010 a elaboração do 
Plano de Pormenor Pombais/Odivelas Sul, 
respetivos Termos de Referência e Área de 
Intervenção; 
 
• Retificar a aprovação na 16.ª Reunião de Câmara, 
em 23 de agosto.2017, dos Termos de Referência do 
Plano de Pormenor Pombais e Freixinho; 
 
• O prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a 
elaboração do Plano, bem como a dispensa da 
Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 
Pormenor, conforme justificação na informação 
técnica; 
 
• O Relatório de Ponderação da Discussão Pública 
da Proposta de Delimitação do Plano de Pormenor 
Pombais e Freixinho e respetivos Termos de 
Referência, nos termos constantes na informação 
acima referida. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

CARTA EDUCATIVA 
 

 
 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 
Proposta de segunda revisão da Carta Educativa 
do Município de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/10972, de 
2019.11.20. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 9 de dezembro de 2019 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

19.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
21.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
19.ª Alteração Orçamental de 2019, 21.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2019/11438, de 2019.12.04 e 
que farão parte integrante da ata da presente 
reunião. 
 
“19.ª Alteração Orçamental 
 
A 19.ª Alteração Orçamental de 2019, reproduz a 
necessidade de ajustamentos (reforços e 
anulações) de algumas rubricas dos serviços 
municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, 
destaque para: 
 
-No Departamento Jurídico e de Administração 
Geral: 
 
Na rubrica “Caixa Geral de Aposentações”, o valor 
de 200.000,00€ (duzentos mil euros); 
 
O valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), na 
rubrica referente a “Segurança Social – Regime 
Geral” 
 
50.000,00€ (cinquenta mil euros), na rúbrica 
referente a “Pessoal em qualquer outra situação”; 
 
50.000,00€ (cinquenta mil euros), na rúbrica de 
“Pessoal dos Quadros – Regime do Contrato 
Individual de Trabalho”; 
 

No projeto “Consumos de Energia”, o valor de 
150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 635.250,00€ (seiscentos e trinta e 
cinco mil, duzentos e cinquenta euros), 
verificando-se um aumento das despesas 
correntes no valor de 157.500,00€ (cento e 
cinquenta e sete mil e quinhentos 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 631.250,00 473.750,00 

Total de Despesas Capital 4.000,00 161.500,00 

Total Geral 635.250,00 635.250,00 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se um aumento de 0,23% das 
despesas correntes, por contrapartida de uma 
diminuição de 0,48% das despesas de capital. 
 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprida a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte: 
 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 2019 

 

Receita 
Corrente 

Bruta 
Orçamentada 

72.666.565,16 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
68.219.577,18 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.666.565,16 Total (2) 71.223.491,83 

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

(l) - (2) 
1.443.073,33 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 
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CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 
 

 
 

PLANO DE PORMENOR 
 
Proposta de Relatório de Ponderação da discussão 
pública e Proposta final do Plano de Pormenor de 
Salvaguarda do Centro Histórico de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11091, de 2019.11.25. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

ALTERAÇÃO A ALVARÁ 
PROCESSO N.º 47685/RC 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2003 do 
Bairro Vale Pequeno, para o lote 377, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/102, de 
2019.11.28. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ALTERAÇÃO A ALVARÁ 
PROCESSO N.º 14102/LO/GI 

 
Alteração ao alvará de Loteamento n.º 1/2000 do 
Bairro das Granjas Novas, para o lote 44, na União 
das Freguesias de Ramada e Caneças, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/100, de 2019.11.20. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ALTERAÇÃO A ALVARÁ 
PROCESSO N.º 14102/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000 do 
Bairro das Granjas Novas, para os lotes 67 e 70, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/99, de 2019.11.20. 
 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

Republica-se o Despacho N.º 60/PRES/2019, a 
pedido do serviço emissor, para correção de uma 
gralha existente no mesmo aquando do envio para 
publicação no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 24 de 2019, página 20. 

 
 

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 Projetos Educativos, 
Igualdade e Cidadania, 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  
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0030000 DGOU Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

0030001 DGOU/STJ Setor Técnico-Jurídico 

0030002 DGOU/SSC Setor de Secretaria Central 

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 
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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 

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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DESPACHO N.º 61/PRES/2019 
 

Assunto: Nomeação de Membros do Gabinete de 
Apoio à Vereação da Câmara Municipal de 
Odivelas 
 
Tendo por referência o teor do meu Despacho n.º 
47/PRES/2017, e considerando que a Sr.ª Adjunta 
Maria José Pereira Xavier, cessou funções nesta 
Câmara Municipal, nomeio, nos termos da alínea 
d), n.ºs 2 e 4, do art. 43.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado sob o Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, os seguintes Adjunto e Secretária, que 
exercerão funções no referido Gabinete de Apoio à 
Vereação, com efeitos a partir da presente data: 
 
Adjunto, Fábio Alexandre Martins Farias 
Lourenço, que cessará, na presente data, funções 
de secretário; 
 
Secretária, Célia de Fátima Croca de Sousa 
Antunes. 
 
Odivelas, 28 de novembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 62/PRES/2019 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-
Presidente da Câmara Municipal 
 
Considerando que: 
 
1. Nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 57.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, e conforme despacho N.º 39/PRES/2017, de 
30 de outubro, designei Vice-Presidente da 
Câmara Municipal o Sr. Vereador Edgar Luís 
Simões Valles, que me substitui nas minhas 
faltas e impedimentos; 

 
2. Nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, irei 

integrar a comitiva que em Bruxelas vai receber 
a bandeira que assinala “Odivelas Cidade 
Europeia do Desporto 2020” na Aces Europe 
Awards Ceremony. 

 
Determino que no período referido em 2. seja o 
Vice-Presidente a exercer as minhas 
competências próprias e as que me foram 
delegadas. 
 
Odivelas, 03 de dezembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 2/VPCT/2019 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de 
Competências do Vereador Paulo César Teixeira 
no Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação, 
Fábio Alexandre Martins Farias Lourenço 
 
Nos termos do n.º 6 do artigo 42.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 4/2015, bem como no Decreto-Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, aplicável por ex vi do art.º 43.º, n.º 5, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, todos 
nas suas atuais redações, e ao abrigo do Despacho 
n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro, referente à 
Delegação e Subdelegação do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal no signatário, subdelego no 
Adjunto, FÁBIO ALEXANDRE MARTINS FARIAS 
LOURENÇO, as competências abaixo indicadas, que 
serão exercidas no âmbito do referido Gabinete, no 
âmbito da minha competência decisória, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Regime Jurídico das 
Autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, à sua atual redação, 
de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação das atividades sob 
minha superintendência;   

 
2. Proceder à abertura, análise e distribuição de 

correspondência e demais expediente, dirigido 
ao Vereador Paulo César Teixeira, cabendo-lhe 
promover as diligências ou a prática de 
quaisquer atos destinados à instrução, pelas 
unidades orgânicas competentes, dos 
procedimentos administrativos a que 
respeitem; 

 
3. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no Capítulo II, no n.º 5, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 43/PRES/2018, de 
28 de setembro; 

 
4. Praticar atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória;  

 
5. Solicitar quaisquer informações destinadas a 

instruir os procedimentos administrativos, com 

o objetivo de preparar o exercício da minha 
competência decisória; 

 
6. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 

decisões relativas a férias; 
 
7. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos; 
 
8. Controlar a assiduidade, visando informações, 

mapas e relatórios de assiduidade; 
 
9. A competência para justificar faltas no âmbito 

do serviço, à exceção da situação prevista no n.º 
3 do artigo 206.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação; 

 
10. Autorizar a prestação de trabalho extraordinário; 
 
11. Visar boletins de horas extraordinárias e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 

 
12. Autorizar deslocações em serviço no País, 

excetuando aquelas que hajam de ser feitas 
para a representação oficial do Município. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem e, bem assim, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente 
da revogação do presente despacho, avocar 
qualquer processo ou assunto, devendo, neste 
caso, a subdelegada abster-se da prática de 
quaisquer ações ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe 
for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá a subdelegada prestar ao subdelegante 
todas as informações solicitadas, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data. 
 
Odivelas, 28 de novembro de 2019 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

No uso da competência que me foi delegada e subdelegada 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Martins, através do Despacho n.º 43/PRES/2018, 
de 28 de setembro 
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DESPACHO N.º 07/VEV/2019 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Maria Ana Gonçalves 
da Costa Lima Instrutora de Processos de 
Contraordenação  
 
Nos termos do n.º 14 do ponto II do Despacho n.º 
41/PRES/2018, de 28 de setembro, nomeio a Sr.ª 
Dr.ª Maria Ana Gonçalves da Costa Lima como 
Instrutora de Processos de Contraordenação que 
corram termos na Divisão Jurídica e de 
Organização Municipal/Setor Técnico Jurídico, de 
Contraordenações e Execuções Fiscais da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Odivelas, 02 de dezembro de 2019. 

 
O Vereador 

 
Por delegação e subdelegação de competências do 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Martins, através do Despacho n.º 41/PRES/2018, 

de 28 de setembro, retificado pelo Despacho 
n.º 44/PRES/2019, de 17 de setembro 

 
Edgar S. Valles 

 
 
 

DESPACHO N.º 08/VEV/2019 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Helena Batista Silva 
Instrutora de Processos de Contraordenação  
 
Nos termos do n.º 14 do ponto II do Despacho n.º 
41/PRES/2018, de 28 de setembro, nomeio a Sr.ª 
Dr.ª Helena Batista Silva como Instrutora de 
Processos de Contraordenação que corram 
termos na Divisão Jurídica e de Organização 
Municipal/Setor Técnico Jurídico, de 
Contraordenações e Execuções Fiscais da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Odivelas, 2 de dezembro de 2019. 

 
O Vereador 

 
Por delegação e subdelegação de competências 

do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Martins, através do Despacho n.º 41/PRES/2018, 

de 28 de setembro, retificado pelo Despacho 
n.º 44/PRES/2019,de 17 de setembro 

 
Edgar S. Valles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 20/DGOU/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, subdelego no Técnico Superior, Arq.ª Ana 
Teresa Chitas Pacheco Magalhães, no período de 
02 a 03 de dezembro de 2019, por ausência (férias) 
da respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessária à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares. 
 
Odivelas, 25 de novembro de 2019 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico 

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

Despacho 4/VPCT/2018, de 01 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 189/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2003 
Bairro Vale Pequeno 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2003 do 
Bairro Vale Pequeno para o lote 297, consideram-
se notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 47685/RC encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o prazo de afixação. O prazo 
de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 13 de novembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL N.º 192/PRES/2019 
 

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

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2007 do 
Bairro Sol Nascente para os lotes 195 e 265, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 45625/RC encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico durante o prazo de afixação. O prazo 
de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 15 de novembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 8/2001/DLO – Urbanização Jardim da Amoreira 
União das freguesias da Ramada/Caneças 

 
5º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 2 do 
78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 19ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, datada de dois de 
outubro de dois mil e dezanove, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 8/2001/DLO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta Síntese em anexo e são as 
seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Lote 7: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Aumento do polígono e área máxima de implantação da construção prevista para o lote 7, de 1.500m2 para 
2.350m2 (mais 850m2), e remoção da restrição ao uso de “Turismo, Recreio e Lazer” ---------------------------- 
 
A operação urbanística implica as seguintes alterações globais ao loteamento: ----------------------------------- 
 
 Aumento da área de implantação das construções, passando de 37.617,45m2 para 38.467,45m2 (mais 
850m2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Trata-se de uma alteração simplificada nos termos do nº 8 do artigo 27º do RJUE em vigor, cujos valores 
referentes à área de implantação é inferior a 3%. Estas alterações não implicam mudanças de parâmetros de 
dimensionamento de estacionamento e áreas de cedência ao domínio público. ---------------------------------- 
 
Paços do Concelho, 22 de novembro de 2019 -------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2001 – B.º Trigache Norte AUGI 1 
 

2.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 
2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 18 de setembro de 
2019, onde foi deliberada por maioria a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2001 referente 
ao lote 252 descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o número 1962/20020204, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe. 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações à licença de loteamento consistem nas seguintes: na alteração dos parâmetros urbanísticos 
definidos para o Lote 252, designadamente, o aumento da área de construção, aumento do número de pisos 
e redução de 1 fogo. 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS 
 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 

2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES 
 

LOTE 
Parâmetros Prévios Parâmetros Alterados 

A. LOTE A.IMPLAT. A.C.T. FOGOS PISOS A. LOTE A.IMPLAT. A.C.T. FOGOS PISOS 

252 423,00 120,60 241,20 4 2 423,00 120,60 351,20 3 3 

Diferença        +110,00 -1 1 

 
2.1 PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 

 

Área dos prédios a lotear (m2) …………………………………………………………………………………………………. 240.453,50 

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………………….. 127.591,55 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ……………………. 17.338,55 

Área de cedência para equipamento de utilização coletiva (m2) ………………………….. 17.023,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) 53.938,40 

Índice de construção/ utilização ……………………………………………………………………………………………. 0,36 

Área de construção total (m2) …………………………………………………………………………………………………. 85.582,58 

Área de construção destinada a habitação (m2) ……………………………………………………………. 80.381,68 

Área de construção destinada a atividades (m2) …………………………………………………………… 5.200,90 

Índice de atividades …………………………………………………………………………………………………………………….. 0,06 

Índice de ocupação ………………………………………………………………………………………………………………………. 0,17 

Área de ocupação (m2) ………………………………………………………………………………………………………………. 41.025,41 

Número total de lotes ………………………………………………………………………………………………………………... 351 

Número total de fogos ………………………………………………………………………………………………………………. 476 

Densidade habitacional (f/ha) ………………………………………………………………………………………………… 19,80 

Lugares de estacionamento exteriores ……………………………………………………………………………. 154 

Lugares de estacionamento interiores ……………………………………………………………………………… 550 

Total de estacionamentos ………………………………………………………………………………………………………. 704 
 

Os parâmetros alterados estão representados a negrito 
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3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
Não se aplica. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
 
As áreas de cedência para espaços verdes públicos e equipamentos de utilização coletiva do loteamento são 
suficientes para suportar o incremento de necessidades geradas por esta alteração ao loteamento, de +29,33 
m2 e +34,83 m2, respetivamente. 
 
5. ESTACIONAMENTO 
 
No âmbito da legalização da edificação existente no lote 252, deverão ser garantidos os lugares de 
estacionamento necessários de acordo com o disposto no art.º 116.º do RMEU. 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
 
●•Planta de síntese do loteamento, esc. 1/1000 de 07-11-2019; 
● Planta de síntese parcial do loteamento - Zona 3, esc. 1/500 de 07-11-2019; 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 1.757,10 (mil setecentos e cinquenta e sete euros e dez 
cêntimos) e foi cobrado com redução de 50% nos termos do art.º 4.º do RTORM através da guia n.º 14678. 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 3 em 14 de novembro de 2019. 
 
Paços do Concelho, 14 de novembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

COESÃO SOCIAL 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências do Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, n.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro, no âmbito 
da Divisão de Coesão Social, referentes ao mês de 
novembro de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/11320, de 2019.11.30 (edoc/2019/73978): 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2018/31458 
Assunto: Audiência dos Interessados. 2.ª Notificação do 
sentido da decisão final - Cessação/Resolução do 
contrato de arrendamento – Rua Cândido de Oliveira, n.º 
13 – 2º Esq. - Póvoa de Santo Adrião  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Proceda-se em 
conformidade com o proposto.” 
Data da decisão: 2019/11/14 
 
EDOC/2019/50944 
Interno/2019/9186 de 2019/09/01 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I – Acordo 328 sito na Rua Júlio Dinis, 
18 – 2º Dtº – 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: 2019/11/14 
 
EDOC/2019/65319 
Interno/2019/10128 de 2019/10/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 21, Avenida 
Bombeiros Voluntários – Pontinha. Pagamento de quota 
extraordinária. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/11/14 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 21 de novembro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

«RECOMENDAÇÃO 
 

PELA CRIAÇÃO DE CORREDORES E ABRIGOS PARA 
ABELHAS E OUTROS INSETOS POLINIZADORES 

 
Hoje é reconhecida importância da preservação da 
biodiversidade e da proteção da natureza, bem 
como o papel da biodiversidade na afirmação da 
identidade de um território e de uma nação, em 
conjunto com o património histórico e cultural. 
 
Para a assunção deste papel foi de extrema 
importância a Conferência das Nações Unidas 
sobre Ambiente e Desenvolvimento1, de 1992, na 
qual foi adotada a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica2 (CDB), ratificada por Portugal através do 
Decreto n.º 21/93, de 21 de junho, que entrou em 
vigor a 21 de março de 1994. 
 
Ao longo dos anos, têm sido múltiplos os 
compromissos redigidos para travar a perda de 
biodiversidade. Na Décima Conferência das Partes 

                                                             
1 Realizada no Rio de Janeiro em 1992, levou à adoção da 
Convenção-Quadro sobre as Alterações Climáticas e à Convenção 
sobre a Diversidade Biológica (CDB), bem como à Declaração do 
Rio, a uma declaração de princípios sobre as florestas e ao 
programa «Agenda 21». 
2 A CDB é complementada por dois protocolos principais: 
Protocolo de Cartagena sobre segurança biológica, que visa 
proteger a biodiversidade dos potenciais riscos associados aos 
organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia 
moderna, em vigor desde 2003; Protocolo de Nagoia relativo ao 
acesso aos recursos e à partilha dos benefícios, adotado em 2010 
e em vigor desde 2014, que visa aumentar a segurança jurídica e 
a transparência para os fornecedores e os utilizadores de recursos 
genéticos. 
3 A União Europeia é Parte nas seguintes convenções: Convenção 
de Ramsar sobre a conservação de zonas húmidas (fevereiro de 
1971); Convenção CITES (março de 1973); Convenção de Bona 
relativa à Conservação de Espécies Migratórias e de Animais 

(COP10) da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica, realizada em Nagoya em 2010, assumiu-
se o Plano Estratégico Global para a Biodiversidade 
para o período de 2011- 2020, estabelecendo as 
metas de biodiversidade de Aichi (20 metas 
organizadas em 5 objetivos fundamentais para a 
proteção da biodiversidade até 2020). 
 
Porém, decorridos 26 anos sobre a assinatura por 
196 países desse tratado inicial, que visa promover 
a conservação da biodiversidade, o uso sustentável 
dos seus componentes e a divisão justa dos 
benefícios obtidos com a utilização de recursos 
genéticos, e quando estamos na reta final da 
chamada Década das Nações Unidas para a 
Biodiversidade 2011-2020, continuamos a assistir à 
extinção de várias espécies devido às atividades 
humanas. 
 
O objetivo central de travar a perda de 
biodiversidade e a degradação dos serviços 
ecossistémicos também foi assumido pela União 
Europeia3 que estabeleceu a “Estratégia de 
Biodiversidade da EU para 2020”4 5, determinando 
assim os seus objetivos nesta matéria e definindo 
o caminho para cumprir os seus compromissos a 
nível global. 
 
Porém, apesar de todos estes compromissos, os 
relatórios têm sido claros ao afirmarem que as 
metas de preservação da biodiversidade não têm 
sido atingidas: 
 
● O relatório «As 3 perspetivas mundiais sobre a 

biodiversidade», publicado pelo secretariado da 
CDB, demonstrou que a meta estabelecida para 
2010, relativa à biodiversidade, não tinha sido 
atingida; 

 
● O Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

afirmou que cerca de 24% das espécies 
pertencentes a grupos como as borboletas, as 
aves e os mamíferos já desapareceram 
completamente do território de alguns países 
europeus. 

Selvagens (junho de 1979); Convenção de Berna relativa à 
conservação da vida selvagem e dos habitats naturais da Europa 
(1982); Convenção do Rio de Janeiro sobre a Diversidade Biológica 
(1992); e nas seguintes convenções regionais: Convenção de 
Helsínquia para a Proteção do Meio Marinho da Zona do Mar 
Báltico (1974) A Convenção de Barcelona sobre o Mediterrâneo 
(1976); e a Convenção sobre a Proteção dos Alpes (1991). 
4 Tem 6 metas principais: proteção e recuperação da 
biodiversidade e dos serviços ecossistemas associados (metas 1 e 
2), reforço da contribuição positiva da agricultura e das florestas, 
redução de pressões-chave sobre a biodiversidade da UE (metas 
3, 4 e 5) e intensificação do contributo da UE para a 
biodiversidade global (meta 6). Cada meta está dividida num 
pacote de acções (20 no total) destinadas a dar resposta ao 
desafio específico por ela visado. 
5https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiver
sity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_PT.pdf 
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● A União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN) tem alertado consecutivamente 
para as ameaças que pendem sobre a 
biodiversidade. Alguns dos números: 23 % dos 
anfíbios, 19 % dos répteis, 15 % dos mamíferos e 13 
% das aves da Europa encontram-se ameaçados. 

 
O recente relatório da Plataforma 
Intergovernamental sobre Biodiversidade e 
Serviços Ecossistémicos6 (IPBES), que avalia as 
mudanças nas últimas cinco décadas e tem o 
contributo de 310 autores, publicado pelas Nações 
Unidas, alertou novamente para o facto de dos oito 
milhões de espécies no mundo existirem cerca de 
um milhão (animais e plantas) sob ameaça de 
extinção, mostrando uma clara relação entre os 
caminhos, o desenvolvimento económico e os 
impactos na natureza. 
 
Neste relatório os números agravam-se: 40% das 
espécies de anfíbios, 33% dos recifes de coral, 
tubarões e espécies afins, bem como mais de um 
terço dos mamíferos marinhos se encontram 
ameaçados; quanto aos insetos, segundo os 
especialistas, cerca de 10% das espécies estão em 
risco de desaparecer. 
 
Este estudo destacou que um dos impactos desta 
perda é o desaparecimento dos animais 
polinizadores e o seu efeito negativo, 
potencialmente sobre a polinização de alimentos 
como frutas e legumes. 
 
Em todo este processo, a relação entre as cidades 
e a biodiversidade não tem sido bem 
compreendida, sendo necessário preencher este 
fosso, sobretudo quando sabemos que mais de 
metade da população mundial vive em cidades e 
que esta proporção irá aumentar. 
 
O impacto das cidades e das decisões relativas a 
elas afetam a biodiversidade existente no seu 
território, mas também fora delas e vice-versa. 
Assim, a governança das cidades deve assumir um 
papel de relevo no contexto atual. 
 
Além de uma rede de espaços verdes de recreio é 
também essencial pensarmos os corredores 
verdes e ainda espaços agro-ecológicos urbanos, 
como forma de melhorar a biodiversidade e ainda 
para providenciar bens produzidos no local. 
 
Sabemos que a urbanização obrigou à deslocação 
de várias espécies, mas também outras espécies 

                                                             
6 https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment 
7 Shortall, C. R., Moore, A., Smith, E., Hall, M. J., Woiwod, I. P., & 
Harrington, R. (2009). Long-term changes in the abundance of 
flying insects. Insect Conservation and Diversity, 2(4), 251-260. 
8 Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., 
Schwan, H., ... & Goulson, D. (2017). More than 75 percent decline 

evoluíram como resposta às pressões surgindo 
novas comunidades de plantas e animais que 
evoluíram em áreas urbanas. 
 
Como a urbanização está a mudar a natureza do 
nosso planeta, a preservação da biodiversidade 
tem de avançar para além das formas mais 
convencionais de proteção do que entendemos 
serem os “habitats naturais”. 
 
Os jardins e parques urbanos tornaram-se, por 
exemplo, reservas de abelhas e outros 
polinizadores que têm dificuldade de sobreviver 
com as condições da agricultura intensiva, mas 
que desempenham um papel primordial na 
agricultura. Os terraços e fachadas verdes têm-se 
revelado novos habitats para espécies, podendo, 
até, vir a revelar-se o que o futuro reserva para a 
preservação da biodiversidade. 
 
As cidades já são, hoje, uma nova classe de 
ecossistema devido às interações entre o sistema 
ecológico e o social, o natural e o construído. Assim, 
cabe-nos ter uma atitude também inovadora e 
não só preservar os componentes existentes, mas 
avançar dinamizando novos tipos de ecossistemas 
que facilitem uma reconciliação entre o 
desenvolvimento humano e a biodiversidade. 
 
Considerando que: 
 
Os insetos têm um papel fundamental no 
ecossistema terrestre, agindo como polinizadores 
e providenciando uma base alimentar para vários 
outros animais e que os impactos da atividade 
humana (urbanismo, desflorestação, degradação 
dos solos, alterações climáticas, etc.) nos insetos 
têm vindo a ser alvo de vários estudos científicos 
que alertam para a diminuição destes 
polinizadores7 . 
 
Um estudo recente8 aponta para o decrescimento 
do número de insetos nos últimos 25 anos na 
Alemanha, na ordem dos 75% e vários 
investigadores alertam para o “apocalipse 
ecológico dos insetos”. 
 
As abelhas são particularmente vulneráveis e 
fundamentais para a biodiversidade e para a vida 
humana, tendo como maiores ameaças a perda de 
habitat, o uso de pesticidas, espécies invasoras, 
doenças e os impactos das alterações climáticas9. 
Revelando-se, desta forma, necessário desenvolver 
uma estratégia para a proteção e conservação das 

over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PloS 
one, 12(10), e0185809. 
9 Brown, M. J., & Paxton, R. J. (2009). The conservation of bees: a 
global perspective. Apidologie, 40(3), 410-416. 
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abelhas e outros insetos polinizadores, tendo 
como uma das suas prioridades minimizar a perda 
de habitats, criando canais de polinização, tanto 
em zonas rurais como urbanas. 
 
As abelhas são tão importantes que chegaram a 
ser declaradas como seres vivos insubstituíveis 
pela Royal Geographical Society de Londres, 
durante a competição Earthwatch10. Como referiu 
David Suzuki11: “Um mundo sem abelhas seria um 
mundo sem pessoas”, sendo exemplos de 
programas que visam a sua proteção na Europa: 
 
● Em Londres na zona de Brent, foi criado em maio 

deste ano um corredor para as abelhas12; 
 
● Em Utrech o município transformou mais de 300 

paragens de autocarro em santuários para 
abelhas, utilizando a cobertura para plantar erva 
e flores silvestres, permitindo ainda absorver 
partículas finas, armazenar água da chuva e 
arrefecer o ambiente em dias de calor; 

 
● A organização internacional Friends of the Earth 

propôs a criação de abrigos para abelhas13, 
destinando-se a abelhas silvestres de hábito 
solitário que nidificam em pequenas cavidades 
que existem nas estruturas naturais. 

 
Os abrigos para os insetos polinizadores são infra 
estruturas com várias cavidades de distintos 
diâmetros, permitindo a adaptação de várias 
espécies de abelhas e servindo como abrigo 
seguro para a nidificação das espécies silvestres de 
hábito solitário, aumentando assim a sua 
permanência nestes espaços verdes e mantendo-
as seguras de agrotóxicos existentes em espaços 
externos não controlados. 
 
Estas estruturas podem ainda albergar outros 
insetos importantes para a polinização e controlo 
de pragas, nomeadamente as borboletas, 
abelhões, vespas, escaravelhos, joaninhas e 
crisopas. 
 
Outro aspeto importante da política de 
preservação e proteção dos polinizadores é 
assegurar a abundância, diversidade e 
continuidade de espécies autóctones florais 
atrativas para os insetos polinizadores. Só deste 
modo é possível fomentar o aumento das colónias 
destas espécies, das quais depende parte 
substancial da resiliência humana. 
 
Face ao atrás apresentado contexto científico que 
aponta para o decrescimento das abelhas e de 
outros insetos polinizadores, devido à perda de 
                                                             
10https://www.theguardian.com/environment/blog/2008/nov/21/
wildlife-endangeredspecies 
11 https://davidsuzuki.org/?nab=1 

habitats, ao uso de pesticidas e às alterações 
climáticas, entre outras causas, o PAN propõe a 
implementação de um conjunto de medidas 
fundamentais para uma estratégia local de 
proteção de polinizadores. 
 
Deste modo, a Assembleia Municipal de Odivelas 
propõe recomendar à Câmara Municipal de 
Odivelas: 
 
I. A definição de um plano de zonas que poderão 

acolher os abrigos para insetos polinizadores e os 
corredores para insetos, nomeadamente: 

 
A. Hortas comunitárias; 
 
B. Áreas urbanas silvestres; 
 
C. Jardins municipais; 
 
D. Parques urbanos; 
 
E. Corredores verdes. 
 
II. O desenho e implantação de abrigos para 

insetos polinizadores e o cultivo de espécies de 
flores e plantas autóctones atrativas para os 
insetos polinizadores, colaborando para o 
aumento das suas colónias; 

 
III. A formação de técnicas/os da divisão do 

Ambiente para a bio construção e manutenção 
destes abrigos; 

 
IV. A elaboração de uma campanha de 

sensibilização para a importância dos insetos 
polinizadores na biodiversidade e no futuro do 
planeta, envolvendo as juntas de freguesia, 
escolas e comunidades locais, empresas e 
pessoas singulares, de modo a envolver 
diversos parceiros; 

 
V. A promoção de um estudo, em parceria com a 

academia e grupos de cidadãos e organizações 
não governamentais ligadas às áreas do 
ambiente, da cidadania e da natureza, para se 
criarem corredores para abelhas no município; 

 
VI. Desenvolver um programa de monitorização e 

avaliação do impacto das medidas implementadas; 
 
VII. Desenvolver uma estratégia integrada local 

para a protecção de insectos, incluindo a não 
utilização pesticidas nocivos para os insectos 
polinizadores e outras medidas de proteção. 

 

12 https://www.bbc.com/news/uk-england-london-48187846 
13https://friendsoftheearth.uk/bees/bee-hotels-solitary-bees-
simple-guide 
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É através da proteção das espécies polinizadoras 
que protegemos a nossa própria alimentação e o 
equilíbrio que permite a vida humana no nosso 
planeta. 
 
Todos nós devemos participar nesta solução. 
 
Odivelas, 22 de Novembro 2019 
 
(Aprovada por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PS, do PAN, do 
PPD/PSD e do Membro Independente Lúcia 
Lemos e com a abstenção da bancada do CDS/PP 
Recomendação sobre “Pela criação de corredores 
e abrigos para abelhas e outros insetos 
polinizadores” apresentada pela bancada do 
PAN.)» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma 
recomendação com o título “Estacionamento para 
pessoas com deficiência” (documento n.º 3), que 
será transcrito 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 PSD e do Membro Independente Lúcia Lemos 
e com a abstenção da bancada do CDS e PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“PLANOS ESTRATÉGICOS PARA HABITAÇÃO” 
 

Pela bancada do BE, foi apresentada uma 
recomendação com o título “Planos Estratégicos 
para Habitação” (documento n.º 4), que será 
transcrito em ata. Colocada à votação, a 
recomendação, foi rejeitada por maioria, com os 
votos a favor das bancadas do BE, da CDU, do, do 
PAN e do Membro Independente Lúcia Lemos e 
com os votos contra das bancadas PPD/PSD, CDS 
e PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 

 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

«VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE JOSÉ MÁRIO BRANCO 
 

José Mário Monteiro Guedes Branco tinha 77 anos 
e morreu durante a noite de segunda para terça-
feira 19 de novembro 2019, após um acidente 
vascular cerebral (AVC).  
 
Mais conhecido como José Mário Branco, nasceu 
no Porto a 25 de Maio de 1942. Filho de professores 
primários, cresceu entre o Porto e Leça da 
Palmeira. Iniciou o curso de História, primeiro na 
Universidade de Coimbra, depois na Universidade 
do Porto — acabou por deixá-lo por terminar.  
 
Envolveu-se desde novo no combate à ditadura 
fascista foi perseguido pela PIDE pelas suas 
ligações ao Partido Comunista Português e exilou-
se em França, em 1963, onde desenvolveu 
inúmeras atividades culturais 
 
Regressado a Portugal após a revolução do 25 de 
Abril, torna-se uma das figuras da cultura 
portuguesa nos primeiros tempos de liberdade.  
 
Para além das inúmeras intervenções musicais, 
estende a sua atividade ao teatro, integrando o 
grupo A Comuna, onde veio a conhecer a sua 
companheira Manuela de Freitas, mas também ao 
cinema e à ação cultural, fundando com Fausto, 
Tino Flores e Afonso Dias o GAC - Grupo de Ação 
Cultural - Vozes na Luta, logo após chegar a 
Portugal. O GAC dinamizou centenas de sessões 
de canto em aldeias, fábricas e quartéis por todo o 
país, participando inclusivamente no Festival da 
Canção de 1975 com o tema “Alerta”. 
 
Compositor, intérprete, letrista, arranjador e 
produtor de grande talento, José Mário Branco fez 
tudo o que havia para fazer na música 
 
Na sua vastíssima obra, para além de arranjos 
sonoros sobre textos de Camões, Natália Correia e 
do cancioneiro popular português, compõe e edita 
duas das suas maiores obras musicais, “FMI” e “Ser 
Solidário”, que ficariam para sempre como a marca 
da desilusão por parte de uma geração que 
entregou a sua juventude ao processo 
revolucionário e assistia então ao desfazer das 
esperanças de construir uma sociedade socialista 
em Portugal.  
 
O cantor conclui o período com a canção e 
autêntico manifesto:  "Eu vim de longe, eu vou para 
longe" do disco "Ser Solidário" que refletiam a sua 
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Inquietação sobre a realidade ou expressavam 
solidariedade com os povos do Brasil ou Timor 
Leste, num legado cultural que ultrapassa as 
fronteiras nacionais.   
 
A sua vida foi marcada igualmente pela 
intervenção política, pelo combate às opressões e 
à desigualdade social. 
 
Foi fundador da UDP e em 1999 participou na 
criação do Bloco de Esquerda, de que foi membro 
da Mesa Nacional, num tempo marcado pela 
mobilização pela independência de Timor, da qual 
viria a tomar o título do álbum seguinte, já em 
2004, “Resistir é Vencer”. 
 
Cinco anos depois, regressa aos palcos ao lado de 
Fausto e Sérgio Godinho no projeto “Três Cantos”, 
com vários dias de concertos no Campo Pequeno, 
depois editados e álbum e DVD. 
 
Em 2018 deu a conhecer um conjunto de canções 
e composições gravadas com o álbum “Inéditos 
1967-1999” e já este ano viu um grupo de artistas 
prestarem-lhe tributo com o álbum “Um disco 
para José Mário Branco”, que reuniu nomes como 
Camané, Ana Deus, Mão Morta, Walkabouts, Peste 
& Sida, Ermo, Osso Vaidoso, Batida, JP Simões e 
João Grosso, entre outros. 
 
O seu papel no fado foi ficando cada vez mais 
preponderante com o passar do tempo, tendo, por 
exemplo, produzido todos os discos do fadista 
Camané e não só. 
 
José Mário Branco ganhou dois prémios José 
Afonso, que reconhece o que é feito na música em 
Portugal. 
 
Músico que ao longo de meio século de carreira 
deixou a sua marca na cultura portuguesa e em 
várias gerações de artistas.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 21 de novembro 
de 2019, manifesta a sua profunda consternação 
pela morte do cidadão exemplarmente 
empenhado que foi José Mário Branco e exprimir 
aos seus familiares, amigos o camaradas o seu 
sentido pesar, fazendo um minuto de silêncio em 
sua homenagem.  
 
Odivelas, 22 de Novembro 2019 
 
Aprovado por Unanimidade, o Voto de Pesar pelo 
“Falecimento de José Mário Branco”, foi colocado à 
votação tendo sido Aprovado por Unanimidade, 
apresentada pela Bancada do BE.» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

MOÇÕES 
 

 
 

“MOÇÃO 
 

PELA CONTRATAÇÃO DE MAIS FUNCIONÁRIOS 
NÃO DOCENTES 

 
A falta de funcionários não docentes tem causado 
problemas graves em vários estabelecimentos de 
ensino. Nas últimas semanas vários 
agrupamentos, através das suas direções e 
associações de encarregados de educação têm 
trazido a público a gravidade deste problema. Há 
serviços, blocos e, em alguns casos, escolas inteiras 
que ficam paralisadas por falta de condições para 
um funcionamento normal e seguro. 
 
Além das públicas manifestações de 
descontentamento, assinalam-se vários protestos 
organizados pelos funcionários não-docentes ou 
pela comunidade educativa em geral por todo o 
país. A falta de agilidade do governo em proceder 
à substituição de funcionários de baixa ou recém-
reformados e os rácios insuficientes de 
funcionários por número de alunos são alguns dos 
problemas apontados.  
 
É urgente que o Governo tome medidas sobre este 
problema grave do sistema educativo português, 
um problema que tem um caráter sistemático, 
entre outras razões pela falta de renovação dos 
quadros de funcionários não-docentes, e que urge 
resolver. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 21 de novembro de 
2019, delibera: 
 
1. manifestar a sua profunda preocupação com a 
falta de funcionários não docentes, o que tem 
impedido o regular funcionamento da atividade 
educativa; 
 
2. apelar ao Governo e à Assembleia da República 
que revejam a fórmula de cálculo do rácio para a 
contratação de funcionários não docentes para as 
escolas e que tomem as diligências necessárias 
para a contratação urgente dos funcionários não 
docentes em falta nos agrupamentos de escolas 
do concelho;  
 
3. manifestar o seu apoio solidário a todas as ações 
de protesto que visam alertar para a necessidade 
da urgente contratação de funcionários não 
docentes; 
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Enviar este documento ao Presidente da 
República, ao Primeiro-ministro, ao Ministro da 
Educação, ao Presidente da Assembleia da 
República, aos Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, à Frente Comum dos 
Sindicatos da Função Pública, ao Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública, a todas 
as escolas e agrupamentos escolares do concelho, 
às associações de pais e encarregados de 
educação do município e à comunicação social. 
 
Odivelas, 22 de novembro 2019 
 
Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do BE, CDU e PAN, e do Membro 
Independente Lúcia Lemos, com a abstenção da 
bancada PPD/PSD e PS e com os votos contra da 
bancada do CDS/PP, Moção “Pela contratação de 
mais funcionários não Docentes” apresentada pela 
bancada do BE.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“PELA DEFESA DOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma moção 
com o título “Pela defesa dos direitos dos 
trabalhadores” (documento n.º 6), que será 
transcrita em ata. Colocada à votação, a moção, foi 
rejeitada por maioria, com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, PAN e do Membro 
Independente Lúcia Lemos e com a abstenção da 
bancada do PPD/PSD e voto contra da bancada do 
PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

«VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

ELEIÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES A 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

 
Depois de em 2015, Eduardo Ferro Rodrigues ter 
sido eleito presidente da Assembleia Republica 
pela primeira vez com 120 votos, contra os 108 
obtidos pelo deputado do PSD Fernando Negrão, 
quebrando uma tradição parlamentar de o 
parlamento ser liderado por um deputado 
indicado pelo partido mais votado, foi novamente 

o escolhido para dirigir e coordenar os trabalhos 
no Parlamento, para a presente Legislatura, com 
178 votos a favor, 44 contra e oito nulos. 
 
Do seu primeiro mandato, enumera a 
"centralidade do parlamento" numa solução 
governativa inédita apoiada em posições políticas 
assinadas à esquerda, a chamada 'geringonça' e 
destaca o papel do Estado no combate aos 
populismos como uma “muralha Simbólica” 
contra o crescimento destes fenómenos.  
 
Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues nasceu em 
03 de novembro 1949 em Lisboa, é licenciado em 
Economia e Finanças e foi eleito deputado à 
Assembleia da República pela primeira vez em 
1985, ministro nos Governos socialistas liderados 
por António Guterres entre 1995 e 2001 e 
secretário-geral do PS entre 2002 e 2004, Ferro 
Rodrigues foi entre junho de 2011 e setembro de 
2014 vice-presidente da Assembleia da República.  
 
Destacado por todas as bancadas pela sua 
"independência, isenção e equidistância" e com 
profundo "respeito pelos valores fundamentais 
da República" é pela condução dos trabalhos 
numa solução governativa inédita que é majorado 
por todos. 
 
Assim, a AMO reunida no dia 21 de novembro de 
2019, manifesta a sua satisfação e congratula 
Eduardo Ferro Rodrigues pela sua reeleição. 
 
Odivelas, 21 de novembro de 2019 
 
Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas da CDU, PS e PAN, com a abstenção da 
bancada CDS/PP e do Membro Independente 
Lúcia Lemos, com os votos contra da bancada do 
PPD/PSD, Voto de Congratulação “Eleição de 
Eduardo Ferro Rodrigues a Presidente da 
Assembleia da Republica” apresentada pela 
bancada do PS.» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

“VOTO DE CONGRATULAÇÃO E SAUDAÇÃO DA 
EFEMÉRIDE DE 25 DE NOVEMBRO DE 1975” 

 
Pela bancada do CDS/PP, foi apresentado um Voto 
de Congratulação com o título “Voto de 
Congratulação e Saudação da Efeméride de 25 de 
novembro de 1975” (documento n.º 8), que será 
transcrito em ata. Colocado à votação, o voto de 
congratulação” foi rejeitado por maioria, com os 
votos a favor das bancadas do PPD/PSD e CDS/PP, 
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com a abstenção das bancadas do PS e do PAN, 
com os votos contra das bancadas do BE, da CDU, 
do Membro Independente Lúcia Lemos e pelos 
membros Carlos Barreto, Manuel Varela, Miguel 
Ramos, Sandra Campos e Carlos Lopes em nome 
individual. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 2020 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL 2020 
 

Mapa de Pessoal para o ano de 2020, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10014, de 2019.10.22, 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 de Odivelas à Assembleia 
Municipal de Odivelas para deliberação. 
 
 
“(…) De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 
29.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com as necessárias adaptações, o Mapa de 
Pessoal, para o próximo ano, deverá ser submetido 
à aprovação dos órgãos competentes juntamente 
com a proposta de orçamento. 
 
No cumprimento desses dispositivos legais, foi 
elaborada a proposta de Mapa de Pessoal para o 
ano de 2020, em anexo, a qual tem como grande 
objetivo a adequação dos postos de trabalho 
previstos aos objetivos estratégicos desta 
Autarquia para o próximo ano e às efetivas 
necessidades dos serviços para a prossecução dos 
mesmos, tendo em consideração o seguinte: 
 
1) Previsão de novos postos de trabalho que 
permitam a futura consolidação de situações de 
mobilidade na categoria e mobilidade 
intercarreiras; 
 
2) Previsão de novos postos de trabalho tendo em 
vista a abertura de procedimentos concursais 
imprescindíveis ao cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público legalmente 
estabelecidas, nomeadamente ao nível das 
carreiras de Técnico Superior, Assistente Técnico e 
Assistente Operacional para o exercício de funções 
em diversas áreas da atividade municipal; 
 

3) Eliminação de alguns postos de trabalho não 
ocupados referentes a diversas situações cuja 
ocupação não se revela necessária aos serviços. 
 
Em face destas linhas orientadoras, o mapa de 
pessoal para 2020 contempla um total de 1637 
postos de trabalho, encontrando-se ocupados, à 
presente data, 1327 (incluindo o pessoal não 
docente dos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho, no âmbito da transferência de 
competências na área da educação) e não 
ocupados 310 postos. 
 
Em termos comparativos com o Mapa de Pessoal 
para 2019 – 1.ª Alteração, o qual contemplava 1568 
postos de trabalho, observa-se um acréscimo de 
69 postos de trabalho, que resulta do seguinte: 
 
a) Criação de 81 postos de trabalho para o exercício 
de funções nas várias unidades orgânicas desta 
Câmara Municipal, designadamente: 
 
- Técnico Superior - 42 postos de trabalho; 
- Assistente Técnico - 34 postos de trabalho (sendo 
que 30 são da categoria de Assistente Técnico e 4 
da categoria Coordenador Técnico); 
- Assistente Operacional - 5 postos de trabalho. 
 
b) Eliminação de 12 postos de trabalho não 
ocupados sendo que, todos estes os postos 
resultaram de situações de consolidações de 
mobilidades intercarreiras não se revelando 
necessários para a prossecução das atribuições 
das respetivas unidades orgânicas. 
 
De salientar ainda que esta proposta de Mapa de 
Pessoal contempla a descrição das funções 
associadas a cada carreira/categoria. 
 
Do exposto deu-se conhecimento às Organizações 
Sindicais, representativas dos trabalhadores desta 
Câmara Municipal, conforme documento anexo. 
 
Mais se informa que esta proposta de mapa está 
espelhada na proposta de Orçamento para 2020, o 
qual prevê a dotação correspondente ao número 
de postos de trabalho previstos. (…)” (Informação n.º 

Interno/2019/10014, de 2019.10.22) 
 
(Documento a ser divulgado através do sítio 
institucional da Câmara Municipal de Odivelas na 
Internet www.cm-odivelas.pt) 
 
(Aprovado por maioria) 
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ORÇAMENTO E 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

 
 

ORÇAMENTO 2020 
E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020-2023 

 
Orçamento 2020 e Grandes Opções do Plano para 
2020-2023, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10186, de 2019.10.25 e 
documentos anexos, aprovados 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 de Odivelas à Assembleia 
Municipal de Odivelas para deliberação. 
 
“Mensagem do Presidente 
 
A contínua melhoria das condições de vida dos 
munícipes de Odivelas tem sido, desde a primeira 
hora, a principal prioridade do Executivo 
Municipal, procurando conciliar o investimento 
nas pessoas e no território, através do reforço nas 
funções sociais a par do investimento na criação de 
infraestruturas que possibilitem um 
desenvolvimento sustentável quer ao nível 
ambiental, social, económico e financeiro. 
 
O desiderato principal do trabalho autárquico 
assenta no princípio da prossecução do interesse 
público, o que traz responsabilidades acrescidas 
aos eleitos locais que devem ter como objetivo 
essencial da sua atividade o incremento da 
qualidade de vida dos seus munícipes, sem 
descurar o rigor financeiro e a preocupação pela 
defesa dos mais desfavorecidos e das entidades 
associativas que, no âmbito territorial, fomentam a 
coesão e a participação cívica dos munícipes. 
 
Esta linha de continuidade será mantida no 
Orçamento Municipal de 2020, existindo um 
esforço significativo em diversas áreas da atividade 
municipal, com especial relevo para as funções 
sociais que dispõem de verbas próximas dos 40 
milhões de euros, o que representa uma 
percentagem de 53 % face ao valor previsto para as 
Grandes Opções do Plano (GOP´s). 
 
Também nas funções gerais estão previstas verbas 
de mais de 18 milhões de euros e que têm em vista 
o investimento no património municipal e em 
infraestruturas coletivas, representando este valor 
cerca de 24 % das GOP´s para 2020. 
 
Ao nível das funções económicas estão 
orçamentados valores na ordem dos 10 milhões de 

euros, o que corresponde a 16% das GOP´s 
previstas no orçamento municipal. 
 
Assim o valor do Orçamento e GOP’s 2020 do 
Município de Odivelas totaliza 103.348.328,00 Euros 
(cento e três milhões, trezentos e quarenta e oito 
mil, trezentos e vinte e oito euros), que se traduz 
num acréscimo de 8,5 %, face aos Documentos 
Previsionais Iniciais de 2019. No entanto, em 
termos evolutivos, se estabelecermos a 
comparação com as Dotações Corrigidas 
Provisórias de 2019, face às Iniciais de 2020, 
verifica-se um acréscimo de 2,6%.  
 
Do total previsto em Orçamento de Receita e de 
acordo com a sua natureza, verifica-se que 
74.109.126,94 Euros (setenta e quatro milhões, cento 
e nove mil, cento e vinte e seis euros e noventa e 
quatro cêntimos) são Receitas Correntes, 
21.554.149,85 Euros (vinte e um milhões, quinhentos 
e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e nove 
euros e oitenta e cinco cêntimos) são receitas de 
Capital e 7.685.051,21 Euros (sete milhões, seiscentos 
e oitenta e cinco mil, cinquenta e um euros e vinte 
e um cêntimos) são Outras Receitas. 
 
Por outro lado, do total do Orçamento de Despesa, 
73.584.023,36 Euros (setenta e três milhões, 
quinhentos e oitenta e quatro mil, vinte e três 
euros e trinta e seis cêntimos) são Despesas 
Correntes, e os restantes 29.764.304,64 Euros (vinte 
e nove milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, 
trezentos e quatro euros e sessenta e quatro 
cêntimos) são Despesas de Capital.  
 
Deste modo, o resultado verificado pelo 
apuramento do saldo corrente deduzido das 
amortizações médias de empréstimos de médio e 
longo prazo (1 826 220,67 Euros), regista o valor de 
1.698.882,91 Euros (um milhão, seiscentos e noventa 
e oito mil, oitocentos e oitenta e dois euros, e 
noventa e um cêntimos) cumprindo-se assim a 
regra do equilíbrio orçamental prevista no artigo 
40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI), conforme 
quadro abaixo. 
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EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL ORÇAMENTO 2020 

Receita Corrente Bruta 
Orçamentada 

74.109.126,94 Despesa Corrente Orçamentada 73.584.023,36 

Saldo de Gerência 
Consignado 

3.000.000,00 
Amortizações Médias Empréstimos 

M/L Prazo 
1.826.220,67 

Total (1) 77.109.126,94 Total (2) 75.410.244,03 

Receita Corrente Bruta + Saldo de Gerência Consignado > Despesa Corrente + Amortizações Médias 
Empréstimos M/L Prazo (3) = (1) - (2) 

1.698.882,91 

 (un: euros) 

 
 
DO LADO DA DESPESA  
 
Nos agrupamentos de despesa corrente, relevo 
para as Despesas com o Pessoal, com um valor 
total de 27.803.000,00 Euros (vinte e sete milhões, 
oitocentos e três mil euros), representando 26,9% 
do total das dotações orçamentais para 2020. 
Trata-se de um montante superior em 1,6%, ao 
previsto em Orçamento de 2019.  
 
Os fatores mais relevantes e que justificam este 
aumento, são:  
 
1) Descongelamento de carreiras em 2018/2019, 

que vieram permitir alterações obrigatórias de 
posicionamento remuneratório dos trabalhadores 
de forma faseada em 2018 e 2019, sendo que em 
2020, os trabalhadores já se encontram a auferir 
o vencimento na sua totalidade. 

 
2) Atualização da remuneração mínima mensal 

garantida (RMMG) de 635,07 € para 650,00 €, o 
que implica um acréscimo de 116.139,35€/ano. 

 
3) Previsão de novos recrutamentos e mobilidades, 

em diversas áreas de atividade da CMO, no valor 
total de 1.403.761,25 €.  

 
4) Previsão de 18 novas mobilidades intercarreiras, no 

valor de 65.599,55 €. 
 
5) Mudança de Nível de 4 trabalhadores da Carreira 

Informática no valor total de 6.541,75€/ano. 
 
Relevo também, para os Encargos Financeiros, isto é, 
juros e amortizações relativos a empréstimos de 
Médio e Longo Prazo contratados, que totalizam 
3.150.679,28 Euros (três milhões, cento e cinquenta 
mil, seiscentos e setenta e nove euros e vinte e oito 
cêntimos), representando um decréscimo de 9,8%, 
em relação às dotações iniciais de 2019, explicado 
pela não inclusão, nas previsões iniciais de 2020, de 
novos empréstimos e pelo facto de terem sido 

totalmente amortizados em 2019 os empréstimos n.º 
2006.11.0146.2.00.2, contraído junto e n.º 
2006.11.0145.2.00.0, contratualizados com o IHRU – 
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana.  
 
Os agrupamentos da despesa relativos a 
Transferências, Correntes e de Capital, totalizam 
7.939.308,65 Euros (sete milhões, novecentos e trinta 
e nove mil, trezentos e oito euros, e sessenta e 
cinco cêntimos), sendo que 7.045.025,70 Euros (sete 
milhões, quarenta e cinco mil, e vinte e cinco euros, 
e setenta cêntimos), são de natureza corrente e os 
restantes 894.282,95 Euros (oitocentos e noventa e 
quatro mil, duzentos e oitenta e dois euros, e 
noventa e cinco cêntimos), são de natureza de 
capital.  
 
No total a transferir, realce para as verbas referentes 
para os Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências para as Juntas de Freguesia, que 
totaliza um valor de 402.195,59 Euros (quatrocentos 
e dois mil, cento e noventa e cinco euros, e 
cinquenta e nove cêntimos).  
 
Este esforço financeiro espelhado no orçamento 
para 2020, diz respeito à transferência de novas 
competências para as Juntas de Freguesia, como 
é o caso da conservação de passeios e da 
manutenção das árvores de arruamento, 
procurando, por esta via, que as próprias Juntas de 
Freguesia continuem a alargar a sua intervenção 
no espaço público e contribuam para a melhoria 
do mesmo.  
 
Acresce a este esforço financeiro as competências 
que foram transferidas para as Juntas de 
Freguesia, ao nível da gestão e manutenção de 
espaços verdes, da limpeza das vias e espaços 
públicos, da manutenção do mobiliário urbano, 
entre outras, e que representam um valor de mais 
de 4.800.000,00 Euros (quatro milhões e oitocentos 
mil euros).  
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Registe-se ainda o valor inscrito para Aquisição de 
Bens de Capital (Investimento), que atinge os 
25.238.960,69 Euros (vinte e cinco milhões, duzentos 
e trinta e oito mil, novecentos e sessenta euros, e 
sessenta e nove cêntimos).  
 
DO LADO DA RECEITA 
 
Evidência para um acréscimo do valor previsto a 
arrecadar com Impostos Diretos, capítulo que 
representa 35,7% do total da receita municipal 
prevista, que regista uma variação positiva de 2,9% 
face a 2019. 
 
No que se refere ao capítulo das Transferências, 
realce para as provenientes do Orçamento Geral 
do Estado – OE 2020 (Fundo de Equilíbrio 
Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação 
no IRS), que totalizam 11.861.951,00 Euros (onze 
milhões oitocentos e sessenta e um mil 
novecentos e cinquenta e um euros), o que 
representa um decréscimo de 30,6%, face a 2019. 
Note-se que os valores considerados em 
Orçamento Municipal 2020, são idênticos aos de 
2019, uma vez que à data da elaboração do OM 
ainda não haver proposta de OE, deduzidas dos 
valores relativos às transferências de 
competências nas Juntas de Freguesia do 
Concelho (cerca de 4,8 milhões de euros) que 
passam a ser transferidas diretamente para estas 
pela Administração Central. 
 
Por último, registo para a incorporação de mais 
uma parte do Saldo de Gerência de 2018, no 
Orçamento Inicial 2020, no montante de 
7.635.551,21 Euros, sendo que destes 3.000.000,00 
Euros, ficam consignados à execução de Despesa 
Corrente. 
 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP’S) – 2020/2023 
 
As Grandes Opções do Plano para 2020/2023 
totalizam 75.523.678,00 Euros (setenta e cinco 
milhões, quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e 
setenta e oito euros), representando um acréscimo 
de 11,4%, quando comparado com as GOP’s iniciais 
2019. 
 
Realça-se o valor inscrito de cerca de 52,3 milhões 
de euros, referente a Projetos Novos, aos quais se 
juntam de 23,1 m.e. de Dívida Orçamental a Transitar 
(cabimentos não pagos). 
 
Em termos funcionais, verifica-se que estão afetos 
às Funções Gerais, o montante 18,0 m.e., às Funções 
Sociais o montante de 40,1 m.e., permanecendo 
deste modo como o eixo estratégico mais 
relevante, representando 53,2% do total inscrito 
em GOP’s, às Funções Económicas o montante de 

12,4 m.e. e às Outras Funções o montante de 4,9 
m.e.. 
 
Ao nível concelhio é de realçar algumas 
intervenções/construções previstas para 2020 e 
que em muito contribuirão para requalificar o 
nosso território, destacando-se os seguintes: 
 
Requalificação do Rio da Costa – 4ª Fase 
 
Construção de Recinto para a Prática de Padel – 2ª Fase 
 
Requalificação da Av. José Guerreiro 
 
Requalificação da Av. 25 de Abril - Pontinha 
 
Requalificação da Rua Combatentes do Ultramar, entre 
a Rua Prof. Olga Passos e a Rotunda Arnaldo Dias 
 
Construção de 3 Ciclovias de ligação a Lisboa, Amadora 
e Loures 
 
Mercado da Pontinha 
 
Além das intervenções atrás referidas, existem 
outras que, apesar de se terem iniciado em 2019, só 
estarão concluídas em 2020 e 2021 e cujos efeitos 
serão sentidos na atual proposta orçamental, tal 
como: 
 
A reabilitação do Skate – Park – Odivelas 
 
A estrada da Arroja 
 
A construção de uma nova escola em Odivelas com as 
valências de JI + EB1 
 
A construção dos ginásios da EB 23 Carlos Paredes, na 
Póvoa de Santo Adrião e na EB 23 dos Pombais, em 
Odivelas 
 
A construção de um Parque Urbano Integrado da Arroja 
 
A requalificação do Largo D. Dinis. 
 
A requalificação da Av. D. Dinis 
 
A requalificação / adaptação do Mosteiro de S. Dinis e S. 
Bernardo, incluindo a construção do Parque Urbano de 
Odivelas 
 
Ao esforço financeiro espelhado no orçamento 
para 2020 deverá acrescentar-se a transferência de 
novas competências para as Juntas de Freguesia, 
como é o caso da manutenção de passeios e as 
intervenções nas árvores de arruamento, o que 
representa um valor aproximado de 400 mil euros, 
procurando, por esta via, que as próprias Juntas de 
Freguesia continuem a alargar a sua intervenção 
no espaço público e contribuam para a melhoria 
do mesmo.  
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Merece igualmente referência a inclusão no 
Orçamento Municipal de uma verba superior a 
27,8 milhões de euros em encargos com o pessoal, 
o que representa, face ao ano anterior, um 
acréscimo de 267 mil e 400 euros, e no qual já se 
incluem a atualização da remuneração mínima, o 
descongelamento de carreiras, novos 
recrutamentos, mudanças de posição 
remuneratória, mobilidades intercarreiras e 
incorporação de trabalhadores no âmbito da 
Descentralização da Educação. 
 
A proposta de Orçamento Municipal para 2020, 
regista um valor superior a 103 milhões de euros, e 
procura conciliar um conjunto muito significativo 
de intervenções no território, sendo que algumas 
destas intervenções se incluem no âmbito dos 
fundos comunitários, com a continuidade dos 
apoios na área educativa e nas áreas sociais, 
desportivas e culturais. 
 
Mais uma vez o Orçamento Municipal para 2020 
tem como pilar essencial as pessoas e o território, 
sem colocar em causa os princípios da 
transparência e do rigor financeiro os quais são 
primordiais para a obtenção de um 
desenvolvimento equilibrado e harmonioso do 
Concelho de Odivelas. 
 
Odivelas, 25 de outubro de 2019 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
(Hugo Martins)” 
 
(Mensagem do Presidente constante no Orçamento 

2020 Grandes Opções do Plano página 1 a 7) 
 
(Documento a ser divulgado através do sítio 
institucional da Câmara Municipal de Odivelas na 
Internet www.cm-odivelas.pt) 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

18.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 28 de novembro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REVERSÃO DE PARCELAS DE TERRENO 
 

 
 

REVERSÃO PARA O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
DE TRÊS PARCELAS DE TERRENO COM ÁREA 
TOTAL DE 8.126M2 NO CASAL DA CAROCHIA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/9417, de 2019.10.09, 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 13), e nos termos do disposto no artigo 
169.º, n.º 2 do Código do Procedimento 
Administrativo conjugado com o previsto na alínea 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, foi a mesma remetida pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal, para deliberação do seguinte: 
 
a) Formalizar a extinção do Direito de Superfície, 
constituído a favor da MARVI – Cooperativa de 
Construção e Habitação CRL através de Escritura 
Pública n.º 08/09, outorgada em 9 de outubro de 
2009, pelo período de 70 (setenta) anos, sobre as 
seguintes parcelas de terreno municipal para 
construção: 
 
- Parcela B1, com a área de 5.684 m2, sita na Rua B, 
Casal da Carochia, Freguesia da Ramada, Concelho 
de Odivelas, confrontando a norte e a poente com 
Rua B, a sul com domínio público e a nascente 
com Parcela B2, descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob a ficha 2441 da 
Freguesia da Ramada, inscrita a favor do Município 
de Odivelas através da apresentação n.º 7, de 12 de 
outubro de 2007, inscrita na matriz predial urbana 
sob o artigo 6519 da referida Freguesia; 
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- Parcela B2, com a área de 1495 m2, sita na Rua B, 
Casal da Carochia, Freguesia da Ramada, Concelho 
de Odivelas, confrontando a norte com Rua B, a sul 
com domínio público e parcela B3, a nascente com 
parcela B3 e a poente com Parcela B1, descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a 
ficha 2440 da Freguesia da Ramada, inscrita a 
favor do Município de Odivelas através da 
apresentação n.º 7, de 12 de outubro de 2007, 
inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 4471 
da referida Freguesia; 
 
- Parcela B3, com área de 947 m2, sita em Casal da 
Carochia, Freguesia da Ramada, Concelho de 
Odivelas, que confronta a norte com a Rua B, a sul 
e nascente com domínio público, e a poente com 
a Parcela B2, encontrando-se descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a 
ficha 2537 da Freguesia da Ramada - inscrita a 
favor do Município de Odivelas através da 
apresentação n.º 7, de 12 de outubro de 2007 - 
inscrita na Matriz Predial Urbana sob o artigo 6848 
da referida Freguesia. 
 
b) A consequente reversão das aludidas parcelas 
de terreno para o Município de Odivelas, e o 
subsequente cancelamento do registo do Direito 
de Superfície junto da Conservatória do Registo 
Predial. 
 
c) A devolução do montante de € 366.476,48 
(trezentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e 
setenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos), 
que resulta do acerto de contas que decorre dos 
pontos 20, 24 e 25, a ser feita em seis prestações 
iguais e mensais. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE PARA A 
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. O presente regulamento tem como 
objetivo, definir e clarificar procedimentos no 
âmbito da organização dos processos de 
candidatura ao transporte especial, de atribuição 
de passe e de outros títulos de transporte para 
transporte público a pessoas com deficiência, em 
particular a jovens ou adultos/as residentes no 

Concelho de Odivelas, que não frequentem 
estabelecimentos oficiais de ensino até ao 12.º ano, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/10497, de 2019.11.06, aprovada na 22.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 13 de novembro de 2019, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 

2019, página 8), remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal, para 
deliberação. 
 
Documento que carece de publicação em Diário 
da Republica para entrada em vigor, nos termos 
do artigo 12.º do mesmo.) 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

APROVAÇÃO DE ATAS DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Pela Senhora Presidente em Exercício da 
Assembleia Municipal de Odivelas foi proposto a 
retirada do “Ponto 4 – aprovação das atas da 
Assembleia Municipal, nºs 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 e 27 de 2018” da presente reunião. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

19.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 5 de dezembro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

«MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO 25 DE NOVEMBRO – 
DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 
 

Considerando que: 
 
i. a violência contra as mulheres é uma ferida que 

rasga a sociedade portuguesa e todas as 
sociedades sob formas diversas, nomeadamente 
o assédio, as violações e os assassinatos, e que 
essas feridas são mais profundas quando se fala 
nas mulheres negras, mulheres ciganas, 
mulheres migrantes, mulheres pobres, mulheres 
trans, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, e 
outras mulheres mais excluídas ou discriminadas 
pela sociedade; 

 
ii. em Portugal, nos últimos 15 anos cerca de 500 

mulheres foram mortas em contextos de 
relações de intimidade, segundo avançou a 
Associação União de Mulheres Alternativa e 
Resposta (UMAR) aquando da divulgação do 
relatório anual do Observatório de Mulheres 
Assassinadas (OMA); 

 
iii. de acordo com o relatório preliminar do OMA da 

UMAR, durante o ano de 2019 (até 12 de 
novembro) 28 mulheres foram assassinadas em 
Portugal em contextos de intimidade ou 
relações familiares próximas e outras 27 viram a 
sua vida ser atentada; 

 
iv. é em relações de intimidade presentes ou 

passadas que ocorrem as situações de violência 
contra as mulheres (74% em 2019). À 
semelhança dos resultados obtidos em anos 

anteriores, o relatório indica que “53% das 
mulheres assassinadas mantinha uma relação 
de intimidade presente com o homicida ao 
passo que 21% já tinha procurado romper com 
essa relação”; 

 
v. o relatório cruza igualmente os dados de 

femicídio e de violência doméstica e conclui 
que, “entre as mulheres assassinadas em 
contexto de relações de intimidade, 71% tinham 
sofrido violência doméstica anteriormente”. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 5 de dezembro 
de 2019, saúda as iniciativas do dia 25 de 
novembro, nomeadamente a Marcha pelo Fim da 
Violência Contra as Mulheres realizada em 
Lisboa, e o trabalho diário das associações, 
organizações não-governamentais e serviços 
sociais do Estado que prestam apoio às mulheres 
vítimas de violência. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE, 
Aprovado por Maioria, com o voto a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PS, do PAN, do 
PPD/PSD e do Membro Independente Lúcia 
Lemos e com o voto contra da bancada do 
CDS/PP.)» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

«RECOMENDAÇÃO 
 

PELA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS NA ROTUNDA 
DO SENHOR ROUBADO A FUNCIONAR EM 

PERMANÊNCIA 
 

 
Considerando que: 
 
i. como forma de regular o tráfego rodoviário e a 

circulação pedonal, na rotunda do Senhor 
Roubado existe sinalização luminosa em 
praticamente todos os acessos; 

 
ii. esses semáforos dão um contributo importante 

para a segurança de quem ali circula. 
Particularmente, são essenciais para garantir 
uma mobilidade tranquila e segura aos peões 
que atravessam do Olival Basto para o Senhor 
Roubado – especialmente para a estação de 
metro – ou para as pessoas que acedem ao 
Centro Cultural da Malaposta. 
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iii. no período noturno, após as 22h, toda a 
sinalização luminosa da rotunda do Senhor 
Roubado fica intermitente e a sinalética das 
passagens de peões permanece desligada; 

 
iv. esse «desativar» dos semáforos deixa os peões 

numa situação de elevada perigosidade face à 
circulação automóvel, especialmente por terem 
de atravessar mais do que uma faixa de 
rodagem; 

 
v. no caso da passadeira que liga a Rua Pedro 

Alvares Cabral ao Senhor Roubado, a sinalização 
serve exclusivamente como forma de regular e 
garantir a segurança da circulação pedonal. 
Sendo que a maioria desses atravessamentos 
devem-se a deslocações de e para a estação de 
metro 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 5 de dezembro de 
2019, recomenda ao executivo municipal que: 
 
1. Diligencie no sentido de assegurar que os 

semáforos da rotunda do Senhor Roubado 
estejam em pleno funcionamento durante 24h, 
pelo menos no que às passagens de peões diz 
respeito. 

 
(Documento apresentado pela bancada do BE,  
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PS, do PAN, do 
PPD/PSD e do Membro Independente Lúcia 
Lemos e com a abstenção da bancada CDS/PP.)» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

«RECOMENDAÇÃO 
 

PELA ORGANIZAÇÃO DE WORKSHOPS ESCOLARES 
ANUAIS EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA 

ALUNOS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 
 

Segundo os números apresentados pelo Instituto 
Nacional de Emergência Médica (INEM), ocorrem 
cerca de 10.000 casos de paragem 
cardiorrespiratória ou morte súbita cardíaca por 
ano. Destes casos, apenas 3% das vítimas 
sobrevive, o que, segundo o INEM, se deve à 
ausência de uma cultura de socorro na nossa 
sociedade. 
 
Por seu turno, a Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia alerta que em cerca de 57% das 
paragens cardiorrespiratórias em que a vítima não 
se encontra sozinha, não é realizada qualquer 

                                                             
14 https://dre.pt/pesquisa/-/search/493514/details/maximized 

manobra de reanimação até que as equipas de 
socorro cheguem ao local. Ora, segundo os 
especialistas, numa situação de paragem 
cardiorrespiratória, ao fim de 12 minutos a taxa de 
sobrevivência é em média de 2,5%. O mesmo será 
dizer que nos casos em que o coração pára é 
essencial uma intervenção rápida e eficaz no local. 
 
O Decreto-Lei n.º 188/2009, de 12 de Agosto14 - que 
introduziu no Sistema de Emergência Português a 
utilização de Desfibrilhadores Automáticos 
Externos (DAE) - é taxativo ao reconhecer que “Em 
Portugal as doenças cardiovasculares constituem 
um dos problemas de saúde mais graves para a 
população, representando a principal causa de 
morte”. 
 
O conjunto de medidas que deverão ser 
efectuadas quando uma pessoa sofre uma 
paragem cardiorrespiratória prevê que (i) se seja 
capaz de reconhecer que a vítima está em 
paragem cardiorrespiratória, (ii) activar os meios 
de socorro, (iii) iniciar de imediato as manobras de 
Suporte Básico de Vida e (iv), havendo, utilizar um 
Desfibrilhador Automático Externo. 
 
No entanto, o que na maioria das vezes acontece é 
a assistência esgotar-se com a primeira medida, 
isto é, ligar para o 112, ficando o doente à espera da 
assistência médica. De acordo com os números 
supra apresentados, este tempo de espera pode 
ser fatal para a vítima. 
 
Actualmente, no Concelho de Odivelas, o que 
temos na área de acções de formação sobre esta 
matéria são workshops isolados, que abarcam 
uma percentagem muito reduzida de pessoas e, 
por conseguinte, contribuem muito 
deficientemente para o enraizamento de uma 
cultura de emergência médica. 
 
Consideramos, pois, que é fundamental criar uma 
cultura de socorro e dotar os cidadãos e cidadãs de 
competências no que diz respeito à realização de 
manobras de suporte básico de vida. É da nossa 
opinião que uma competência que pode fazer a 
diferença entre a vida e a morte deve ser inserida 
como parte indispensável na formação 
educacional dos jovens, idealmente na formação 
de todas as pessoas desde tenra idade. 
 
 
O PAN propõe que a Assembleia Municipal de 
Odivelas delibere recomendar à Câmara 
Municipal de Odivelas: 
 
● Organização e disponibilização de workshops 
anuais em Suporte Básico de Vida ministrados por 
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serviços de emergência para todos os alunos dos 
2º e 3º Ciclos bem como dos do Secundário. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN, 
Aprovado por Maioria, com os votos BE, da CDU, 
do PS, do PAN, e do Membro Independente Lúcia 
Lemos e com o voto contra da bancada CDS/PP e 
com a abstenção da bancada do PPD/PSD.)» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

«RECOMENDAÇÃO 
 

POR UMA REDE DE PARQUES INFANTIS DE 
QUALIDADE 

 
Os parques infantis são espaços de enorme 
importância porquanto potenciadores da 
sociabilidade, do desenvolvimento motor e 
pessoal de crianças e jovens e da qualidade de vida 
ao ar livre. 
 
O Concelho de Odivelas tem vários destes espaços 
espalhados pelas suas quatro freguesias, sendo 
que muitos dos quais se apresentam descuidados, 
com os seus equipamentos degradados e, em 
alguns casos, chegando mesmo a colocar em 
perigo os seus utilizadores. 
 
Como se não bastasse, é ainda muito reduzida a 
oferta de equipamentos para jovens e crianças 
portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, razão pela qual urge democratizar os 
referidos espaços, justamente tendo por base a 
importância que os mesmos têm nas vidas dos 
munícipes mais jovens, dotando-os de 
equipamentos e de acessibilidades condizentes 
com os respectivos utilizadores. 
 
O PAN propõe que a Assembleia Municipal de 
Odivelas delibere recomendar à Câmara 
Municipal de Odivelas tendo em vista: 
 
● A promoção de um levantamento das 
necessidades existentes nos parques infantis do 
concelho que sejam da sua responsabilidade, 
mantendo-os, doravante e permanentemente, 
actualizados com as devidas obras e/ou 
manutenção com qualidade colocando em zona 
visível informação da data da última reparação do 
equipamento e respectiva descrição; 
 
● A dotação de todos os parques infantis existentes 
no concelho que sejam da sua responsabilidade 
de, pelo menos, um equipamento adaptado para 
jovens e crianças portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida; 
 
 

(Documento apresentado pela bancada do PAN, 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PS, do PAN, do 
PPD/PSD e do Membro Independente Lúcia 
Lemos e com o voto contra da bancada do 
CDS/PP) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 
PROCESSO N.º 42/DMGAG/2019 

 
Proposta de documentos previsionais para 2020, 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/10912, de 2019.11.14, aprovada na 
23.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 27 de novembro de 2019, 
(Presente Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 25 de 2019, página 10), remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, para deliberação. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 12 de novembro de 2019, na sua 13.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 396/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34373, de 2019.11.12, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10912, de 2019.11.14). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MAPA DE PESSOAL 2020 
PROCESSO N.º 43/DMGAG/2019 

 
Proposta de mapa de pessoal para 2020, dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/10913, de 2019.11.14, aprovada na 
23.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 27 de novembro de 2019, 
(Presente Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 25 de 2019, página 11), remetida pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, para deliberação. 
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Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 12 de novembro de 2019, na sua 13.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 397/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34373, de 2019.11.12, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10913, de 2019.11.14). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO 
DO MUNICÍPIO DE LOURES 

PROCESSO N.º 40/DMGAG/2019 
 

Transferências financeiras para o Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures, para o 
ano de 2020, até ao montante de 121.414,44€ 
(cento e vinte e um mil, quatrocentos e catorze 
euros e quarenta e quatro cêntimos), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2019/ 
10752, de 2019.11.12, aprovada na 23.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 27 de novembro de 2019, (Presente 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 25 de 
2019, página 12), remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal, para 
deliberação. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), em 8 de novembro de 2019, na 
sua 49.ª reunião ordinária, de acordo com Proposta 
de Deliberação n.º 377/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34276, de 2019.11.11, dos SIMAR de Loures 
e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10752, de 2019.11.12). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
 

 
 

ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS 
 

Proposta de procedimento para a aquisição de 
sete viaturas ligeiras elétricas, em regime de 
aluguer operacional de viatura (AOV), pelo período 
de sessenta meses, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/10957, de 2019.11.18, 
aprovada na 23.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 27 de 

novembro de 2019, (Presente Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 25 de 2019, página 10), 
remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal, para 
deliberação. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO DE 
IMÓVEIS PARA APLICAÇÃO DE MAJORAÇÃO OU 

MINORAÇÃO DA TAXA DE IMI 
 
O Regulamento Municipal de Identificação de 
Imóveis para Aplicação de Majoração ou 
Minoração da Taxa de IMI, aprovado na 16.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 24 de outubro de 2019 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 23/2019, de 12 de novembro, pág. 47), foi 
enviado, pelo serviço emissor, para publicação no 
presente Boletim Municipal. Assim, nos termos do 
artigo 139.º do Código do Procedimento 
Administrativo, procede-se à sua publicação em 
anexo. 
 
O Regulamento carece de publicação no Diário da 
República para entrada em vigor, nos termos 
constantes do artigo 19.º do mesmo. 
 
(Documento publicado em anexo) 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE PARA A 
DEFICIÊNCIA DO CONCELHO DE ODIVELAS (PAMD) 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS PARA  
APLICAÇÃO DE MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DA TAXA DE IMI 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE PARA A 

DEFICIÊNCIA DO CONCELHO DE ODIVELAS (PAMD) 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça 

e da paz do mundo e que toda a pessoa tem direito à educação, ao trabalho e a um nível de 

vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, artigos 23.º, 25.º e 

26.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

Considerando que a Constituição da República Portuguesa define que todos têm o direito à 

proteção na saúde, o direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de 

acesso e êxito escolar e o direito ao trabalho, artigos 64.º,74.º e 58.º da Constituição da 

República Portuguesa. 

 

Tendo ainda em conta que constituem atribuição do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações e que os municípios dispõem de atribuições, 

designadamente, nos seguintes domínios: Educação, Ensino e Formação Profissional e Ação 

Social, art.º 23, n.º 1 e n.º 2, alíneas d) e h) do RJAL e art.º 33, n.º 1, alínea v), da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro a Câmara Municipal de Odivelas entende que deve contribuir para 

que os supra direitos se tornem efetivos, cumprindo a sua missão com vista a melhorar a 

qualidade de vida e garantir uma igualdade efetiva de oportunidades a todos/as os/as 

munícipes.  

 

Perante o exposto torna-se necessário reforçar as condições que permitam a realização destes 

objetivos, garantindo progressivamente um maior nível de coesão social e um reforço de 

solidariedade social. 
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CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

(Âmbito) 

 

O presente Regulamento do Programa de Apoio à Mobilidade para a Deficiência do Concelho 

de Odivelas, através da sua Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania, tem como 

objetivo, definir e clarificar procedimentos no âmbito da organização dos processos de 

candidatura ao transporte especial, de atribuição de passe e de outros títulos de transporte 

para transporte público a pessoas com deficiência, em particular a jovens ou adultos/as 

residentes no Concelho de Odivelas, que não frequentem estabelecimentos oficiais de ensino 

até ao 12.º ano. 

 

 

Artigo 2.º 

(Definição e Objetivo do Serviço) 

 

O presente Regulamento visa: 

 

1. Possibilitar aos/às munícipes com deficiência, uma maior mobilidade e autonomia na sua 

vivência diária, facilitando o acesso dos/das mesmos/as ao sistema educativo, serviços 

de reabilitação física e socioprofissional, frequência de formação profissional, 

oportunidades culturais e de lazer, entre outras situações específicas apreciadas 

casuisticamente; 

 

2. O transporte só é efetuado dentro da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

 

Artigo 3.º  

(Destinatários) 

 

O presente Regulamento destina-se a Residentes no Concelho de Odivelas com deficiência 

(física, intelectual, visual, auditiva, múltipla ou outra). 
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Artigo 4.º 

(Modalidades de Apoio) 

 

1. Apoio consubstanciado na disponibilização de transporte especial ou adaptado, 

destinado a munícipes que não possam utilizar a rede de transportes públicos; 

 

2. Comparticipação do valor do passe ou de outros títulos para transportes públicos, em 

100% ou 50%, de acordo com a avaliação e diagnóstico realizados pelo SAASI – Serviço 

de Atendimento e Acompanhamento Integrado de Odivelas, tendo em conta as situações 

económica, social e de saúde. 

 

 

CAPÍTULO II 

Organização 

 

Artigo 5.º 

(Procedimento de admissão) 

 

1. Os/As munícipes que reúnam as condições fixadas no n.º1 do art.º 3º, do Capítulo I, 

devem apresentar a sua candidatura através do preenchimento de formulário próprio a 

imprimir do site do Município de Odivelas (http://www.cm-odivelas.pt) ou presencialmente 

no Balcão da Inclusão sito na Rua Laura Alves, nº 5, Urbanização da Ribeirada em 

Odivelas, das 09h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h00. 

 

2. No ato de entrega da candidatura é obrigatória a apresentação dos seguintes 

documentos, para efeitos de verificação: 

 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido pelo/a candidato/a, pais ou titular 

das responsabilidades parentais, anexo I ao presente Regulamento, fazendo dele 

parte integrante; 

b) Documento comprovativo de Residência no Concelho de Odivelas;  

c) Fotocópia da última Declaração de IRS; 

d) Declaração médica comprovativa do grau da deficiência que ateste a capacidade 

ou incapacidade de utilização autónoma dos transportes públicos, 

designadamente a utilização do tipo de produtos de apoio, por exemplo cadeira de 

rodas, andarilho, almofadas, próteses ou outros; 

e) Atestado de incapacidade multiuso. 
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Artigo 6.º 

(Dos Prazos de Receção dos Processos de Candidatura ) 

 

1. Todos os pedidos de transporte especial, de atribuição de passe e de outros títulos para 

transportes públicos requeridos por munícipes devem cumprir os seguintes requisitos: 

 

a) Transporte anual 

 

i) Primeira vez 

Todos os pedidos de transporte especial ou de atribuição de passe para 

transportes públicos de periodicidade anual, efetuados pela primeira vez, 

deverão ser devidamente fundamentados, sendo para tal necessária a entrega 

de um processo organizado na Câmara Municipal de Odivelas, com a 

antecedência mínima de 60 dias, relativamente à data de início do transporte, 

cumprindo os requisitos referidos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 5.º, do Capítulo II; 

ii) Renovação 

Todos os pedidos de transporte especial ou de atribuição de passe para 

transportes públicos de periodicidade anual, que tenham efeito de renovação, 

devem ser efetuados até 60 dias antes de terminar a data em que perfaz um 

ano de início do transporte, sendo para tal necessária a entrega dos 

documentos referidos no n.º 1, do art.º 5.º, do Capítulo II. 

 

b) Transporte ocasional 

 

i) Primeira vez e Renovação 

Todos os pedidos de transporte especial, de atribuição de passe e de outros 

títulos para transportes públicos de caráter ocasional, efetuados pela primeira 

vez ou com efeito de renovação, deverão ser devidamente fundamentados, 

sendo para tal solicitada a entrega de um processo organizado na Câmara 

Municipal de Odivelas, cumprindo os requisitos referidos no n.º 1, do art.º 5.º, 

do Capítulo II, com a antecedência mínima de 10 dias úteis, relativamente à 

data de início do transporte; 

 

2. Só serão aceites pedidos fora dos prazos referidos nos pontos 1.a) e 1.b), em casos 

devidamente justificados, em que as causas do atraso, não possam ser imputadas ao/à 

beneficiário/a ou ao/à respetivo/a titular das responsabilidades parentais (nos casos em 

que tal se aplique). 
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Artigo 7.º 

(Critérios de Seleção e Ponderação) 

 

1. Nos casos dos requerimentos apresentados por munícipes, destinados a serviço de 

transporte especial, atribuição de passe e de outros títulos para transportes públicos, os 

critérios de seleção e ponderação a aplicar às candidaturas válidas são os seguintes:  

 

a) Em ordem a determinar prioridades, serão ponderados os critérios de seleção 

constantes no anexo II ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante; 

b) A aplicação e ponderação dos critérios serão efetuadas pela Divisão de Projetos 

Educativos, Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas; 

c) Todas as candidaturas serão objeto de uma avaliação socioeconómica de forma a 

definir a existência ou não de carência e desigualdade, dependência e 

vulnerabilidade social; 

d) Os/As atuais beneficiários/as, continuarão a usufruir do transporte no âmbito do 

PAMD enquanto preencherem os requisitos constantes no art.º 3.º do Capítulo I e 

não se registando qualquer alteração nos respetivos documentos de candidatura, 

sempre dentro da capacidade logística e financeira da Câmara Municipal; 

e) A admissão de novos/as utentes estará sempre condicionada às limitações da 

frota automóvel disponível, do orçamento afeto ao PAMD e das respetivas 

características/condicionalismos dos utentes a transportar. 

 

 

CAPÍTULO III 

Funcionamento 

 

Artigo 8.º 

(Munícipes) 

 

1. Todos os pedidos de transporte especial, de atribuição de passe e de outros títulos para 

transportes públicos a munícipes com deficiência, devem ser entregues cumprindo os 

requisitos referidos no nº 1 do art.º 5.º e nº 1 do art.º 6.º, do Capítulo II. 

 

2. Caso o pedido seja deferido, o/a candidato/a, pais ou titular das responsabilidades 

parentais, serão informados em tempo útil e assinarão termo de responsabilidade na 

Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania. 
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a) No caso de atribuição de transporte especial: 

 

i) Os pais ou titular das responsabilidades parentais devem assumir a 

responsabilidade pelos horários da respetiva recolha e regresso, no local e 

horário previamente definidos para a paragem da viatura ao serviço da 

Câmara Municipal de Odivelas; 

ii) O/A candidato/a, pais ou titular das responsabilidades parentais obrigam-se 

ainda, a indicar um contacto de fácil acesso, para ser utilizado exclusivamente 

pelo/a motorista e/ou assistente operacional da viatura, pelo/a responsável 

pelo transporte ou pelos serviços competentes da Câmara Municipal de 

Odivelas, em caso de necessidade iminente de informar ou clarificar qualquer 

assunto relacionado com o transporte; 

iii) O/A candidato/a, pais ou titular das responsabilidades parentais devem 

comunicar previamente à Câmara Municipal de Odivelas, Divisão de Projetos 

Educativos, Igualdade e Cidadania por escrito, caso se verifique alguma 

mudança da(s) pessoa(s)/entidade(s) que habitualmente entregam e recebem 

o utente; 

iv) O/A candidato/a, pais ou titular das responsabilidades parentais devem 

comunicar previamente por escrito à Câmara Municipal de Odivelas, Divisão 

de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania qualquer mudança de 

residência ou de contacto telefónico; 

v) Os pais ou titular das responsabilidades parentais, nos casos em que isso se 

aplica, devem acompanhar os utentes na entrada e saída das viaturas; 

vi) O/A candidato/a, pais ou titular das responsabilidades parentais devem 

comunicar previamente à Câmara Municipal de Odivelas, Divisão de Projetos 

Educativos, Igualdade e Cidadania no caso de ausência, sempre que possível, 

com 24 horas de antecedência; 

vii) O/A candidato/a, pais ou titular das responsabilidades parentais deve respeitar 

o horário previsto de partida e chegada da viatura ao local de residência (será 

dada uma tolerância máxima de 5 minutos); 

viii) O transporte especial ficará suspenso após 5 faltas injustificadas, dias 

seguidos ou alternados, dando vaga a outro pedido que se encontre em lista 

de espera; 

ix) A Câmara Municipal de Odivelas nunca deixará um utente dos Transportes 

Especiais sozinho, sendo que caso não exista ninguém para o receber o 

mesmo voltará para o local para onde foi transportado ou entregue às 

autoridades competentes; 
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x) O/A candidato/a só poderá beneficiar deste apoio se não beneficiar de outro 

apoio social para o mesmo fim. 

 

b) No caso de atribuição de apoio para aquisição de passe ou de outros títulos para 

transporte públicos: 

 

i) Os munícipes, os pais ou titular das responsabilidades parentais, devem 

apresentar, obrigatoriamente o recibo comprovativo do carregamento dos 

respetivos títulos, na Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania nos 5 

dias úteis seguintes à sua aquisição. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais e Transitórias 

 

Artigo 9.º 

(Proteção de Dados) 

 

1. Os dados pessoais solicitados serão objeto de tratamento, no âmbito do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados - RGPD (Regulamento2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Concelho, de 27 de abril de 2016), relativo à proteção das pessoas singulares. 

 

2. Para efeitos de inscrição e de acordo com o presente Regulamento, serão solicitados 

aos titulares singulares ou aos titulares das responsabilidades parentais os seguintes 

dados pessoais:  

- Nome;  

- Número do Cartão de Cidadão;  

- Data de Nascimento;  

- Morada;  

- Cuidados especiais de saúde; 

- Endereço eletrónico;  

- Contacto telefónico.  

 

3. Os dados pessoais ficarão na posse da Câmara Municipal de Odivelas, Divisão de 

Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania, enquanto for prestado o serviço de 

transporte no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade para a Deficiência, sendo 

posteriormente enviados para o Arquivo Municipal e Arquivo Histórico (AMAH), onde 
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ficarão conservados durante cinco anos até à sua eliminação, conforme referência n.º 

168 da Portaria n.º 1253/2009, de 14 de outubro. 

 

4. Caso o transporte não possa ser prestado por viaturas municipais, os dados pessoais 

serão transmitidos à empresa prestadora de serviço, subcontratante da Câmara 

Municipal de Odivelas, para efeitos de assegurar o serviço contratualizado no presente 

regulamento, comprometendo-se para isso, a Câmara Municipal de Odivelas a prestar 

informação aos titulares sobre quem é o subcontratante conforme RGPD. 

 

5. Mais se informa que os dados pessoais, em caso de acidente, serão transmitidos ao 

corretor de seguros e/ou seguradora, subcontratante da Câmara Municipal de Odivelas, 

para efeitos de inclusão na devida apólice de seguro. A Câmara Municipal de Odivelas 

compromete-se a prestar informação aos titulares sobre quem é o subcontratante 

conforme RGPD. 

 

6. Os titulares singulares têm direito ao acesso, retificação, oposição e apagamento dos 

dados fornecidos, bem como apresentar reclamação a uma entidade de controlo. 

 

7. Qualquer reclamação deverá ser dirigida para o Encarregado de Proteção de Dados da 

Câmara Municipal de Odivelas, através dos seguintes meios: endereço eletrónico 

(protecaodedados@cm-odivelas.pt) ou contacto telefónico (219 320 912). 

 

 

Artigo 10.º 

(Das Situações Omissas) 

 

1. A invocação do desconhecimento do presente regulamento, não será considerada 

justificação aceitável, para o incumprimento das obrigações nele constantes. 

 

2. Situações excecionais, e/ou omissas no presente regulamento, deverão ser 

apresentadas e devidamente justificadas pelo/a candidato/a, pais ou titular das 

responsabilidades parentais, pela Instituição ou Associação, em requerimento dirigido ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, cabendo à Vereação com o 

Pelouro da Igualdade e Cidadania, após a devida análise técnica, decidir caso a caso.  
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Artigo 11.º 

(Das Falsas Declarações) 

 

As falsas declarações implicarão a cessação imediata do apoio atribuído, bem como o 

reembolso à Câmara Municipal de Odivelas, do montante correspondente à comparticipação 

indevidamente recebida, por parte do utente. 

 

 

Artigo 12.º 

(Entrada em vigor) 

 
O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação em Diário da 

República. 

 

 

 

 

28 de novembro de 2019 



RENOVAÇÃO: INSCRIÇÃO: Ano Letivo a

NOME DO UTENTE:

MORADA:

CADEIRA DE RODAS: TIPO DE DEFICIÊNCIA:

NOME DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO/TITULAR DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDADE:

NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA E RECEÇÃO DO/A UTENTE JUNTO DOS TRANSPORTES ESPECIAIS:

DOCUMENTOS A VERIFICAR:

Comprovativo de residência (fotocópia do recibo da luz, do telefone, da água ou atestado de residência)

Declaração médica comprovativa do tipo e grau de deficiência

Fotocópia da última declaração do IRS

Declaração de Incapacidade

Programa Municipal de Apoio à Mobilidade para a Deficiência

NÃO

ATIVIDADE(S):

AUTÓNOMO

SIM

SIM

Cuidados especiais de 
saúde__________________________________________________________________________________________________

GRAU DE PARENTESCO:

CONTATO TELEFÓNICO:

CONTATO EMAIL:

GRAU DE PARENTESCO:

HORÁRIO PRETENDIDO:

ANEXO I

NÃO

Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania

Formulário de Candidatura - Munícipes

DATA DE NASCIMENTO:DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº :

Período Pretendido:

Escola/ Instituição/Outros:

Morada: 



Declaro que tomei conhecimento do Regulamento do Programa de Apoio à Mobilidade para a Deficiência do Concelho de Odivelas

Data:____/_______________/______

A preencher pela Escola/Instituição/Outros (preenchimento obrigatório) 

Confirma-se que o/a utente em referência se desloca frequentemente para as nossas instalações

���������������������������������

�		
����������
��������	�����

�������������������������������������������������

A preencher pela Câmara Municipal de Odivelas:

Requerimento:

Incompleto:                    Motivo: _________________________________________________________

Excluído:                        Motivo: _________________________________________________________

Observações: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Admitido/a:                       Lista de Espera:         

Assinatura: _____________________________________________    



 

 

ANEXO II 
Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e Cidadan ia 

Programa Municipal de Apoio à Mobilidade para a Def iciência 
 

Critérios de Seleção e sua Ponderação 

                                                                                                                                                        

 Pontuação 
1. Regularidade no Transporte                                                                                        (0-20)                                                                                

1.1)  Apresentação de um horário fixo semanal de 2ª a 6ª                                              15 

1.2) Transporte temporário ou pontual                                                                                             5 

2. Finalidade do Transporte                                                                                             (0-38) 

2.1) Instituição                                                                                                                  11 

2.2) Universidade                                                                                                      9 

2.3) Formação Profissional                                                                                                      7 

2.4) Emprego                                                                                            5 

2.4) Atividades Institucionais/Atividades Escolares                                                           3 

2.5) Acompanhamento médico 2 

2.6) Outros  1 

3. Escalão Etário                                                                                                            (0-20) 

3.1) 10-30 anos                                                                                                                      10 

3.2) 31-45 anos                                                                                                         9 

3.3) 46-maiores de 46 anos                                                                                                     1 

4. Tipo de Deficiência          (0-30) 

4.1) Física:  

4.1.1) Desloca-se em cadeira de rodas                                                                  11 

4.1.2) Desloca-se com outro tipo de produtos de apoio  9 

4.2) Intelectual, auditiva, múltipla                                                                    7 

4.3) Visual                                                                                                            3 

5. Situação Socioeconómica                                                                                                   (0-8) 

5.1) Carência económica                                                                                                       8 

6. Período de permanência em lista de espera                                                        (0-10) 

6.1) Até um ano                                                                                                                   4 

6.2) Mais de um ano                                                                                                          6 

 

 



 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL  

DE IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS PARA  

APLICAÇÃO DE MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DA TAXA DE IMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

ÍNDICE 

 

Preâmbulo  ...................................................................................................................................  2 

Capítulo I - Disposições gerais  ....................................................................................................  3 

Artigo 1.º - Objeto e finalidade  ....................................................................................................  3 

Artigo 2.º - Definição de imóvel devoluto  ....................................................................................  3 

Artigo 3.º - Definição de imóvel degradado  .................................................................................  4 

Artigo 4.º - Definição de imóvel em ruínas  ..................................................................................  5 

Artigo 5.º - Definição de prédio rústico com áreas florestais em situação de abandono  ............  5 

Capítulo II – Procedimentos  ........................................................................................................  6 

Secção I - Procedimentos para efeitos de majoração  ................................................................  6 

Artigo 6.º - Recolha de informação para identificação dos imóveis  ............................................  6 

Artigo 7.º - Identificação dos imóveis devolutos  ..........................................................................  6 

Artigo 8.º - Identificação dos imóveis degradados e em situação de ruína  ................................  7 

Artigo 9.º - Identificação dos prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono  .  7 

Artigo 10.º - Identificação do sujeito passivo de IMI  ...................................................................  7 

Artigo 11.º - Audiência prévia  ......................................................................................................  7 

Artigo 12.º - Competência para decisão ......................................................................................  7 

Artigo 13.º - Comunicação da decisão  ........................................................................................  8 

Artigo 14.º - Impugnação  .............................................................................................................  8 

SECÇÃO II - Procedimentos para efeitos de minoração  ............................................................  8 

Artigo 15.º - Requerimento do interessado  .................................................................................  8 

Artigo 16.º - Apreciação do requerimento  ...................................................................................  9 

Artigo 17.º - Comunicação da decisão  ........................................................................................  9 

Capítulo III - Disposições finais  ...................................................................................................  9  

Artigo 18º - Norma revogatória  ....................................................................................................  9 

Artigo 19º - Entrada em vigor  ....................................................................................................  10 

Anexo – EDITAL - PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE IMÓVEL  ............................................  11 



 

2 

 

PREÂMBULO 

 

O Código do Imposto Municipal de Imóveis permite a majoração da taxa de IMI a prédios 

urbanos devolutos, degradados e em ruínas, e prédios rústicos com áreas florestais em 

situação de abandono; a minoração da taxa a prédios urbanos arrendados e prédios 

classificados como de interesse público, de valor municipal ou património cultural; e a 

majoração ou minoração da taxa a prédios sitos em áreas territoriais, que sejam objeto de 

operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação. 

Considerando que o CIMI, refere que se consideram devolutos ou em ruínas, os prédios como 

tal definidos em diploma próprio, mas que até à data apenas se encontra definido para estes 

efeitos o conceito de prédio ou fração autónoma devoluta, conforme Decreto-Lei 159/2006 de 

08 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 67/2019 de 21 de Maio. 

Considerando que constitui competência dos municípios proceder ao levantamento dos prédios 

rústicos com áreas florestais em situação de abandono, bem como prédios urbanos devolutos, 

degradados e em ruínas e à identificação dos respetivos proprietários; 

Considerando que compete aos municípios a verificação dos pressupostos para aplicação de 

taxas de minoração e majoração; 

Pretende-se com o presente regulamento, estabelecer os procedimentos de identificação de 

imóveis para efeitos de aplicação de majoração ou minoração da taxa de IMI.   

Nesse sentido, e tendo em conta as atribuições legais que são cometidas aos municípios na 

preservação do património edificado, na segurança e salubridade de pessoas e bens, 

resultante do CIMI, aprovado pelo Decreto-lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua atual 

redação, do RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, propõe-se que, nos termos do número 7 do artigo 112.º e do artigo 241º da 

Constituição da República Portuguesa, da alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, e das alíneas c) e 

g), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua atual redação, 

a aprovação das seguintes normas regulamentares. 

Assim: 

A proposta de “Regulamento municipal de identificação de imóveis para aplicação de 

majoração ou minoração da taxa de IMI” aprovada pela Câmara Municipal de Odivelas, na XX 

reunião ordinária, de XX de XXXXXXXXX de 201X, nos termos da alínea k), do n.º 1, do artigo 

33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua atual redação.  

Em cumprimento do disposto no artigo 100.º, do Código de Procedimento Administrativo, a 

proposta de regulamento foi objeto de consulta pública, pelo prazo de 30 dias, tendo para isso 



 

3 

 

sido publicado, na íntegra, em Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, edição n.º XX, 

Ano XXX de XX de XXXXXXXX de 201X, e na internet, no sítio institucional do município. 

Foi posteriormente aprovado pela Assembleia Municipal de Odivelas, na XX Sessão 

Extraordinária, de XX de XXXXXX de 201X, fazendo uso da competência que lhe é atribuída 

pelas alíneas c) e g), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I à da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, 

na sua atual redação. 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto e finalidade 

O presente regulamento vem estabelecer o procedimento a seguir pela Câmara Municipal de 

Odivelas na identificação de imóveis para aplicação de majoração ou minoração da taxa de 

IMI.  

Artigo 2.º 

Definição de imóvel devoluto 

1. Considera-se imóvel devoluto, o prédio urbano ou fração autónoma que durante um ano se 

encontre desocupado. 

2. São indícios de desocupação: 

a) A inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações e de 

fornecimento de água, gás e eletricidade; 

b) A inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás, eletricidade e 

telecomunicações; 

c) A existência cumulativa de consumos baixos de água e eletricidade, considerando-se 

como tal os consumos cuja faturação relativa não exceda, em cada ano, consumos 

superiores a 7 m3, para a água, e de 35 kWh, para a eletricidade; 

d) A situação de desocupação do imóvel, atestada por vistoria realizada ao abrigo do 

artigo 90º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. 

3. A existência de consumos superiores aos previstos na alínea c) do número anterior não 

afasta a possibilidade de o imóvel ser classificado como devoluto, designadamente através da 

vistoria referida na alínea d) do número anterior. 
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3. Não se considera devoluto o prédio urbano ou fração autónoma: 

a) Destinado a habitação por curtos períodos, para arrendamento temporário ou para uso 

próprio; 

b) Durante o período em que decorrem obras de reabilitação, desde que certificadas pelo 

município; 

c) Cuja conclusão de construção ou emissão de licença de utilização ocorreu há menos 

de um ano; 

d) Adquirido para revenda por pessoas singulares ou coletivas, nas mesmas condições do 

artigo 7.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, na sua atual 

redação, bem como adquirido pelas entidades e nas condições referidas no artigo 8.º 

do mesmo Código, desde que, em qualquer dos casos, tenham beneficiado ou venham 

a beneficiar da isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis e durante o período de três anos a contar da data da aquisição; 

e) Que seja a residência em território nacional de emigrante português, tal como definido 

no art. 3º do Decreto-Lei nº 323/95, de 29 de novembro, considerando-se como tal a 

sua residência fiscal, na falta de outra indicação; 

f) Que seja a residência em território nacional de cidadão português que desempenhe no 

estrangeiro funções ou comissões de caráter público ao serviço do Estado Português, 

de organizações internacionais, ou funções de reconhecido interesse público, bem 

como dos seus respetivos acompanhantes autorizados; 

g) Integrado em empreendimento turístico ou inscrito como estabelecimento de 

alojamento local; 

h) Cujos consumos previstos na alínea c) do nº 2 do artigo 2º não sejam atingidos devido 

a impedimento objetivo de utilização do imóvel, designadamente em virtude de disputa 

judicial quanto à respetiva posse, devido à verificação de qualquer dos fundamentos 

previstos no nº 2 do art. 1072º do Código Civil ou por motivos de formação, saúde, 

prestação de cuidados permanentes enquanto cuidador informal ou permanência em 

equipamento social, desde que devidamente comprovados. 

Artigo 3.º 

Definição de imóvel degradado 

Considera-se imóvel degradado o prédio urbano ou fração autónoma, quando por falta do 

cumprimento do dever da conservação previsto no RJUE, o edificado ou seus acessos 

apresentem:  

a) A sua utilização comprometida por falta de condições de salubridade; 
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b) A sua utilização comprometida por falta de condições de segurança; 

c) Quando existam elementos na sua fachada (materiais de revestimento, alvenarias, 

guardas, beirados, elementos projetados, entre outros), cujo estado de 

manutenção possa representar perigo para a segurança de pessoas e bens. 

 

Artigo 4.º 

Definição de imóvel em ruínas 

Considera-se imóvel em ruínas o prédio urbano ou fração autónoma que:  

a) Ruiu, desmoronou ou foi demolido, ainda que parcialmente, apresente a sua estrutura 

(alvenaria de pedra resistente, betão armado, madeira, metálica ou outra) ou elementos 

estruturais (pilares, vigas, lajes, consolas ou outros) em estado de colapso parcial ou total, 

incluindo a cobertura e sua estrutura de suporte,  

b) Não tenha, ou se encontre em estado avançado de deterioração, elementos construtivos, 

como paredes exteriores, guarnecimento de vãos (portas e janelas), pavimentos e tetos, o 

que desprotegendo a estrutura contribui para o seu colapso. 

c) Se encontre despojado das suas partes e dispositivos que permitam a sua normal 

utilização, nomeadamente, cozinha, instalação sanitária, instalação de água, elétrica ou 

outras. 

d) Tenha sido objeto de vistoria efetuada para a determinação do estado de conservação do 

imóvel, nos termos do Decreto-lei n.º 266-B/ 2012, de 31 dezembro, e que o relatório da 

mesma tenha concluído pela irrecuperabilidade da estrutura e pela necessidade de 

demolição total ou parcial do edificado, para proteção de pessoas e bens; 

 

Artigo 5.º 

Definição de prédio rústico com áreas florestais em  situação de abandono 

1. Considera-se prédio rústico com áreas florestais em situação de abandono, aquele que 

integre terrenos ocupados com arvoredos florestais, com uso silvo-pastoril ou incultos de 

longa duração, e em que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Não estar incluído em zonas de intervenção florestal (ZIF), nos termos do disposto no 

Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto, na sua atual redação; 

b) A sua exploração não estar submetida a plano de gestão florestal elaborado, aprovado 

e executado nos termos da legislação aplicável; 
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c) Não terem sido nele praticadas as operações silvícolas mínimas necessárias para 

reduzir a continuidade vertical e horizontal da carga combustível, de forma a limitar os 

riscos de ignição e propagação de incêndios no seu interior e nos prédios confinantes. 

2. Excetua-se do disposto na alínea c) do número anterior os terrenos rústicos onde a limpeza 

por motivos técnicos de instabilidade de vertentes ou por motivos de preservação de 

espécies não possa ser realizada. 

 

Capítulo II 

Procedimentos 

 

Secção I 

Procedimentos para efeitos de majoração 

 

Artigo 6.º 

Recolha de informação para identificação dos imóvei s  

As empresas de telecomunicações, gás eletricidade e água enviam obrigatoriamente ao 

município, até ao dia 1 de outubro, uma lista atualizada de ausência de contratos de 

fornecimento ou de consumos baixos, por cada prédio ou fração autónoma, através de 

comunicação eletrónica em suporte informático. 

 

Artigo 7.º 

Identificação dos imóveis devolutos 

1. A Divisão Financeira e de Aprovisionamento procede à verificação das informações 

recebidas e quando se conclua pela inexistência de contratos em vigor com empresas 

fornecedoras dos referidos serviços, pela inexistência de faturação relativa a consumos de 

água, gás, eletricidade e telecomunicações ou existência cumulativa de consumos baixos, 

tal como definido na alínea d) do nº 2 do art.2º, elabora uma listagem com os imóveis 

potencialmente em situação devoluta, à qual se adicionam as situações de desocupação 

do imóvel atestada por vistoria.  

2. Existindo dúvidas relativamente à situação dos imóveis, a Divisão Financeira e de 

Aprovisionamento solicita à Divisão de Fiscalização Municipal, para que proceda à 

verificação, no local, da situação dos imóveis. 
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Artigo 8.º 

Identificação dos imóveis degradados e em situação de ruína 

A Divisão de Fiscalização Municipal deve em colaboração com o Serviço Municipal de 

Proteção Civil elaborar até ao dia 15 de setembro de cada ano uma listagem com imóveis 

considerados degradados e em situação de ruína nos termos definidos no presente 

regulamento, e remetê-la à Divisão Financeira e de Aprovisionamento. 

 

Artigo 9.º 

Identificação dos prédios rústicos com áreas flores tais em situação de abandono 

1. A Divisão de Fiscalização Municipal, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a Divisão de 

Ambiente devem, em equipa multidisciplinar, proceder ao levantamento de prédios rústicos 

com áreas florestais em situação de abandono até 10 de março de cada ano, e remetê-la à 

Divisão Financeira e de Aprovisionamento. 

2. Deve esta mesma equipa multidisciplinar proceder ao levantamento dos prédios rústicos 

enquadrados na alínea c) do artigo 5º.  

 

Artigo 10.º 

Identificação do sujeito passivo de IMI 

A Divisão Financeira e de Aprovisionamento, após receção das listagens a que se referem os 

artigos 7.º a 9.º, procede à identificação dos sujeitos passivos do IMI, e notifica-os para efeitos 

de audiência prévia, para o respetivo domicílio fiscal, nos termos do art.º 121.º e 122.º do CPA.  

 

Artigo 11.º 

Audiência prévia 

Após notificação, os sujeitos passivos do IMI, poderão querendo, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, pronunciar-se por escrito. 

 

Artigo 12.º 

Competência para decisão 

1. Terminado o prazo da audiência prévia, a Divisão Financeira e de Aprovisionamento, após 

análise da pronúncia, caso exista, elabora proposta de declaração de imóvel devoluto, 
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degradado, em ruínas ou rústico com áreas florestais em situações de abandono, para 

efeitos de aplicação de majoração da taxa ao abrigo do CIMI. 

2. A proposta referida no número anterior deverá ser submetida a deliberação de Executivo 

Municipal. 

 

Artigo 13.º 

Comunicação da decisão 

Após deliberação do Executivo Municipal, a Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

comunica a mesma: 

a) Ao sujeito passivo de IMI; 

b) À Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos previstos no CIMI.  

 

Artigo 14.º 

Impugnação 

A decisão de declaração de imóvel devoluto, degradado, em ruínas ou rústico com áreas 

florestais em situações de abandono é suscetível de impugnação judicial, nos termos gerais 

previstos no Código de Procedimento e Processo Tributário  

 

SECÇÃO II 

Procedimentos para efeitos de minoração 

 

Artigo 15.º 

Requerimento do interessado 

1. Os sujeitos passivos de IMI que pretendam beneficiar de minoração de taxa de IMI, nos 

termos do disposto no CIMI e outra regulamentação aplicável, terão de apresentar 

impreterivelmente até ao dia 31 de outubro do ano a que respeita o imposto, requerimento 

devidamente fundamentado dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas.  

2. Do requerimento terá obrigatoriamente de constar:  

a) Cópia da caderneta predial do imóvel; 

b) Prova dos fundamentos alegados.  
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3. Os requerimentos entregues após o dia 31 de outubro serão considerados para o ano 

seguinte. 

 

Artigo 16.º 

Apreciação do requerimento 

1. Recebida a documentação na Divisão Financeira e de Aprovisionamento, esta verifica se:  

a) Existe deliberação da assembleia municipal para minoração da taxa de IMI no âmbito 

do requerimento;  

b) O requerimento está devidamente instruído. 

2. A Divisão Financeira e de Aprovisionamento elabora, até 30 de novembro do ano a que 

respeita o imposto, listagem com indicação dos artigos matriciais dos imóveis a aplicar 

minoração de taxa de IMI, que remeterá a deliberação do Executivo Municipal. 

 

Artigo 17.º 

Comunicação da decisão 

Após deliberação da decisão, a Divisão Financeira e de Aprovisionamento comunica a mesma:  

a) Ao sujeito passivo de IMI;  

b) À Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos previstos no CIMI.  

 

Capítulo III 

Disposições finais 

 

Artigo 18º 

Norma revogatória 

É revogado o conceito de edifício em ruína para efeitos de IMI aprovado em deliberação da 

Câmara Municipal de Odivelas, na 23 Reunião Ordinária de 02 de dezembro de 2015, 

publicado no Boletim Municipal n.º 24 de 2015.  
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Artigo 19º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato à sua publicação em Diário da 

República. 
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Anexo 

EDITAL 

PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE IMÓVEL ________________ 

Hugo Martins , Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, torna público que o Município 

procedeu à identificação dos prédios urbanos ou frações autónomas considerados como 

_________________, nos termos e para efeitos do disposto no “Regulamento Municipal de 

Identificação de Imóveis para Aplicação de Majoração ou Minoração da taxa de IMI”, conforme 

lista que se anexa. 

Neste contexto, é intenção deste Município declarar os prédios constantes da referida lista 

como _____________________, para efeitos de majoração da taxa do imposto municipal 

sobre imóveis, para o ano de ______, nos termos definidos no Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, aprovada por deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião de XX-XX-

XXXX, e da Assembleia Municipal, tomada na XX reunião da XX sessão ordinária, realizada 

em XX-XX-XXXX. 

Os proprietários agora notificados, poderão, querendo, nos termos e para efeitos do disposto 

no “Regulamento Municipal de Identificação de Imóveis para Aplicação de Majoração ou 

Minoração da taxa de IMI”, e dos artigos 121.º e 122.º, ambos do Código do Procedimento 

Administrativo, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da afixação do presente EDITAL, 

pronunciar-se por escrito sobre a proposta de declaração que recai sobre os imóveis abaixo 

identificados. 

Mais ficam os proprietários dos prédios, notificados de que o respetivo processo pode ser 

consultado nos dias úteis, das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 16:30 horas, na Divisão Financeira 

e de Aprovisionamento, localizada na Av. D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. Pode ser 

solicitada informação pelo endereço eletrónico geral@cm-odivelas.pt 

Ficam igualmente notificados que por falta de exercício do direito de audiência prévia, a 

decisão se torna definitiva. 

Para constar se lavrou o presente EDITAL e outros de igual teor que vão ser fixados nos 

lugares de estilo. 

Proc. n.º Matriz Predial  Localização do imóvel  Freguesia / União das Fregue sias  

    

Odivelas, ___ de ______________ de 20__ 

O Presidente da Câmara Municipal 


