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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 1 de abril de 2020 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE REUNIÕES 
 

Proposta, apresentada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal ao restante Executivo, para que 
as reuniões da Câmara Municipal de Odivelas 
sejam realizadas semanalmente. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

JÚLIO FRANCISCO MIRANDA CALHA 
 

Faleceu em Lisboa, no passado dia 28 de março, 
Júlio Francisco Miranda Calha. Tinha 72 anos. 
Natural de Portalegre, distrito onde exerceu o 
cargo de Governador Civil, Miranda Calha 
destacou-se pelo seu trajeto político, mas também 
pelo serviço que prestou à causa pública aos mais 
diversos níveis. 
 
Fundador do Partido Socialista de Portalegre, 
Miranda Calha foi eleito deputado pelo círculo do 
seu distrito, tendo desempenhado funções como 
Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa 
Nacional e da Comissão Parlamentar do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Poder Local. 
 
Dirigente Nacional do PS, Júlio Miranda Calha foi 
deputado à Assembleia Constituinte e à 

Assembleia da República entre 1976 e 2019, tendo 
sido eleito, durante este percurso, Vice- Presidente 
da Assembleia da República. É, enquanto 
deputado, que Miranda Calha exerce com 
distinção diversos cargos de relevância, de entre os 
quais se destaca a sua integração na Assembleia 
Parlamentar da NATO, onde desempenhou as 
funções de Vice-Presidente e de Presidente da 
Comissão de Segurança e Defesa. 
 
Deputado parlamentar de excelência em 
múltiplas legislaturas, fez ainda parte de vários 
governos constitucionais, ocupando os 
importantes cargos de Secretário de Estado da 
Administração Regional e Local, Secretário de 
Estado do Desporto e Secretário de Estado da 
Defesa Nacional. 
 
O seu falecimento não pode, por isso, deixar de ser 
assinalado pelos amantes da democracia e pelos 
portugueses em geral. 
 
Reunida a 1 de abril de 2020, na sua 6.ª Reunião 
Ordinária, a Câmara Municipal de Odivelas 
delibera aprovar o presente Voto, manifestando o 
seu profundo pesar pela morte de Júlio Miranda 
Calha e apresenta à família e amigos próximos as 
mais sentidas condolências. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 08 de janeiro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas a autorizar a 6.ª Alteração 
Orçamental, 5.ª Alteração Orçamental Permutativa 
de 2020, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2020/2545 de 2020.03.16, nos termos dos 
mapas anexos à referida informação e que farão 
parte integrante da ata da presente reunião. 
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«5.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

A 5.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2020, 
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: 
 
- Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
• Na rubrica "Remun. por Doença e 
Maternidade/Paternidade”, o valor de 50.000,00 € 
(cinquenta mil euros). 
 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
• O valor de 322.513,34 € (trezentos e vinte e dois 
mil, quinhentos e treze euros e trinta e quatro 
cêntimos), no projeto "Descentralização de 
Competências"; 
 
• No projeto "Apoio à Melhoria de Equipamento e 
Materiais", o valor de 30.000,00 € (Trinta mil euros). 
 
- Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
• O valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros), 
relativo ao projeto "Viveiros Municipais". 
 
- Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 
• 28.500,00 € (vinte e oito mil e quinhentos euros), 
referente ao projeto "Pavilhão Multiusos de 
Odivelas"; 
 
• O valor de 166.450,00 € (cento e sessenta e seis 
mil, quatrocentos e cinquenta euros), para o 
projeto "Cidade Europeia do Desporto 2020". 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 989.393,34 € (novecentos e oitenta e nove 
mil, trezentos e noventa e três euros e trinta e 
quatro cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas correntes no valor de 218.240,00 € 
(duzentos e dezoito mil, duzentos e quarenta 
euros), por contrapartida de uma diminuição de 
igual montante ao nível das despesas de capital, 
conforme quadro seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições / Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

824.509,34 606.269,34 

Total de Despesas 
Capital 

164.884,00 383.124,00 

Total Geral 989.393,34 989.393,34 

(un: euros) 

 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte: 

 
 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 
 

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

79.170.191,34 
Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
78.835.990,84 

Saldo De 
Gerência 

Consignado 
3.000.000,00 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

1.826.220,67 

Total (1) 82.170.191,34 Total (2) 80.662.211,51 

Receita Corrente Bruta + Saldo de Gerência 
Consignado > Despesa Corrente + Amortizações 

Médias Empréstimos M/L Prazo (3) = (1) - (2) 
1.507.979,83 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se um aumento de 0,28 % das 
despesas correntes, por contrapartida da 
diminuição de 0,74 % das despesas de capital.» 
(Orçamento 2020 Grandes Opções do Plano, 6.ª Alteração 

Orçamental, 5.ª Alteração Orçamental Permutativa, p. 14 e 15.)  
 
(Aprovado por maioria) 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL 
 

 
 

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS 
BAIRROS SOCIAIS DE SANTA MARIA NA PONTINHA 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de aprovação dos elementos referentes 
ao concurso para requalificação dos espaços 
públicos dos Bairros Sociais de Santa Maria na 
Pontinha, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/2267 de 2020.03.05, 
bem como a aprovação do seguinte: 
 
1. A aprovação da constituição do Júri, nos termos 
do art.º 67º do Código dos Contratos Públicos: 
 
Eng.º Luís Jorge, Diretor Municipal, Presidente; 
 
Eng.º José Fonseca, Chefe de Divisão, que 
substituirá o Presidente nas suas faltas ou 
impedimentos, como membro efetivo; 
 
Eng.ª Patricia Pimentel, Técnica Superior, como 
membro efetivo; 
 
Dra. Andreia Mendes, Técnica Superior, como 
membro efetivo; 
 
Arq.º Luís Grave, Técnico Superior, como membro 
efetivo; 
 
Teresa Alves, Coordenadora Técnica, como 
membro suplente; 
 
Vanda Valério, Assistente Técnica, como membro 
suplente. 
 
2. Aprovação da publicação do anúncio de 
concurso, constante nas folhas 970 a 973 do 
processo, no Diário da República, nos termos do 
n.º 1 do artigo 130.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
3. Aprovação da despesa de publicação num valor 
estimado de €300,00, a que acrescentará o I.V.A. à 
taxa legal em vigor. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS 
DE GESTÃO, CORRUPÇÃO 
E INFRAÇÕES CONEXAS 

 

 
 

REVISÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE 
GESTÃO, CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

2020 
 

Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão, Corrupção e Infrações Conexas - 2020, no 
âmbito da recomendação, aprovada em 1 de julho 
de 2015, do Conselho de Prevenção da Corrupção e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/2065 de 2020.03.03. 
 
 
«(…) 2. Nota Introdutória 
 
O Conselho de Prevenção da Corrupção 
(doravante designado, C.P.C.), criado pela Lei n.º 
54/2008, de 4 de setembro, é uma entidade 
administrativa Independente, que funciona junto 
do Tribunal de Contas, e desenvolve uma atividade 
de âmbito nacional no domínio da prevenção da 
corrupção e infrações conexas. 
 
No âmbito da sua atividade, o C.P.C. aprovou uma 
Recomendação, em 1 de Julho de 2015, nos termos 
da qual "Os riscos devem ser identificados 
relativamente às funções, ações e procedimentos 
realizados por todas as unidades da estrutura 
orgânica das entidades, Incluindo os gabinetes, 
as funções e os cargos de direção de topo, mesmo 
quando decoram de processos eletivos.” 
 
Em 19 de setembro de 2018, foi aprovado na 18ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas (doravante designada, C.M.O.), a alteração 
do Regulamento Orgânico da Estrutura Flexível da 
C.M.O., conforme deliberação publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
19/2018, de 2 de novembro. 
 
Neste sentido, torna-se fundamental a aprovação 
da revisão do Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão, de Corrupção e Infrações Conexas 
(PPRGCIC), com a consequente revogação do 
anterior, de forma a integrar as alterações 
decorrentes da referida recomendação e refletir a 
nova estrutura orgânica flexível. 
 
O Plano de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas visa fundamentalmente 
identificar as situações potenciadoras de riscos de 
corrupção e/ou de infrações conexas, elencar 
medidas preventivas e corretivas que reduzam a 
probabilidade de ocorrência do risco e definir a 
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metodologia de adoção e supervisão das medidas 
propostas, identificando os respetivos responsáveis. 
 
Para a elaboração do presente documento foi 
efetuada uma reflexão interna para a melhoria das 
práticas existentes, sendo os dirigentes dos 
serviços indicados os responsáveis pela 
implementação das medidas propostas. 
 
A CMO consciente de que a corrupção e os riscos 
conexos são um sério obstáculo ao normal 
funcionamento das instituições, revelando-se 
como uma ameaça à democracia, prejudicando a 
seriedade das relações entre a Administração 
Pública e os cidadãos, e obstando ao desejável 
desenvolvimento das economias e ao normal 
funcionamento dos mercados, apresenta a 
Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações 
Conexas, de acordo com a estrutura em vigor. (…)» 
(Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção 

e Infrações Conexas, p. 5) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO 
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL 
DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Constituição da Comissão Municipal de Avaliações 
dos bens móveis e imóveis, integrados ou a 
integrar o domínio público e privado do Município 
de Odivelas, ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alínea I) 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado sob o Anexo I da Lei n.º 75/12/09, na sua 
atual redação, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/2184 de 2020.03.04. 
nas condições constantes na referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO PARA MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES 

 
Protocolo para Manutenção de Equipamentos 
Escolares, destinado às escolas transferidas no 
âmbito da descentralização de competências para 
as autarquias locais e entidades intermunicipais, 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 
 
O Protocolo para Manutenção de Equipamentos 
Escolares tem como objetivo a criação de 
condições e normas inerentes à prática de todos os 
atos necessários à execução de pequenas obras de 
manutenção de pequeno alcance dos edifícios, e 
dos espaços verdes das escolas básicas do 2.º e 3.º 
ciclos e secundárias, com ou sem equipamentos 
desportivos integrados, no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 21/2019, de 30 de janeiro, alterado pela 
Declaração de Retificação n.º 10/2019, de 25 de 
março e pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de 
Junho. O montante a transferir, no ano de 2020, 
perfaz um total de €75.000,00 (setenta e cinco mil 
euros), e destina-se as seguintes escolas: Escola 
Básica António Gedeão, Escola Básica Carlos 
Paredes, Escola Básica Vasco Santana, Escola 
Básica Dom Dinis, Escola Básica da Pontinha, 
Escola Básica Moinhos da Arroja, Escola Básica dos 
Castanheiros, Escola Básica Avelar Brotero, Escola 
Secundária de Odivelas e Escola Secundária da 
Ramada, ao abrigo do disposto na alínea ee) do n.º 
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/1920, de 2020.03.11, e nos termos do 
protocolo anexo à informação. 

 
 

“PROTOCOLO PARA MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ESCOLARES (PMEE) 

 
Considerando: 
 
 Que a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu 
o quadro de transferência de competências para 
as autarquias locais e entidades intermunicipais, 
concretizando os princípios da subsidiariedade, da 
descentralização administrativa e da autonomia 
do poder local; 
 
 Que a qualificação do parque escolar constitui 
uma aposta do Município de Odivelas, assumindo 
fundamental importância a oferta de instalações 
escolares com condições de funcionalidade, 
habitabilidade e segurança, capazes de 
proporcionar bem-estar e garantir conforto e 
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segurança, essenciais à melhoria das práticas 
pedagógicas e das aprendizagens; 
 
 Que em conformidade com o disposto na al. h), 
do n.º 4, do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
224/2009, de 11 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho, o Diretor tem competências de “gerir as 
instalações, espaços, equipamentos, bem como 
outros recursos educativos”, remetendo o zelo da 
manutenção e conservação de pequeno e médio 
alcance dos equipamentos escolares do 2º e 3º 
ciclos do ensino básico e secundário; 
 
 Que a autonomia é o poder reconhecido ao órgão 
de direção dos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas, para gerir e administrar no quadro 
do seu projeto educativo e em função das 
competências e dos meios que lhe estão afetos, os 
domínios pedagógicos, administrativos, 
financeiros e organizacionais; 
 
 Que no quadro da partilha de sinergias e 
responsabilidades de gestão entre o Município de 
Odivelas, no âmbito das suas competências e os 
órgãos de direção dos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas, no domínio da 
manutenção do parque escolar das escolas do 2º e 
3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, resultam 
benefícios para a prossecução do interesse 
público; 
 
 Que é necessário criar as condições para o reforço 
da autonomia dos órgãos de direção, conferindo 
maior capacidade de intervenção e autonomia ao 
titular da gestão e instituindo responsabilidade e 
monitorização através de um regime de prestação 
de contas; 
 
 Que a atribuição de apoio financeiro, 
estabelecido no Protocolo para Manutenção de 
Equipamentos Escolares, doravante designado 
por PMEE, vem reforçar a atividade da direção dos 
agrupamentos de escolas ou escolas não 
agrupadas, na resposta imediata de pequeno 
alcance na manutenção dos equipamentos 
escolares, proporcionando uma melhoria do 
serviço público de educação. 

 
I 

PARTE GERAL 
 

Artigo 1.º 
Objetivos 

 
1. O Protocolo para Manutenção de Equipamentos 
Escolares tem como objetivo a criação de 
condições e normas inerentes à prática de todos os 
atos necessários à execução de pequenas obras de 

manutenção de pequeno alcance dos edifícios, e 
dos espaços verdes das escolas básicas do 2º e 3º 
ciclos e secundárias, com ou sem equipamentos 
desportivos integrados, no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 21/2019, de 30 de janeiro, alterado pela 
Declaração de Retificação n.º 10/2019, de 25 de 
março e pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de 
junho. 
 
2. As intervenções do presente PMEE encontram-
se tipificadas no Anexo I. 

 
Artigo 2.º 

Destinatários 
 

O apoio municipal consagrado no PMEE destina-
se às escolas transferidas, a saber: EB António 
Gedeão, EB Carlos Paredes, EB Vasco Santana, EB 
Dom Dinis, EB da Pontinha, EB Moinhos da Arroja, 
EB dos Castanheiros, EB Avelar Brotero, ES de 
Odivelas e ES da Ramada. 

 
II 

CONCESSÃO DE APOIO 
 

Artigo 3.º 
Apoio 

 
1. O montante a transferir anualmente, através do 
PMEE, é o valor de €7.500,00 (sete mil e 
quinhentos euros), por equipamento escolar, até 
dia 31 de janeiro. 
 
2. O montante mencionado no número anterior 
poderá ser revisto caso seja necessário. 
 
3. Poderão ser celebrados protocolos adicionais 
para reforço de verba, caso existam situações não 
definidas no âmbito do PMEE. 

 
III 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO 
 

Artigo 4.º 
Monitorização 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas realiza visitas de 
acompanhamento das intervenções a realizar nas 
escolas, sempre que necessário, para a avaliação 
da implementação, aplicação e respetivos 
resultados. 
 
2. O agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada presta informação de gestão dirigido à 
Presidência do Município de Odivelas, pela forma 
escrita, constando nomeadamente, a identificação 
do agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada, quem o representa, e a informação 
sobre as despesas realizadas. 
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3. Constituem instrumentos de monitorização e 
avaliação, os seguintes documentos: 
 
a) Mapa de prestação de contas (anexo II); 
 
b) Minuta de relatório final (anexo III) 
 
4. A informação escrita deverá ser acompanhada 
pelo relatório final de execução do protocolo 
(janeiro a outubro) entregue até 30 de novembro, 
identificando as despesas realizadas (anexo II), 
minuta de relatório final (anexo III) e comprovativo 
da transferência da devolução do montante 
atribuído, e não utilizado. 
 
5. A informação da gestão considera-se 
demonstrada e finalizada quando acompanhada 
dos documentos de quitação comprovativos do 
pagamento a terceiros de aquisição de materiais, 
prestação de serviços ou realização de pequena 
empreitada. 
 
6. Em caso de necessidade, a Câmara Municipal de 
Odivelas, reserva-se ao direito de solicitar um 
relatório ou prestação de contas intercalar ao 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 

 
Artigo 5.º 

Análise da documentação 
 

1. A análise será efetuada pela autarquia no prazo 
de 15 (quinze) dias após a receção da 
documentação. 
 
2. Os critérios de análise são os seguintes: 
 
a) Estado de manutenção dos edifícios e espaços 
exteriores; 
 
b) Eficácia e eficiência das despesas realizadas. 

 
Artigo 6.º 
Avaliação 

 
A Câmara Municipal de Odivelas elaborará 
relatório de avaliação anual do programa. 

 
IV 

INCUMPRIMENTO 
 

Artigo 7.º 
Incumprimento 

 
1. Considera-se incumprimento, os casos em que 
os agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas: 
 
a) Afetam parcial ou totalmente o apoio financeiro 
concedido a outro fim diferente do referido no 
artigo 1º do presente PMEE; 
 

b) Ausência de entrega da documentação prevista 
no n.º 3 e n.º 4 do artigo 4º. 
 
2. O incumprimento previsto nas alíneas a) ou b) do 
número anterior inviabiliza a atribuição de futuros 
PMEE, até apresentação da documentação em 
falta. 

 
V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 8.º 
Lacunas 

 
Os casos omissos serão resolvidos por despacho da 
Vereação com o pelouro da Educação. 

 
Artigo 9.º 

Entrada em vigor 
 

O presente programa entra em vigor após 
publicação no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões. 

 
ANEXO I 

 
O Presente anexo identifica tipos de intervenção a 
efetuar nas operações de manutenção de 
pequeno alcance nos estabelecimentos escolares 
com ou sem equipamentos desportivos, 
designadas por modalidades: 
 
Edifícios 
 
 Reparação de ferragens e/ou fechaduras e das 
peças podres ou danificadas dos vãos de janelas e 
portas; 
 
 Manutenção de equipamento elétrico e de 
iluminação com substituição de interruptores, 
botões de pressão, tomadas, lâmpadas, casquilhos, 
arrancadores e/ou balastros de aparelhos 
existentes. 
 
Espaços Verdes e Logradouros 
 
 Manutenção dos espaços verdes e logradouros 
incluindo mobiliário exterior; 
 
 Manutenção de vedações incluindo lubrificação 
de portões, reparação ou substituição de 
puxadores, fechaduras e peças móveis; e 
pequenas pinturas afetadas por ferrugem; 
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ANEXO II 
 

 
 
 
Minuta de Relatório Final (Anexo III) 
 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, 
 
Ao abrigo da alínea b) do nº 3 do artigo 4º do 
Protocolo para Manutenção de Equipamentos 
Escolares (PMEE) vem (nome do/a Diretor/a) 
_________________________________________ diretor/a 
do (Agrupamento de Escolas ou Estabelecimento 
Escolar) ______________________________ apresentar 
o relatório final da aplicação do apoio financeiro 
recebido para o no civil de ________ para a Escola 
________________________________________________. 
 
Relativamente à aplicação das verbas no Protocolo 
apresenta-se o quadro: 
 
 
 

Âmbito do Protocolo 
Total do 

Apoio 
Aplicado 

Não 
Aplicado 

Manutenção de 
edifícios, espaços 
verdes e logradouros; 

7.500,00 € € € 

Justificação 

Valor não aplicado  

Observações  

 
 

Total executado __________,__€ 
  
Total não aplicado e devolvido __________,__€ 
  
Data da devolução ____/_____/____ 

 
O/A Diretor/a 

 
Odivelas, __ de _______________ de ______” 
 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PONTO RETIRADO 
 

 
 

RETIRADA DO PONTO 3.2 DA ORDEM DE TRABALHOS 
 
 

Retirada do ponto 3.2, referente à “proposta de 
protocolo de cooperação para a igualdade e a não 
discriminação - nova geração, entre a Comissão 
para a Igualdade de Género e o Município de 
Odivelas e revogação do anterior protocolo”, da 
ordem de trabalhos da presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVA E/OU 
INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO 
E DESTINO FINAL DOS MESMOS 

 
Ao abrigo do artigo 6.º n.º 1 al. a) do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e /ou 
Indevidamente na Via Pública, e na sequência de 
ação de fiscalização, foram removidos da via 
pública as viaturas, que se encontravam 
estacionadas nas circunstâncias do artigo 5.º do 
citado regulamento, referidas na listagem 
constante na informação n.º Interno/2020/2280, de 
2020.03.06. 
 
Atendendo que as mesmas não foram reclamadas 
e que algumas foram declaradas abandonadas 
pelos respetivos proprietários, propõe-se, de 
acordo com a metodologia aprovada e instituída 
pelo Executivo Municipal, na 4.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal, realizada em 26 de fevereiro 
de 2014 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5 de 2014), a aquisição por ocupação 
das referidas viaturas, nos termos do nº. 4, do art.º 
10 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e /ou indevidamente na Via 
Pública, e que seja ainda decidido o seu destino 
final, através da alienação para desmantelamento 
qualificado, por empresa certificada e contratada 
para o efeito, das seguintes viaturas identificadas na 
informação mencionada. 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

15/VIAT/PO/FA/20 Renault Scénic 28-33-OQ 

13/VIAT/OD/20 Fiat Punto 48-66-DN 

36/VIAT/OD/20 Ford Transit SA-14-29 

02/VIAT/OD/20 Renault Express 82-68-HS 

26/VIAT/OD/20 Fiat Punto 25-43-IB 

10/VIAT/OD/20 Ford Fiesta 70-00-JE 

46/VIAT/OD/20 Rover 214 25-65-AT 

21/VIAT/PO/FA/20 Volvo 850 11-39-GX 

09/VIAT/PO/FA/20 Skoda Felicia 47-33-NR 

12/VIAT/RA/CA/20 Fiat Uno VG-71-85 

06/VIAT/PO/FA/20 Renault Espace 40-84-JT 

65/VIAT/PV/OL/19 Citröen Saxo 45-88-MI 

23/VIAT/OD/20 Opel Astra 2027 CDM 

 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

22/VIAT/OD/20 Opel Astra AG 134147 

87/VIAT/RA/CA/19 Renault Clio 20-LB-52 

78/VIAT/RA/CA/19 Seat Ibiza 24-84-DU 

77/VIAT/RA/CA/19 Renault Scénic 06-76-RG 

73/VIAT/RA/CA/19 Renault Megane 94-18-MF 

69/VIAT/RA/CA/19 Opel Corsa 68-73-EQ 

02/VIAT/PV/OL/20 VW Golf 36-68-ND 

72/VIAT/PV/OL/19 Audi 80 63-84-BR 

69/VIAT/PV/OL/19 Fiat Punto 30-71-QN 

61/VIAT/PV/OL/19 Rover 25 27-25-XM 

64/VIAT/PV/OL/19 Renault Clio 85-20-BV 

135/VIAT/PO/FA/19 VW Golf 02-52-NB 

134/VIAT/PO/FA/19 Renault Clio 51-08-VA 

126/VIAT/PO/FA/19 VW Passat 39-90-TU 

119/VIAT/PO/FA/19 Renault 19 VI-12-96 

117/VIAT/PO/FA/19 Opel Corsa 31-69-IG 

114/VIAT/PO/FA/19 Ford KA 43-58-PJ 

08/VIAT/OD/20 Seat Ibiza 78-JO-49 

04/VIAT/OD/20 VW Golf 40-56-KF 

199/VIAT/OD/19 Opel Corsa 11-90-FO 

198/VIAT/OD/19 VW Caddy 13-49-JF 

186/VIAT/OD/19 Daewoo 85-58-TO 

181/VIAT/OD/19 VW Golf 56-66-HÁ 

108/VIAT/PO/FA/19 Peugeot 207 KC 07 GCY 

109/VIAT/PO/FA/19 Seat Cordoba XL-XS-20 

07/VIAT/RA/CA/20 Opel Astra 44-04-LU 

137/VIAT/PO/FA/19 Mercedes 75-SG-77 

31/VIAT/OD/20 Citröen Saxo 41-72-LH 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

REFORÇO DE SUBSÍDIO AO INVESTIMENTO 
 

Reforço de subsídio a atribuir à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Pontinha, no valor de €15.000,00 (quinze mil 
euros), como acréscimo ao subsídio atribuído a 
esta associação de bombeiros, no âmbito da 
deliberação tomada na 1.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 8 
de janeiro de 2020 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 2 de 2020, p. 12), 
referente à aquisição de uma viatura, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2020/2377, 
de 2020.03.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FÁRMACOS PARA ANIMAIS 
DONATIVOS PARA O ANO DE 2020 

 
Aceitação de donativos, sob a forma de fármacos 
para animais, até um valor estimado de €200,00 
(duzentos euros), que serão doados por parte da 
entidade PHARMACONTINENTE S.H. – S.A., para o ano 
de 2020, como forma de apoiar o Parque dos 
Bichos, Centro Oficial de Recolha Animal do 
Concelho de Odivelas, ao abrigo do disposto da 
alínea j) do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2020/2341, de 2020.03.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE VIATURA MUNICIPAL E MOTORISTA 
ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA 

SOCIEDADE S. VICENTE DE PAULO – CENTRO DE DIA 
DA SAGRADA FAMÍLIA DA PONTINHA 

 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas para autorização de 
cedência de viatura municipal e motorista à 
Associação das Obras Assistenciais da Sociedade 
de S. Vicente de Paulo – Centro de Dia da Sagrada 
Família da Pontinha, do dia 16 de março a 12 de 
abril de 2020, de modo a assegurar o apoio a 
utentes do Centro de Dia que transitaram para o 
seu domicilio, na sequência do Plano de 
Contingência para contenção e mitigação da 
COVID-19, nos termos do disposto na alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3, do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/2646, de 
2020.03.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE VIATURA MUNICIPAL 
JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas para cedência de viatura 
municipal à Junta de Freguesia de Odivelas, para 
apoio ao Projeto de Acompanhamento de Idosos e 
Doentes Crónicos na sequência da pandemia do 
COVID-19, nos termos do disposto na alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3, do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/2647, de 
2020.03.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE VIATURA MUNICIPAL 
JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas para autorização de 
cedência de viatura Municipal à Junta da União 
das Freguesias de Ramada e Caneças, para apoio 
ao Projeto de Acompanhamento de Idosos e 
Doentes Crónicos, na sequência da pandemia 
COVID-19, nos termos do disposto na alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3, do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/2648, de 
2020.03.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2006 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO FLÔR DO MINHO 
PROCESSO N.º 3971/LO 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2006, para 
o Lote 29, do Bairro Flor do Minho, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças. O pedido de 
alteração da licença 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 o aumento de parâmetros urbanísticos 
previstos para o lote 29, nos termos da informação 
técnica do setor de arquitetura e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/20 de 28-
02-2020. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2002 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DE SÃO SEBASTIÃO 
PROCESSO N.º 45085/RC 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 6/2002, para 
o Lote 31, do Bairro Casal de São Sebastião, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões. O 
pedido de alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação e tem como objetivo a alteração aos 
parâmetros urbanísticos para o lote 31, nos termos 
da informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/21 de 2020.02.28, 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; 
 
Aceitação do valor de €4.649,40 (quatro mil, 
seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta 
cêntimos), como compensação pela área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva 

em falta (35,00m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação atual e no art.º 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) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO. N.º 9/2001 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO ENCOSTA DO MOURIGO 
PROCESSO N.º 2039/RC 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 9/2001, para 
os Lotes 47 e 48, do Bairro Encosta do Mourigo, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões. O 
pedido de alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação e tem como objetivo a alteração da 
localização dos anexos previstos para os lotes 47 e 
48, que se encontram vagos, nos termos da 
informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/24, de 2020.03.05. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO DOS QUATRO 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 56, inserido no Bairro dos Quatro, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, pelo depósito 
caução n.º 12383, de 2020.02.20, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, S.A., no valor de 1.888,99€ (mil 
oitocentos e oitenta e oito euros e noventa e nove 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 04/2011, de 13 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/22 de 2020.02.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO TRIGACHE NORTE 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 62, inserido no Bairro Trigache Norte, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11793, de 2020.02.28, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
€2.745,00 (dois mil setecentos e quarenta e cinco 
euros), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
n.º 05/2001, de 14 de maio, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua 
redação atual, nos termos da informação técnica e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/23 de 2020.03.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 18/PRES/2020 
 

Assunto: Tolerância de ponto para os dias 9 e 13 de 
abril – Páscoa 2020. 
 
Considerando que: 
 
No passado dia 18 de março de 2020 foi declarado 
o estado de emergência em Portugal, através do 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 
de 18 de março, e renovado pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de 
abril. 
 
A atual situação de emergência de saúde pública 
ocasionada pela epidemia da COVID-19, tornou 
imperioso a tomada de medidas excecionais e 
temporárias tendo em vista a não propagação da 
referida epidemia. 
 
O Artigo 6º do Decreto n.º 2-B/2020, publicado a 2 
de abril de 2020, veio restringir a possibilidade de 
circulação na via pública no período 
compreendido entre as 00:00h do dia 9 de abril e 
as 24:00h do dia 13 de abril. 
 
Assim, 
 
Determino a concessão de tolerância de ponto, 
durante o período da Páscoa, nos termos da 
competência que me é atribuída pela alínea a), do 
n.º 2, do artigo 35, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, nos próximos dias 9 e 13 de abril de 
2020. 
 
Solicito, a todos os serviços que procedam à 
divulgação deste despacho, afixando-o nas 
respetivas portas dos serviços municipais, para que 
o mesmo seja do conhecimento antecipado dos 
Munícipes, bem como divulgação do mesmo nos 
meios digitais do Município. 
 
Odivelas, 6 de abril de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 19/PRES/2020 
 

Assunto: Prorrogação da Declaração da situação 
de Alerta e da Ativação do Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil, bem como das 
medidas previstas nos Despachos n.º 
16/PRES/2020 e n.º 17/PRES/2020 
 
No âmbito da pandemia provocada pelo COVID19 
a Câmara Municipal de Odivelas adotou um 
conjunto de medidas no sentido de conter a grave 
crise de saúde pública que se tornou numa 
ameaça global. 
 
Neste sentido através do Despacho n.º 
16/PRES/2020 foi declarada a situação de Alerta e a 
Ativação do Plano Municipal de Emergência e 
Proteção Civil, a vigorar entre as 00:00h do dia 13 
de março e as 23:59h do dia 13 de abril. 
 
Considerando que os motivos subjacentes à 
declaração da situação de Alerta e a Ativação do 
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil se 
mantêm, e tendo o Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento do COVID19 da Câmara 
Municipal de Odivelas, reunido em 7 de abril, 
recomendado que a referida declaração de Alerta 
e a Ativação do Plano Municipal de Emergência e 
Proteção Civil fossem prorrogados por um período 
de 30 dias, bem como a manutenção por igual 
período das medidas incluídas nos Despachos n.º 
16/PRES/2020 e n.º 17/PRES/2020, recomendação 
esta que obteve a concordância da Comissão 
Municipal de Proteção Civil de Odivelas, 
determino: 
 
1. A prorrogação da situação de Alerta para todo o 
território do Município de Odivelas e a 
continuidade da ativação do Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil, por mais 30 dias; 
 
2. A manutenção das medidas previstas nos 
Despachos n.º 16/PRES/2020 e n.º 17/PRES/2020, 
pelo período indicado no ponto 1; 
 
3. Limitar a participação em funerais nos 
Cemitérios Municipais e num máximo de 10 
pessoas. 
 
As presentes medidas produzem efeitos à data de 
assinatura e divulgação do presente despacho, 
mantendo-se em vigor até indicação expressa em 
sentido contrário.  
 
Odivelas, 8 de abril de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Revisão do Plano de Pormenor do Bairro Arco Maria Teresa da União de Freguesias de 
Ramada e Caneças 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 76.º n.º 1 e 191.º n.º 4 alínea c) do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua redação 
atual, que por deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, tomada na 2.ª Reunião Ordinária de 22 de 
janeiro de 2020 foi deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo para a elaboração da revisão do Plano de 
Pormenor do Arco Maria Teresa, pelo período igual ao inicialmente estabelecido, de 24 meses, com efeitos a 
partir de 7 de fevereiro de 2020, nos termos e com os objetivos já publicitados pelo Aviso n.º 1682/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2018. 
 
Odivelas, 9 de março de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2007 – B.º Sol Nascente 
 

7º ADITAMENTO 
 

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 7.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 5/2007, do Bairro Sol Nascente. -------------------- 
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 109 e 110, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob o número 3633/20080604 e 3632/20080604, aprovada, através de deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião ordinária, de 22 de janeiro de 2020. ------------------------------------------ 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações à licença de loteamento consistem na unificação dos lotes 109 e 110. ------------------------------ 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: -------------------------------------------- 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DO LOTE ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Alvará n.º 5/2007 Alteração Alvará n.º 5/2007 

Lote 
Área 
Lote 

Área 
Imp. 

Área 
Cons. 

Nº 
Oc. 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

Lote 
Área 
Lote 

Área 
Imp. 

Área 
Cons. 

Nº 
Oc. 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

109 268,00 108,00 216,00 1 2 + cv 1 Unificado ao lote 110 

110 239,00 96,00 192,00 1 2 + cv 1 110 507,00 204,00 408,00 0 2 + cv 1 

Diferencial -- -- -- - 2 -- - 1 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
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2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Área dos prédios a lotear (m2) …………………………………………………………………….…………………………….. 132 280,00 

Área total dos lotes (m2) ………………………………………………………………………………………………………………. 86 275,00 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ………………..……… 648,00 

Área de cedência para equipamento de utilização coletiva (m2) ……………………………… 12 011,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) 33 346,00 

Índice de construção/ utilização ……………………………………………………….…………….……………………… 0.53 

Área de construção total (m2) …………………………………………………………………………….…………………… 69 997,89 

Área de construção destinada a habitação (m2) ……………………………………………………………… 66 371,00 

Área de construção destinada a atividades (m2) …………………………………………..………………… 3 626,89 

Índice de atividades ………………………………………………………………………………………………………………..…… 0,05 

Índice de ocupação ……………………………………………………………………………………………..………………………. 0,26 

Área de ocupação (m2) ……………………………………………………………………………………………………………….. 34 383,90 

Número total de lotes …………………………………………………………………………………………………………………. 271 

Número total de fogos ……………………………………………………………………………………………..………………… 320 

Densidade habitacional (f/ha) ………………………………………………………………………….……………………… 24,19 
Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O valor da caução inicialmente estabelecida para os lotes 109 e 110, mantêm-se no 110. ------------------------ 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização 
coletiva e estacionamento público. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. ESTACIONAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116 do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. ------------- 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO -------------------------------------------------------------------------- 
 
Planta Síntese, de 19 de fevereiro de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 657,64 (seiscentos e cinquenta e sete euros e sessenta e 
quatro cêntimos), cobrada através da guia n.º 3194. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. ----------------------- 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 12 de março de 2020. --------------------------------- 
 
Município de Odivelas, 12 de março de 2020. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 março de 2020, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/2699 de 2020.03.31 (edoc/2020/20359): 
 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
DCCS/SVARS - Setor Vida Ativa e Recursos Sociais 
 
EDOC/2020/9765 
Interno/2020/1440 de 2020/02/07 
Assunto: Proposta de contratação de um professor 
especializado em Inglês e Espanhol 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente, conforme proposto e face ao informado na 
etapa 27, solicita-se emissão de Parecer Prévio 
Vinculativo para celebração de um contrato de prestação 
de serviços, na modalidade de tarefa com um professor 
especializado nas Línguas Inglesa e Espanhola, no 
âmbito da promoção de Cursos de Inglês e Espanhol 
para Seniores. Em caso de concordância, solicita-se, 
igualmente, o envio à DJAG para os posteriores 
procedimentos.” 
Data da decisão: 2020/03/06 
 
 
DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2020/9587 
Interno/2020/1415 de 2018/01/15 
Assunto: Plano de regularização – Morada: Praceta Alice 
Pestana, n.º 3 – 3º A, Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À CDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/05 
 
EDOC/2020/11884 
Interno/2020/1753 de 2020/02/18 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua Cristóvão 
Colombo, Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao 
ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/05 
 
 
 
 
 

EDOC/2020/12110 
Interno/2020/1890 de 2020/02/21 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Aura 
Abranches, Ramada - Pagamento de quotas referentes 
ao ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/27 
 
EDOC/2020/12219 
Interno/2020/1978 de 2020/02/12 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua dos 
Malmequeres 4 - 3º Dtº - Arroja / Odivelas  
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/05 
 
EDOC/2020/13124 
Interno/2020/2071 de 2020/02/12 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Rua Alexandre 
Herculano, 43 - 7º C - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/27 
 
EDOC/2020/13319 
Interno/2020/1739 de 2020/02/18 
Assunto: Transmissão do contrato de subarrendamento 
PROHABITA e atualização de renda – Morada: Praceta 
Florbela Espanca, n.º 3 – C/V Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.“ 
Data da decisão: 2020/03/05 
 
EDOC/2020/14800 
Interno/2020/2107 de 2020/03/02 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3, Rua Helena 
Aragão, Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao 
ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/10 
 
EDOC/2020/13797 
Interno/2020/2151 de 2020/03/03 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 - 10º Fte – Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/10 
 
EDOC/2020/13804 
Interno/2020/2154 de 2020/03/03 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 - 14º Fte – Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/10 
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EDOC/2020/13808 
Interno/2020/2160 de 2020/03/03 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I – Acordo 328 sito Rua Amélia Rey 
Colaço 14 - 11º Fte – Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/10 
 
EDOC/2020/13817 
Interno/2020/2155 de 2020/03/03 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 14 - 1º Esq. – Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/10 
 
EDOC/2020/13824 
Interno/2020/2159 de 2020/03/03 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Pta Florbela 
Espanca 3 – CV Esq. – Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/10 
 
EDOC/2020/16169 
Interno/2020/2361 de 2020/03/09 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 15, Av. Bombeiros 
Voluntários, Pontinha - Pagamento de quotas referentes 
ao ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ” ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/23 
 
 
DCS/SAASI - Setor de Atendimento e 
Acompanhamento Social Integrado 
 
EDOC/2020/13535 
Assunto: Proposta FASE - fevereiro 2020 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/02 
 
EDOC/2020/19779 
Assunto: Proposta FASE - março 2020 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2020/03/27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


