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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

10.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 27 de maio de 2020 
(Videoconferência) 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“FALECIMENTO DO BOMBEIRO 
FERNANDO PAULO MARQUES DOS SANTOS 

 
O Bombeiro Fernando Paulo Marques dos Santos 
ingressou na Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas a 29 de Abril de 1981, aos 14 
anos, com o Posto de CADETE. 
 
 Passou a Aspirante em 17-06-1986 

 
 Promovido a Bombeiro de 3ª em 27-10-1987 

 
 Promovido a Bombeiro de 2ª em 17-06-1990 

 
 Promovido a bombeiro de 1ª em 02-06-1992 

 
Dos vastos e inestimáveis serviços que prestou à 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas, ao nosso Concelho e ao 
País, destacam-se a intervenção no grande 
incêndio do Chiado a 25 Agosto de 1988, as missões 
de salvamento de vítimas num desabamento na 
Ramada e num edifício de grande envergadura na 
Póvoa de Santo Adrião, assim como o seu 
envolvimento ativo e diligente no combate aos 
incêndios florestais de 2006 e 2017.     
       
Foi consecutivamente agraciado pelo Serviço 
Nacional Bombeiros, Autoridade Nacional de 
Proteção Civil e Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, sublinhando-se o louvor concedido pelo 
brio, postura e dignidade com que fez a guarda de 
honra ao Presidente da República, Dr. Aníbal 
Cavaco Silva, no dia 17 de Outubro de 2008, nos 
Paços do Concelho do Município de Odivelas, 
assim como o louvor atribuído em 2010 pela sua 
participação no Seminário Técnico DTT, iniciativa 

que trouxe a Odivelas, Bombeiros de todo o Pais e 
do estrangeiro. 
 
Foi ainda, e por diversas vezes, condecorado pela 
Liga dos Bombeiros Portugueses, pelas Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas, como também 
pela Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, que atestam o seu esforço, espírito de 
sacrifício, empenho e dedicação permanentes, 
também na organização de eventos formativos e 
outras iniciativas em prol da população. 
 
Faleceu, vítima de doença prolongada, no dia 11 de 
Maio de 2020, com 53 anos de idade. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida a 27 de maio, manifesta o seu profundo 
pesar pelo falecimento do Bombeiro FERNANDO 
PAULO MARQUES DOS SANTOS e apresenta à sua 
Família e à AHBV Odivelas as mais sentidas 
condolências por esta vossa/nossa inestimável 
perda. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 

 
Odivelas, 28 de maio de 2020 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REUNIÃO DE CÂMARA 
REAGENDAMENTO 

 

 
 

REAGENDAMENTO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 
12 DE JUNHO DE 2020 

 
Reagendamento da reunião da Câmara Municipal 
de Odivelas, agendada para o dia 12 de junho de 
2020, para que a mesma se realize no dia 15 de 
junho de 2020, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/3438 de 2020.05.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

11.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
9.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

 
11.ª Alteração Orçamental, 9.ª Alteração 
Orçamental Permutativa 2020, nos termos dos 
mapas anexos à informação acima referida e que 
farão parte integrante da ata da presente reunião, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3414 de 2020.05.21. 

 
 

“9.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

A 9.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 de Obras Municipais e Habitação: 
 
. 50.000,00 € (Cinquenta mil euros), referente ao 
projeto “Intervenções Diversas - Equipamentos 
Escolares: Jardins de Infância e Escolas Básicas”; 
 
. 30.000,00 € (Trinta mil euros), referente ao 
projeto “Trabalhos Diversos em Equipamento 
Desportivo”  
 
- Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
. Na rubrica “COVID 19 - Prevenção e Proteção”, o 
valor de 102.500,00 € (Cem e dois mil e quinhentos 
euros). 
 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
. No projeto “Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima”, o valor de 1.700,00 € (Mil e setecentos 
euros); 
 
. O valor de 52.115,00 € (cinquenta e dois mil cento 
e quinze euros), relativo ao projeto “PAMO - 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas - Eixo 
Social - Medida I - Atividade Regular”. 
 
- Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
. O valor de 119.000,00 € (cento e dezanove mil 
euros), relativo ao projeto “Limpeza Urbana”. 
 
- Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 

. 178.366,00 € (cento e setenta e oito mil trezentos 
e trinta e seis euros), referente ao projeto “Apoio 
Extraordinário ao Associativismo”; 
 
. O valor de 31.030,08 € (trinta e um mil trinta euros 
e oito cêntimos), para o projeto “Cidade Europeia 
do Desporto 2020”; 
 
. 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros), 
referente ao projeto “Festival da Sopa”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 905.296,76 Euros (Novecentos e cinco mil, 
duzentos e noventa e seis euros e setenta e seis 
cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas de capital no valor de 49.751,00 Euros 
(Quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e um 
euros), por contrapartida de uma diminuição de 
igual montante ao nível das despesas correntes, 
conforme quadro seguinte: 

 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

608.690,68 658.441,68 

Total de Despesas 
Capital 

296.606,08 246.855,08 

Total Geral 905.296,76 905.296,76 

 

(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 

80.101.179,34 
Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
81.084.228,81 

Saldo De 
Gerência 

Consignado 
4.500.000,00 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

2.220.430,33 

Total (1) 84.601.179,34 Total (2) 83.304.659,14 

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

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 
(3) = (1) - (2) 

1.296.520,20 

 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
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orçamental, verifica-se uma diminuição de 0,06 % 
das despesas correntes, por contrapartida de um 
aumento de 0,14 % das despesas de capital.” 
(Orçamento 2020 - Grandes Opções do Plano - 11.ª 
Alteração Orçamental - 9.ª Alteração Orçamental 
Permutativa) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO  
NA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
Autorização para a abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de dois postos 
de trabalho na categoria de Técnico Superior, com 
vista à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, para 
o Gabinete de Planeamento Estratégico e Projetos 
Especiais (área do ordenamento do território e do 
planeamento urbano e mobilidade), da Câmara 
Municipal de Odivelas, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/3233, de 2020.05.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO  
NA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
Autorização para a 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, para a Divisão de 
Infraestruturas e Equipamentos Municipais, da 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/3293, de 
2020.05.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO 
NA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Técnico Superior (área de 
medicina veterinária), com vista à celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, para o Serviço Veterinário 

Municipal, da Câmara Municipal de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3298, de 2020.05.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO  
NA CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de dois postos 
de trabalho na categoria de Assistente 
Operacional (jardineiro) com vista à celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, para o DGAT/Divisão de 
Espaços Verdes/Setor de Viveiros Municipais, da 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/3316, de 
2020.05.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO 
NA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de dois postos 
de trabalho na categoria de Técnico Superior (área 
de arquitetura), com vista à celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, para o Departamento de Obras 
Municipais e Habitação/Setor de Estudos e 
Projetos, da Câmara Municipal de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3332, de 2020.05.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO 
NA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de técnico superior (área de 
engenharia eletrotécnica), com vista à celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, para o Departamento de 
Obras Municipais e Habitação/Divisão de 
Infraestruturas e Equipamentos Municipais, da 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/3355, de 
2020.05.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

DESPESA E INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA A 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO 

DOS PEDERNAIS - CP 4/2020 - PEMP/6/2020 
 

Face à necessidade em reforçar a capacidade de 
reserva de água e proceder a arranjos estruturais 
no reservatório dos Pedernais, em Odivelas, é 
proposto pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) a autorização para o início de um 
procedimento, por concurso público, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º, nos termos dos 
artigos 130.º 132.º e seguintes do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), com o preço base de 
1.575.962,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o deliberado pelo Conselho 
de Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3376 de 2020.05.20, da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 
Câmara Municipal de Odivelas, é proposto o 
seguinte: 
 
1. Autorização da despesa com o preço base de 
1.575.962,00 € (um milhão quinhentos e setenta e 
cinco mil novecentos e sessenta e dois euros), 
acrescido de IVA (6%); 
 
2. Aprovação da UR 20/C/00030 - 1.575.962,00 + IVA 
(6%) - TOTAL 1.670.519,72 €, cabimento sujeito a 
aprovação do empréstimo; 
 
3. Autorização para o início do procedimento, 
tendo como objeto do contrato a empreitada de 
Construção do “RESERVATÓRIO DOS PEDERNAIS”, na 
sequência do documento com o registo 
I/2924/2020, por Concurso Público, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º, nos termos dos 
artigos 130.º, 132.º e seguintes do Código dos 
Contratos Públicos - CCP, com o preço base de 
1.575.962,00 €, conforme a UR 20/C/00031; 
 
4. Aprovação do Programa do Concurso; 
 
5. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
6. Aprovação da Minuta de Anúncio a publicar em 
Diário da República; 
 
7. Aprovação, nos termos do artigo 67.º do CCP, do 
júri do procedimento, que será constituído por: 
 
Membros efetivos: 
 

Dr.º Pedro Martins (DERA) como Presidente; 
Dr.º Nuno Simões (DCEP) que substituirá o 
Presidente na sua ausência e impedimentos; 
Dr.ª Ana Mouzinho (DA). 
 
Membros suplentes: 
 
Dr.º Filipe Varges (DERA); 
Dr.ª Maria de Jesus Almeida (DA). 
 
8. Aprovação da nomeação do Sr.º Eng.º Rui 
Manuel Abreu, como Gestor de Contrato, 
conforme o disposto no artigo 290.º-A do CCP; 
 
9. Aprovar a delegação na Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação as competências referidas nos 
artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do artigo 104.º do CCP, 
e no Júri as referidas no 50.º, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 109º do CCP. 
 
A Proposta 145/2020, referente ao pedido de 
autorização de despesa e início de procedimento 
para empreitada de Construção de reservatório 
dos Pedernais - CP 4/2020 - PEMP/6/2020, foi 
remetida à Câmara Municipal de Odivelas, através 
do ofício S/14071, de 2020.05.15, na sequência do 
deliberado pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR, em 15 de maio de 2020, na sua 62.ª reunião 
ordinária. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AMAGÁS 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS  
DA AMAGÁS PARA A AMIUC 

 
Proposta de alteração de estatutos da Associação 
de Municípios para o Gás (AMAGÁS) para a 
Associação de Municípios Infraestruturas Urbanas 
Concessionadas (AMIUC), no âmbito do “…processo 
de alteração da designação da AMAGÁS, no 
sentido de alargar o seu âmbito de intervenção, 
em torno de outras infraestruturas urbanas, 
nomeadamente de comunicações, elétricas e de 
gás (natural ou propano), incluindo para o efeito os 
termos “infraestruturas Urbanas”, com o intuito de 
expressar uma intervenção mais abrangente.”, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3375, de 2020.05.20. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ESCOLA CARLOS PAREDES 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 

 
 

LISTA DE ERROS E OMISSÕES 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO  

DO GINÁSIO DA ESCOLA CARLOS PAREDES  
 
Ratificação da decisão do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, relativa à 
aprovação da lista de erros e omissões e à 
prorrogação do prazo para apresentação de 
propostas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/3409, de 2020.05.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RELATÓRIO FINAL DO JURÍ 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 

DO GINÁSIO DA ESCOLA CARLOS PAREDES 
 

Relatório final do Júri, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/3409, de 
2020.05.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ADJUDICAÇÃO E COMPROMISSO DA DESPESA 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 

DO GINÁSIO DA ESCOLA CARLOS PAREDES 
 

Adjudicação e compromisso da despesa, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3409, de 2020.05.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MINUTA CONTRATUAL 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 

DO GINÁSIO DA ESCOLA CARLOS PAREDES 
 
Minuta contratual, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/3409, de 2020.05.21. 
 
 

“CONTRATO DE EMPREITADA N.º ……./20 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO NA 
ESCOLA CARLOS PAREDES – PÓVOA DE SANTO 

ADRIÃO. 
 
ENTRE: 
 
PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa 
coletiva de direito público com o número 504 293 

125, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual. 
 
E 
 
SEGUNDA: Consilplan - Construções, Lda, com 
sede no Passeio dos Mastros, n.º 3, 3º A, 1990-377 
Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial, com o número único de matrícula e de 
identificação de pessoa coletiva, 515 581 143, com o 
capital social da importância de 260.000,00 euros, 
titular do alvará de empreiteiro de obras públicas 
com o número 93322-PUB, emitido pelo Instituto 
dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 
Construção, inscrita desde 27 de setembro de 2019, 
neste ato representada por ……………………….., titular do 
cartão de cidadão com o número de identificação 
civil ……………….., válido até ….. de …………… de 20…., na 
qualidade de legal representante da mencionada 
sociedade, conforme verifiquei através da consulta 
on-line da certidão permanente, com o código de 
acesso ………-……….-………., subscrita em …….. de ……….. de 
20….. e válida até ……… de …………… de 20……. 
 
- Entre os outorgantes é acordado o presente 
contrato de empreitada, o qual foi precedido de 
procedimento por Concurso Público, nos termos 
da alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número 
18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
doravante designado CCP, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes:  
 

Cláusula Primeira 
(Objeto do contrato) 

 
O presente contrato tem por objeto a Empreitada 
de Construção do Ginásio da Escola Carlos Paredes 
– Póvoa de Santo Adrião.  
 

Cláusula Segunda 
(Ato de adjudicação e aprovação da minuta) 

 
A adjudicação da empreitada objeto do presente 
contrato e a respetiva minuta foram aprovadas em 
…….. de …………. de 2020, por despacho do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. 
Hugo Martins.  
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Cláusula Terceira 
(Preço Contratual e Classificação Orçamental) 

 
1 - O preço contratual é de € 847.700,00 
(oitocentos e quarenta e sete mil e setecentos 
euros), com exclusão do IVA – Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor.  
 
2 - O encargo resultante do contrato para o ano em 
curso tem cabimento na rubrica seguinte: COE – 
36.02/07.01.03.05; Plano – 2019/I/28, com o n.º 
…../2020 e compromisso com o n.º ……../2020.  
 

Cláusula Quarta 
(Prazo e duração contratual) 

 
1 – O prazo de execução da obra é de 180 (cento e 
oitenta) dias, contado desde a data da conclusão 
da consignação total ou da primeira consignação 
parcial, ou da data em que o dono da obra 
comunique ao empreiteiro a aprovação do Plano 
de Segurança e Saúde, caso esta última seja 
posterior, nos termos da cláusula 9.ª das cláusulas 
gerais e dos números 16 e 16.1 das cláusulas 
especiais do caderno de encargos e da proposta.  
 

Cláusula Quinta 
(Caução) 

 
A execução da obra será garantida pela caução 
apresentada pela segunda contraente, no valor de 
……………. (……………………….), referente a ………% do preço 
contratual, sem IVA, prestada por depósito em 
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 
Estado, mediante a apresentação de garantia 
bancária ou seguro-caução a efetuar de acordo 
com o estipulado no ponto 16 do programa do 
procedimento.  
 

Cláusula Sexta 
(Revisão de Preços) 

 
1 - A fórmula aplicável de revisão de preços, de 
acordo com o estipulado na cláusula 14 das 
cláusulas especiais do caderno de encargos é a 
seguinte:  
Ct = 0,43 St/ So + 0,03 M03t/ M03o + 0,03 M06t/ 
M06o + 0,03 M09t/ M09o + 0,02 M10t/ M10o + 0,02 
M18t/ M18o + 0,05 M20t/ M20o + 0,01 M23t/ M23o + 
0,05 M24t/ M24o + 0,01 M25t/M25o + 0,01 M26t/ 
M26o + 0,01 M29t/ M29o + 0,02 M32t/ M32o + 0,04 
M40t/ M40o + 0,02M42t/ M42o + 0,04 M43t/ M43o 
+ 0,01 M45t/ M45o + 0,05 M46t/ M46o + 0,02 Et/ Eo 
+ 0,10.  
 
2 - Os índices ponderados dos materiais e salários 
a considerar serão publicados, periodicamente, no 
Diário da República (IIª Série). 
 
 

3 - Os cálculos das revisões de preços deverão ser 
elaborados pelo adjudicatário, com base nos Autos 
de Medição e Plano de Pagamentos, sendo 
devidos após a apresentação dos mesmos nos 
termos do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro.  

 
Cláusula Sétima 

(Gestor do Contrato) 
 

Nos termos do artigo 290.º - A, do CCP, designam-
se gestores do presente contrato o Dr. Carlos 
Alexandre Bargado Lérias.  
 

Cláusula Oitava 
(Elementos contratuais) 

 
1 - Fazem parte integrante do presente contrato os 
documentos previstos no n.º 2 do artigo 96.º do 
CCP.  
 
2 - Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no número anterior, a prevalência é 
determinada segundo a ordem pela qual são 
indicados no referido preceito legal.  
 
3 - Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do presente 
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto 
aos ajustamentos propostos de acordo com o 
disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pela 
Segunda contraente nos termos do disposto no 
artigo 101.º do mesmo Código. 
 

Cláusula Nona 
(Lei Aplicável) 

 
Quanto ao mais, serão aplicadas as normas 
reguladoras do CCP.  
 

Cláusula Décima 
(Foro Competente) 

 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do 
presente contrato fica estipulada a competência 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro.  
 
Arquivo: 
 
a) Cópia da Certidão permanente, com o código de 
acesso ……..-……..-……., subscrita em …….. de …………. de 
20….. e válida até …… de ………. de 20……;  
 
b) Cópia da Declaração emitida, em ……… de ………… 
de 2020, pelo Serviço Segurança Social Direta, 
comprovativa da situação contributiva da segunda 
contraente;  
 
c) Cópia da Certidão emitida, em ……. de ………. de 
2020, pelo Serviço de Finanças de ………..., 
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comprovativa da situação tributária da segunda 
contraente;  
 
d) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com o 
número 93322-PUB, emitido pelo Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção; 
 
e) Cópia dos Certificados de Registos Criminais 
emitidos pelo Ministério da Justiça – Direção Geral 
da Administração da Justiça e válidos até …… de 
………… de 2020, comprovativos de que o titular dos 
órgãos sociais da segunda contraente e a segunda 
contraente não se encontram nas situações 
previstas nas alíneas b) e h) do artigo 55.º do 
Código dos Contratos Públicos;  
 
- Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, Licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
- Celebrado em duplicado, em Odivelas a …. de …….. 
de 2020, ficando um exemplar para cada um dos 
contraentes.  
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
Conta: Pago por meio da guia n.º.............” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
 

 
 

REABERTURA 
 
Ratificação do despacho de autorização do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas para 
reabertura do estabelecimento comercial sito na 
Rua Heróis Chaimite S/N, Odivelas, ao abrigo do 
disposto na Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 38/2020, nos termos do ponto 2 do Despacho 
n.º 22/PRES/2020 desta Câmara Municipal, de 
acordo com a informação n.º Interno/2020/3406, 
de 2020.05.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ESCOLA EB1/JI COLINAS DO CRUZEIRO 
ODIVELAS 

 

 
 

RELATÓRIO FINAL 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1/JI 

DAS COLINAS DO CRUZEIRO 
 
Relatório final do Júri, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/3464, de 
2020.05.25 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ADJUDICAÇÃO E COMPROMISSO DA DESPESA 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1/JI 

DAS COLINAS DO CRUZEIRO 
 
Adjudicação e compromisso da despesa, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3464, de 2020.05.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MINUTA CONTRATUAL 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1/JI 

DAS COLINAS DO CRUZEIRO 
 
Minuta contratual, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/3464, de 2020.05.25. 
 
 

“CONTRATO DE EMPREITADA N.º ……./20 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DAS 
COLINAS DO CRUZEIRO, NA FREGUESIA DE ODIVELAS. 
 
ENTRE: 
 
PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa 
coletiva de direito público com o número 504 293 
125, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual. 
 
E  
 
SEGUNDA: Alexandre Barbosa Borges, S.A, com 
sede em Martim de Além, 4755-307 Martim, 
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Barcelos, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial, com o número único de matrícula e de 
identificação de pessoa coletiva, 500 553 408, com 
o capital social da importância de 7.000.000,00 
euros, titular do alvará de empreiteiro de obras 
públicas com o número 10408-PUB, emitido pelo 
Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 
Construção, inscrita desde 19 de dezembro de 
1990, neste ato representada por ……………………….., 
titular do cartão de cidadão com o número de 
identificação civil ……………….., válido até ….. de …………… 
de 20…., na qualidade de legal representante da 
mencionada sociedade, conforme verifiquei 
através da consulta on-line da certidão 
permanente, com o código de acesso 1041-8616-
6666, subscrita em 28 de março de 2013 e válida até 
28 de junho de 2020. 
 
- Entre os outorgantes é acordado o presente 
contrato de empreitada, o qual foi precedido de 
procedimento por Concurso Público, nos termos 
da alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número 
18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
doravante designado CCP, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto do contrato) 

 
O presente contrato tem por objeto a Empreitada 
de Construção da Escola EBI/JI das Colinas do 
Cruzeiro, na freguesia de Odivelas. 
 

Cláusula Segunda 
(Ato de adjudicação e aprovação da minuta) 

 
A adjudicação da empreitada objeto do presente 
contrato e a respetiva minuta foram aprovadas por 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 
……. Reunião Ordinária, realizada, em …….. de …………. 
de 2020. 
 

Cláusula Terceira 
(Preço Contratual e Classificação Orçamental) 

 
1 - O preço contratual é de € 4.599.005,55 (quatro 
milhões, quinhentos e noventa e nove mil, cinco 
euros e cinquenta e cinco cêntimos), com exclusão 
do IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor. 
 
2 - O encargo resultante do contrato para o ano em 
curso tem cabimento na rubrica seguinte: COE – 
36.02/07.01.03.05; Plano – 2019/I/22, com o n.º 
…../2020 e compromisso com o n.º ……../2020. 
 
3 - No ano subsequente, o encargo 
correspondente será inscrito aquando do 
orçamento e GOP’S respetivos. 

Cláusula Quarta 
(Prazo e duração contratual) 

 
1 – O prazo de execução da obra é de 310 (trezentos 
e dez) dias, contado desde a data da conclusão da 
consignação total ou da primeira consignação 
parcial, ou da data em que o dono da obra 
comunique ao empreiteiro a aprovação do Plano 
de Segurança e Saúde, caso esta última seja 
posterior, nos termos da cláusula 9.ª das cláusulas 
gerais e dos números 16 e 16.1 das cláusulas 
especiais do caderno de encargos e da proposta. 
 

Cláusula Quinta 
(Caução) 

 
A execução da obra será garantida pela caução 
apresentada pela segunda contraente, no valor de 
……………. (……………………….), referente a ………% do preço 
contratual, sem IVA, prestada por depósito em 
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 
Estado, mediante a apresentação de garantia 
bancária ou seguro-caução a efetuar de acordo 
com o estipulado no ponto 15 do programa do 
procedimento. 
 

Cláusula Sexta 
(Revisão de Preços) 

 
1 - A fórmula aplicável de revisão de preços, de 
acordo com o estipulado na cláusula 37 das 
cláusulas gerais e da cláusula 14 das cláusulas 
especiais do caderno de encargos é a seguinte: 
Ct = 0,43 St/ So + 0,03 M03t/ M03o + 0,03 M06t/ 
M06o + 0,03 M09t/ M09o + 0,02 M10t/ M10o + 0,02 
M18t/ M18o + 0,05 M20t/ M20o + 0,01 M23t/ M23o + 
0,05 M24t/ M24o + 0,01 M25t/M25o + 0,01 M26t/ 
M26o + 0,01 M29t/ M29o + 0,02 M32t/ M32o + 0,04 
M40t/ M40o + 0,02M42t/ M42o + 0,04 M43t/ M43o 
+ 0,01 M45t/ M45o + 0,05 M46t/ M46o + 0,02 Et/ Eo 
+ 0,10. 
 
2 - Os índices ponderados dos materiais e salários 
a considerar serão publicados, periodicamente, no 
Diário da República (IIª Série). 
 
3 - Os cálculos das revisões de preços deverão ser 
elaborados pelo adjudicatário, com base nos Autos 
de Medição e Plano de Pagamentos, sendo 
devidos após a apresentação dos mesmos nos 
termos do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro.  
 

Cláusula Sétima 
(Gestor do Contrato) 

 
Nos termos do artigo 290.º - A, do CCP, designa-se 
gestor do presente contrato o Dr. Carlos Alexandre 
Bargado Lérias. 
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Cláusula Oitava 
(Elementos contratuais) 

 
1 - Fazem parte integrante do presente contrato os 
documentos previstos no n.º 2 do artigo 96.º do 
CCP. 
 
2 - Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no número anterior, a prevalência é 
determinada segundo a ordem pela qual são 
indicados no referido preceito legal. 
 
3 - Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do presente 
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto 
aos ajustamentos propostos de acordo com o 
disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pela 
Segunda contraente nos termos do disposto no 
artigo 101.º do mesmo Código. 
 

Cláusula Nona 
(Lei Aplicável) 

 
Quanto ao mais, serão aplicadas as normas 
reguladoras do CCP. 
 

Cláusula Décima 
(Foro Competente) 

 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do 
presente contrato fica estipulada a competência 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Arquivo: 
 
a) Cópia da Certidão permanente, com o código de 
acesso 1041-8616-6666, subscrita em 28 de março 
de 2013 e válida até 28 de junho de 2020;  
 
b) Cópia da Declaração emitida, em ……… de ………… 
de 2020, pelo Serviço Segurança Social Direta, 
comprovativa da situação contributiva da segunda 
contraente; 
 
c) Cópia da Certidão emitida, em ……. de ………. de 
2020, pelo Serviço de Finanças de ………..., 
comprovativa da situação tributária da segunda 
contraente; 
 
d) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com o 
número 10408-PUB, emitido pelo Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção; 
 
e) Cópia dos Certificados de Registos Criminais 
emitidos pelo Ministério da Justiça – Direção Geral 
da Administração da Justiça e válidos até …… de 
………… de 2020, comprovativos de que o titular dos 
órgãos sociais da segunda contraente e a segunda 
contraente não se encontram nas situações 

previstas nas alíneas b) e h) do artigo 55.º do 
Código dos Contratos Públicos; 
 
- Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, Licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
- Celebrado em duplicado, em Odivelas a …. de …….. 
de 2020, ficando um exemplar para cada um dos 
contraentes. 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
Conta: Pago por meio da guia n.º............. “ 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DA CEDÊNCIA DE VIATURA E MOTORISTA 
À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA 

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

 
Ratificação do despacho de autorização, do Senhor 
Presidente da Câmara, para cedência de viatura 
municipal e motorista à Associação das Obras 
Assistenciais da Sociedade S. Vicente de Paulo, 
Centro de Dia da Sagrada Família da Pontinha, de 
14 de maio de 2020, entre as 11h00 e as 14h00, até 
que a mesma se justificar, sendo assegurada a 
monotorização por parte da Divisão de Coesão 
Social a necessidade da sua continuidade, nos 
termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 
33.º e no 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/2020/3395 de 2020.05.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 04/2009 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DAS QUEIMADAS À QUINTA DAS DÁLIAS 
PROCESSO N.º 3153/LO/GI 

 
Alteração de licença Administrativa ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2009, para o lote 52, do Bairro 
Casal das Queimadas à Quinta das Dálias, 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 de 
parâmetros urbanísticos para o lote 52 que se 
encontra edificado e titulado por alvará de 
utilização. A alteração visa a eliminação da 
atividade económica no piso térreo, substituindo-
a por mais um fogo, alterando as correspondentes 
áreas de utilização, nos termos da informação 
técnica do setor de arquitetura e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/27 de 
2020.05.05. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2002 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 86, inserido no Bairro Sete Quintas AUGI 2, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11646 de 2020.04.22, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 1.928,36€ 
(mil novecentos e vinte e oito euros e trinta e seis 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 10/2002 de 31 de outubro, 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/2020/29 de 2020.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/2007 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 190, inserido no Bairro Sol Nascente, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 10852 de 2020.04.20, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
2.887,63€ (Dois mil oitocentos e oitenta e sete 
euros e sessenta e três cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes 
ao Alvará de Loteamento n.º 05/2007 de 27 de 
dezembro, 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/2020/31 
de 2020.05.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/2001 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
RETIFICAÇÃO 

 
Retificações relativas ao processo 35224/LO/GI, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/32 de 19/05/2020, mantendo-se na 
íntegra todos os elementos da anterior informação 
n.º interno/2020/22, deliberada na 6.ª Reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 1 de 
abril de 2020, (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 8 de 2020, página 16), com a seguinte 
alteração: 
 
Onde se lê “Alvará de Loteamento n.º 4/2011 – 
Bairro dos Quatro”, deverá ler-se “Alvará de 
Loteamento 5/2001 – Bairro Trigache Norte (AUGI 
1)”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 23/PRES/2020 
 

Assunto: Organização e modalidades de trabalho 
 
A situação epidemiológica provocada pela doença 
COVID-19 tem provocado uma profunda alteração 
na organização e nas modalidades de trabalho nas 
diversas instituições, quer públicas quer privadas, 
mostrando-se necessário um efetivo e constante 
acompanhamento da pandemia para minorar os 
seus impactos. 
 
Neste sentido, a adoção de medidas excecionais ao 
nível da organização de trabalho, tem sido uma 
das formas de combate à COVID-19, prevenindo e 
mitigando os riscos da doença. 
 
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
40- A/2020, de 29 de maio, foram adotadas 
diversas medidas com reflexo na atividade 
municipal e que devem ser implementadas, tendo 
em vista um prudente regresso ao normal 
funcionamento dos Serviços. 
 
Assim, e tendo em consideração as medidas 
recomendadas pelo Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento da COVID-19 da Câmara 
Municipal de Odivelas, na sua reunião de 1 de 
junho, 
 
Determino que:  
 
1. A partir do dia 3 de junho será adotada a prática 
da modalidade de trabalho presencial e em 
horário completo em todas as unidades orgânicas, 
desde que os espaços físicos permitam o 
cumprimento das orientações da DGS e da 
Autoridade para as Condições do Trabalho, 
nomeadamente as regras de distanciamento 
social. 
 
2. Nas unidades orgânicas em que os espaços 
físicos não permitam o cumprimento das referidas 

orientações devem ser implementados os 
seguintes procedimentos: 
 
a. A adoção do regime de teletrabalho, sempre que 
as funções em causa o permitam e na medida do 
estritamente necessário; 
 
b. Nos casos em que não possível a adoção do 
teletrabalho, o regime de trabalho será presencial, 
diário e desfasado, a praticar obrigatoriamente nos 
seguintes horários: 
 
1) 8 h – 13 h 
 
2) 13h30 – 18 h30 
 
3. A adoção de teletrabalho, mediante 
requerimento do trabalhador e sempre que as 
funções em causa o permitam, nas situações 
indicadas no n.º 2 do artigo 4.º da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de 
maio, a saber: 
 
i – O trabalhador que, mediante certificação 
médica, se encontre abrangido pelo regime 
excecional de proteção de imunodeprimidos e 
doentes crónicos, nos termos do artigo n.º 25-A, do 
Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 10 de março, na sua 
redação atual;  
 
ii –- O trabalhador com deficiência, com grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%; 
 
iii – O trabalhador com filhos ou outros 
dependentes a cargo menor de 12 anos, ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou 
doença crónica, decorrente da suspensão das 
atividades letivas e não letivas presenciais em 
estabelecimento escolar ou equipamento social 
de apoio à primeira infância ou deficiência, fora dos 
períodos de interrupção letiva fixados nos anexos II 
e IV ao Despacho 5754 – 1/2019, publicado no Diário 
da República, 2. Série, n.º 115, de 18 de junho. 
 
4. O teletrabalho previsto no ponto iii só poderá ser 
usufruído por um trabalhador desde que faça 
prova de que o outro progenitor não tem o mesmo 
regime, independentemente do número de filhos 
ou dependentes a cargo. 
 
5.  A modalidade de teletrabalho impõe a fixação 
de objetivos quinzenais, devendo cada dirigente 
apresentar ao GP no final da quinzena respetiva 
um relatório sobre o cumprimento dos mesmos. 
 
6. A autorização da modalidade de teletrabalho 
pressupõe a existência de meios técnicos, 
nomeadamente a existência de computador 
próprio, com Windows 7 ou superior, ligação à 
internet bem como a autorização devida para que 
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o GTIC possa efetuar os procedimentos 
necessários para o exercício das respetivas 
funções. 
 
7. Os trabalhadores que venham a requerer a 
modalidade de teletrabalho ao abrigo do artigo 4.º 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-
A/2020, devem aguardar, na modalidade de 
trabalho em que se encontram à data da 
submissão do requerimento, o despacho relativo 
ao mesmo, o qual deverá ser exarado no prazo 
máximo de 3 dias, findo os quais o trabalhador 
exercerá as funções em conformidade com o teor 
do referido despacho. 
 
8. Os trabalhadores que já se encontrem em 
exercício de funções na modalidade de 
teletrabalho, e que se enquadrem no disposto na 
alínea a) do n.º 2 do presente despacho mantêm-
se nessa modalidade de trabalho não sendo 
necessário qualquer procedimento adicional.  
 
9. Em todas as modalidades de trabalho, incluindo 
a modalidade de teletrabalho, mantém-se a 
obrigatoriedade do trabalhador efetuar o registo 
de assiduidade. 
 
10. Os dirigentes devem, no âmbito das suas 
unidades orgânicas, diligenciar a adoção das 
medidas que visem dar cumprimento ao disposto 
no presente despacho. 
 
11. As medidas previstas em anteriores Despachos 
e que contrariem o disposto no presente 
Despacho consideram-se revogadas. 
 
O presente Despacho produz efeitos à data de 3 de 
junho. 
 
Odivelas, 2 de junho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/GCRPP/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego, no período de 
08 a 12 de junho de 2020, na Técnica Superior 
Helena Margarida Silvério de Andrade a 
assinatura de correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo. 
 
Odivelas, 05 de junho de 2020 

 
O Coordenador do Gabinete de Comunicação, 

Relações Públicas e Protocolo 
(Designado através do Despacho Nº 18/PRES/2019, 

de 27 de março) 
 

(Miguel Silveiro) 
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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 maio de 2020, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/3631 de 2020.05.29 (edoc/2020/30220): 
 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2015/3411 
Interno/2020/1484 de 2020/02/10 
Assunto: Atualização da renda e exclusão – Morada: 
Praceta Alice Pestana, n.º 4 – 2º A - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Seguem Contratos de Arrendamento 
Apoiado assinados. À DCS para envio do ofício anexo à 
etapa 22 e posterior informação ao DJAG/DFA 
relativamente ao reajustamento do valor de renda.” 
Data da decisão: 2020/05/13 
 
EDOC/2020/18142 
Interno/2020/3144 de 2020/05/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 7, Rua Padre João 
Pinto, 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: 2020/05/12  
 
EDOC/2020/18240 
Interno/2020/3137 de 2020/05/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Bordalo 
Pinheiro, Odivelas - Pagamento de quotas relativas 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: 2020/05/12  
 
EDOC/2020/18904 
Interno/2020/3325 de 2020/05/18 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 2, Rua Ilha do Faial, 
Pontinha - Pagamento de quotas 2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/05/21  
 
 

EDOC/2020/22713 
Interno/2020/3141 de 2020/05/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 10, Rua Aquilino 
Ribeiro, 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: 2020/05/12  
 
EDOC/2020/24033 
Interno/2020/3094 de 2020/05/04 
Assunto: Prohabita I – Acordo 328 Pedido de 
Indemnização apresentado pelo senhorio da Rua da 
Fonte 13, 3º Dt, Odivelas – GABCPAPER – Investimentos 
Imobiliários SA 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente, Conforme proposto e face ao informado na 
etapa 6, solicita-se autorização pagamento da 
indeminização no valor total de € 7.873,44, a título de 
indemnização na sequência da entrega da identificada 
habitação PROHABITA ao senhorio, bem como do 
procedimento para exercer o direito de regresso sobre a 
Ex subarrendatária, agora arrendatária do parque 
habitacional do MO, ao abrigo do artigo 524.º do CC. Em 
caso de concordância, solicita-se, igualmente, o envio ao 
DJAG para os posteriores procedimentos.” 
Data da decisão: 2020/05/12 
 
EDOC/2020/25002 
Interno/2020/3258 de 2020/05/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 15, Rua Dr. João 
Santos, Arroja, Odivelas - Pagamento de quotas 2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/05/19  
 
EDOC/2020/26318 
Interno/2020/3253 de 2020/05/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 17, Rua Tomás da 
Anunciação, 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: 2020/05/19  
 
EDOC/2020/26319 
Interno/2020/3255 de 2020/05/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 27, Rua Serpa Pinto, 
Odivelas - Pagamento de quotas 2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/05/19  
 
EDOC/2020/27320 
Interno/2020/3377 de 2020/05/20 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Domingos 
António Carvalho, Famões - Pagamento de quotas 2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/05/29  
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 12 - 9 de junho de 2020 

20 
 

DCS/SAASI - Setor de Atendimento e 
Acompanhamento Social Integrado 
 
 
EDOC/2020/24379 
Assunto: Proposta FASE – Abril 2020 (III) - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/05/04 
 
EDOC/2020/25251 
Assunto: Proposta FASE – Maio 2020 (I) - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/05/15 
 
EDOC/2020/26571 
Assunto: Proposta FASE – Maio 2020 (II) - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/05/14 
 
EDOC/2020/27818 
Assunto: Proposta FASE – Maio 2020 (III) - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/05/18 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª SESSÃO ORDINÁRIA* 
 
 

Realizada em 22 de maio de 2020 
 
 

*Em conformidade com as recomendações da 
Direção Geral de Saúde (DGS), a presença em sala 
encontrava-se restrita a um número máximo de 
eleitos e aos serviços de apoio indispensáveis à 
realização da sessão. Os restantes eleitos 
participaram por plataforma de videoconferência 
e, adicionalmente, a Sessão esteve acessível 
durante o seu decurso através da internet. 
 
Encontrando-se, nos termos do disposto no 
número 2 artigo 3º da Lei 1-A/2020, suspenso o 
caráter público das reuniões dos órgãos 
deliberativos até 30 de junho, para assegurar o 
acesso do público às sessões da AMO foi 
disponibilizado o endereço eletrónico da AMO 
(assembleia.municipal@cm-odivelas.pt), para 
inscrição e participação deste. 
 
Para visualização da Sessão da Assembleia 
Municipal, foi disponibilizado o link de youtube. 

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

«POR UMA RECUPERAÇÃO DA CRISE PROVOCADA 
PELA COVID-19 EM ODIVELAS. RÁPIDA, JUSTA, 

VERDE E INCLUSIVA – NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA 
TRÁS 

 
“Esta não é apenas uma crise de saúde, mas uma 
crise humana; uma crise de emprego; uma crise 
humanitária e uma crise de desenvolvimento. E 
não é apenas sobre os mais vulneráveis. Esta 
pandemia mostra que estamos todos em risco, 
porque somos tão fortes quanto o sistema de 
saúde mais fraco. A escala sem precedentes exige 
uma resposta sem precedentes”. 

(Fonte: Discurso do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres, na apresentação do 
relatório sobre os impactos socioeconómicos da 
COVID-19 “Responsabilidade Compartilhada, 
Solidariedade Global”, em Março deste ano). 
 
Relembrando que a crise da COVID-19 ultrapassa 
largamente o domínio da crise de saúde - veja-se, 
por exemplo, que durante o surto de Ébola na 
África Ocidental em 2014 morreram mais pessoas 
devido à crise económica e à interrupção dos 
serviços sociais do que devido ao vírus, o que não 
se pode repetir -, e considerando que o mundo 
enfrenta a pior recessão desde a Grande 
Depressão, a Organização das Nações Unidas 
apresentou um documento denominado 
“Diretrizes das Nações Unidas para uma resposta 
socioeconómica imediata -responsabilidade 
compartilhada, solidariedade global e ação 
urgente para as pessoas necessitadas”. Estas 
diretrizes visam apoiar os países e os diversos 
níveis de governação no desenho da necessária 
recuperação económica e social, apelando à união 
e ao compromisso político para que todas as 
pessoas tenham acesso a serviços essenciais e 
proteção social, mantendo a ligação entre as 
necessidades de saúde, sociais, económicas, 
ambientais, do presente e do futuro, e a trajetória 
pretendida de sustentabilidade, igualdade de 
género e neutralidade carbónica. 
 
O caminho para a recuperação económica e social 
deve passar por criar uma futura maior resiliência, 
reconhecendo que toda a forma de vida no 
planeta está interligada: proteger os serviços de 
saúde existentes e fortalecer a capacidade dos 
sistemas de saúde; ajudar as pessoas a lidar com as 
adversidades, através da proteção social e de 
serviços básicos; proteger empregos, apoiar 
pequenas e médias empresas e trabalhadores 
informais; orientar o aumento de estímulos fiscais 
e financeiros para fazer com que as políticas 
macroeconómicas trabalhem para os mais 
vulneráveis e fortalecer as respostas multilaterais e 
regionais; promover a coesão social e investir em 
sistemas de resiliência e resposta liderados pela 
comunidade. 
 
A atual pandemia obriga a repensar os modos de 
governança e de vida atuais a todos os níveis (do 
mundial ao local), tendo ficado claro que a forma 
como se gere uma crise sanitária em termos 
locais tem grande impacto ao nível global, que o 
setor público tem um papel muito relevante, bem 
como o setor privado, e que são possíveis novas 
formas de trabalhar e viver mais sustentáveis 
para o planeta. 
 
Ora, as autarquias (câmaras municipais e 
freguesias), em conjunto com os atores locais, 
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estão melhor posicionadas para definir e validar 
as respostas necessárias para enfrentar uma 
crise e para construir a necessária resiliência onde 
ela não exista, pois esse é o nível de governação 
que melhor conhece a realidade da população e 
dos diversos sistemas integrados que compõem 
a cidade e nela funcionam, conseguindo, de forma 
muito mais clara, perceber os impactos das 
decisões e adaptar as políticas governamentais 
às suas especificidades territoriais, tendo não só 
essa a responsabilidade como a legitimidade para 
o fazer, cabendo aqui um papel às assembleias 
municipais e assembleias de freguesia, 
considerando as suas atribuições. 
 
Ao entendermos a cidade como um sistema, 
composto por diversos elementos (pessoas, 
entidades, economia, ambiente, etc.), interligados 
entre si, no qual se uma parte é afetada todo o 
sistema também o é (tal como no corpo humano), 
entendemos que as respostas sociais não podem 
ser pensadas isoladamente, sem ter em 
consideração diversas outras respostas como o 
ambiente construído, a cadeia de fornecimento 
alimentar, as redes de infraestruturas energéticas 
e de água, a mobilidade, a segurança, o património 
cultural, as áreas verdes, o impacto ambiental e a 
biodiversidade, tendo de ser acompanhadas por 
uma série de medidas de apoio à atividade 
laboral e à criação de emprego, medidas estas 
que são também elas medidas sociais. 
 
Assim, o PAN apresenta no presente documento 
um conjunto de recomendações, com as quais 
pretende contribuir para que as medidas tomadas 
na atual fase de desconfinamento e nas fases 
subsequentes de recuperação do tecido social e 
económico, de construção de uma maior 
resiliência face a crises, tenham as pessoas no 
centro da ação. 
 
Face ao exposto, PAN propõe que a Assembleia 
Municipal de Odivelas, recomende à Câmara 
Municipal de Odivelas as seguintes medidas: 
 
 
1. Realização de ações de sensibilização para a 
necessidade de auto isolamento social, de 
cumprimento da etiqueta respiratória e do uso 
de máscara reutilizável, junto da população, 
nomeadamente das pessoas mais idosas e de 
outros grupos vulneráveis; 
 
2. Na área do envelhecimento: 
 
2.1. Criação pela autarquia de uma equipa de 
missão específica de acompanhamento e apoio à 
área do envelhecimento e às estruturas 
residenciais para pessoas idosas, que sirva de 
apoio à coordenação entre as diversas entidades 

que nesta fase têm de se articular o seu devido 
funcionamento, como a Segurança Social e a 
Direção Geral de Saúde, garantindo pela 
proximidade com o terreno que nenhum destes 
equipamentos (independentemente de estarem 
devidamente licenciados) fica excluído das 
necessárias medidas de contingência e de apoio 
sanitário, considerando que está em causa a saúde 
e bem-estar em condições adequadas dos seus 
utentes; 
 
2.2 Criação de um programa que permita a 
distribuição de equipamento informático pelas 
instituições e pelas pessoas idosas em situação 
de vulnerabilidade económica que vivem 
sozinhas, tais como tablets, já com aplicações de 
fácil utilização instaladas, permitindo a 
comunicação das pessoas idosas com os seus 
familiares, minorando o impacto do isolamento, 
do confinamento e do receio nas pessoas mais 
velhas; 
 
2.3. Criação de redes de apoio espiritual e 
psicológico, utilizando os equipamentos 
informáticos referidos no ponto anterior, 
coordenando a autarquia, em colaboração com 
diferentes confissões religiosas e comunidades 
existentes na cidade, de forma a que estas 
pessoas obrigadas a uma especial proteção 
possam contactar com os seus representantes e 
também tenham acesso a consultas de apoio 
psicológico; 
 
3. Para as pessoas em situação de sem abrigo 
e/ou em situação económica especialmente 
vulnerável: 
 
3.1. Articulação da autarquia com as diversas 
entidades, como o Ministério de Saúde, para 
garantia de cuidados médicos e de enfermagem, 
apoio psicossocial e psicológico, ajuda na toma de 
fármacos com prescrição médica, encaminhamento 
para as estruturas de saúde e de tratamento, bem 
como para o rastreio de doenças infecciosas, 
encaminhamento para as estruturas de apoio 
social e transporte e acompanhamento até às 
estruturas de saúde para tratamentos e consultas; 
 
3.2. Garantia da continuidade e reforço da 
distribuição e troca de material asséptico para 
consumo e preservativos e contínua realização de 
ações de educação e sensibilização para práticas 
de consumo com menor risco (considerando 
também a propagação do COVID-19); 
 
3.3. Criação de mais vagas de acolhimento para as 
pessoas em situação de sem abrigo, sem teto, 
bem como para novas situações que surjam, 
recorrendo a outros edifícios municipais, ou a 
edifícios públicos que não estejam a ser utilizados, 
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de forma a garantir que todas as pessoas têm um 
teto para pernoitar, equipamentos específicos 
para mulheres sozinhas, para casais, para pessoas 
LGBT+, para receber e tratar pessoas em situação 
de sem abrigo com sintomas de COVID-19 e para 
receber pessoas com problemas de alcoolismo e 
outras adições; 
 
3.4. Atribuição imediata de um/a gestor/a de caso 
às pessoas em situação de sem abrigo que ainda 
não estiverem referenciadas e que podem 
constituir novas situações de PSSA; 
 
4. Criação de uma linha de apoio específica para 
pessoas com deficiência com assessoria jurídica 
de apoio à garantia dos seus direitos, 
considerando o agravamento da fragilidade neste 
momento, apoiando nas dificuldades acrescidas 
de mobilidade, discriminação sanitária e 
dificuldade de comunicação com os diversos 
serviços; 
 
5. Criação pela autarquia de uma linha de 
atendimento de aconselhamento jurídico, 
considerando que é essencial que todas as pessoas 
possam ter acesso ao mesmo, não sendo tal 
acessível financeiramente a todos e todas, em 
áreas específicas como habitação (para quem 
tenha recentemente perdido a habitação ou esteja 
em risco iminente de a perder), direitos 
energéticos (como cortes de água, luz ou gás); e 
outras matérias específicas que se verifiquem 
necessárias; 
 
6. Criação de linha de apoio a empresários 
individuais, pequenas empresas e outras 
entidades para a captação de recursos 
financeiros, orientando-os na utilização dos 
recursos já disponibilizados pelo Governo, bem 
como no apoio à definição de metodologias para 
enfrentar a situação a médio e longo prazo, 
incluindo criação de serviço de assessoria 
jurídica, em parceria com entidades especialistas 
na matéria; 
 
7. Dinamização e incentivo ao tecido empresarial 
local e dentro da área metropolitana de Lisboa 
para encontrar soluções para a fabricação de 
máscaras reutilizáveis certificadas, garantindo 
assim a autonomia de fornecimento com cadeias 
curtas; 
 
8. Distribuição ou venda controlada de máscaras 
de proteção reutilizáveis certificadas para que 
este equipamento de proteção chegue a todas as 
pessoas de forma equitativa e de acordo com as 
reais necessidades e prioridades. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 

bancadas do BE, da CDU, do PAN do PPD/PSD e 
do Membro Independente Lúcia Lemos, com a 
abstenção das bancadas do PS e do CDS/PP.) 
 
Odivelas, 25 de maio de 2020» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

«RECOMENDAÇÃO 
 

CRIAÇÃO DA FIGURA MEDIADOR MUNICIPAL E 
CAMPANHA ANTI-DISCRIMINAÇÃO 

 
De acordo com o Núcleo de Estudos Ciganos 

do Centro de Estudos de Migrações e Minorias 
Étnicas, 85% da população portuguesa tem 
preconceitos sobre a Comunidade Cigana. Esta 
comunidade é alvo de ataques ferozes de 
desinformação, algo que no nosso país é histórico.  

 
Desde que os roma chegaram a Portugal por 

volta de 1500, têm sido alvo de perseguições 
recorrentes e são constantemente expulsos quer 
pelas forças de segurança quer pelas populações, 
obrigando-os a ir de concelho em concelho à 
procura de casa e oportunidades de vida. Estes 
atos de discriminação não são “coisas do passado”. 
Em pleno século XXI a Câmara Municipal de Faro 
decidiu que “ (...) não serão aceites no Concelho, ou 
que o terão de abandonar, as populações 
nómadas, particularmente os ciganos, que 
praticarem roubos ou desacatos.(...) ”, uma 
medida claramente discriminatória não tendo sido 
aplicada de igual modo sobre a restante 
população. 

 
Medidas na mesma linha das que têm vindo a 

ser aplicadas no nosso país desde 1526, e que 
revelam tratamento discriminatório para com esta 
etnia que não é aplicado a nenhuma outra, quer 
seja minoritária ou não. De facto, a etnia cigana é a 
mais discriminada dentro de todas as etnias 
minoritárias e a que tem piores condições de vida 
nos bairros de cariz social e com menores 
perspectivas de futuro integrado. 

 
Sobre este tema, o projecto de resolução 

2019/2509(RSP) apresentado e aprovado em 
Fevereiro de 2019 no Parlamento Europeu, reflete 
sobre as medidas a aplicar e insta os estados 
membros a “elaborar as suas estratégias 
nacionais de inclusão dos roma para o período 
pós-2020 com um conjunto vasto de domínios 
prioritários, objetivos claros e vinculativos, 
calendários e indicadores de acompanhamento e 
respondendo aos desafios específicos e refletindo 
a diversidade das comunidades roma, e a prever 
fundos públicos substanciais para este fim;”, 
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reconhecendo a incapacidade dos governos em 
lidar seriamente com esta questão até ao 
momento. 

 
São os 500 anos de permanente perseguição, 

discriminação e tratamento abusivo por parte das 
autoridades e governantes, que levaram esta 
comunidade a centrar-se em si mesma e apenas a 
confiar nos membros da sua família direta ou 
famílias do seu círculo. A desconfiança é o principal 
factor de isolamento da comunidade cigana em 
Portugal. 

 
Devemos iniciar, no nosso concelho, um 

processo que vise mudar as percepções públicas 
sobre esta comunidade, e dar uma voz ativa na 
vida democrática do nosso município. 
Contribuindo para uma maior tolerância e 
dotando o executivo com as ferramentas 
necessárias, para poder trabalhar com as 
comunidades locais, para uma melhor inclusão de 
todos. 

 
A promoção de escolarização de crianças e, 

quando necessário, a alfabetização dos 
pais/Encarregados de Educação, enquanto 
oportunidade de formação profissional e de 
inserção no mercado de trabalho, possibilidade de 
enriquecimento cultural e meio de mobilidade 
social; a integração profissional ou a habitação 
condigna mas inserida socialmente, são matérias 
urgentes de serem implementadas junto de 
diversas comunidades denominadas como 
minoritárias, com especial incidência na 
comunidade cigana. 

 
A ciganofobia está bem enraizada na nossa 

sociedade, e essa é a realidade que temos 
urgentemente de alterar para parar com “a mais 
grave e escandalosa de todas as situações de 
racismo e xenofobia registadas em Portugal.” - 
Centro de Estudos de Migrações e Minorias 
Étnicas 
 
O PAN propõe para deliberação pela Assembleia 
Municipal de Odivelas que recomende à Câmara 
Municipal de Odivelas a: 
 
- Elaboração de uma estratégia municipal de 
inclusão da comunidade cigana. 
 
- Criar a figura de Mediador Comunitário 
Municipal, para servir de intermediário entre as 
entidades público/privadas e as comunidades de 
minorias étnicas. 
 
- Implementar uma campanha de anti-racismo, 
incidindo o seu foco nas escolas do concelho. 
 

- Enviar esta moção para a Associação SOS 
Racismo, a todos os grupos parlamentares da 
Assembleia da República, ao Núcleo de Estudos 
Ciganos do Centro de Estudos de Migrações e 
Minorias Étnicas e ao Alto Comissariado para a 
Imigração e Diálogo Intercultural. 
 
Vamos dizer chega à discriminação em Odivelas e 
abraçar a nossa diversidade cultural. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PAN do PPD/PSD e 
do Membro Independente Lúcia Lemos, com a 
abstenção da bancada do PS e com o voto contra 
da bancada do CDS/PP.) 
 
Odivelas, 25 de maio de 2020» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“ALARGAMENTO DA TARIFA SOCIAL DA ÁGUA” 
 

Pela bancada do BE, foi apresentada uma 
recomendação, com o título “Alargamento da 
tarifa social da água” (documento n.º 5), que será 
transcrita em ata. Colocada à votação, a 
recomendação, foi rejeitado por maioria, com os 
votos a favor das bancadas do BE, da CDU, do PAN 
do CDS/PP e do Membro Independente Lúcia 
Lemos, com a abstenção da bancada do PPD/PSD 
e com os votos contra da bancada do PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

«RECOMENDAÇÃO 
 

LOUVOR aos Funcionários da CMO 
em trabalho no ESTADO de Emergência ao COVID 19 

 
Dadas as condições de trabalho difíceis em 
condições gravosas excepcionais e sob risco 
pessoal da saúde e até de vida em que 
desenvolveram a sua actividade profissional, a 
bancada do CDS-PP leva à aprovação da 
Assembleia Municipal de Odivelas a 
RECOMENDAÇÃO ao Executivo da CMO que 
LOUVE individualmente todos os funcionários que 
prestaram trabalho efectivo e presencial durante 
todo o período do ESTADO de Emergência 
decretado pelo vírus COVID 19. 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
CDS/PP – Aprovado por Maioria, com os votos a 
favor das bancadas do PS, da CDU, do PAN, do 
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PPD/PSD, e do CDS/PP e com a abstenção da 
bancada do BE e do Membro Independente Lúcia 
Lemos.) 
 
Odivelas, 25 de maio de 2020» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

«RECOMENDAÇÃO 
 

VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CONCELHO 
 

Atendendo à grafitagem e publicidade abusiva 
que degrada o espaço público em muitas áreas do 
município, deixando uma imagem de subúrbio e 
de “gueto” em zonas que devem ser dignificadas e 
“salas de visitas” ou percursos principais urbanos 
qualificados, importa uma intervenção nestas 
áreas em particular e nas restantes em geral. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
A valorização do espaço e os ganhos de qualidade 
na paisagem urbana, passam por várias medidas 
normativas, nas quais se devem incluir a arte 
urbana desenvolvida, patrocinada e protegida 
pelas entidades públicas e privadas, seja através de 
concursos públicos avaliados por júris 
independentes formados por profissionais das 
áreas das belas artes. 
 
O objectivo será naturalmente a melhoria da 
qualidade de vida, tornando os espaços de 
circulação dos munícipes agradáveis e por outro 
lado, facultar um veículo de divulgação estética 
aos autores, como acontece noutras cidades 
portuguesas. 
 
Deste modo, tende a acontecer a transição do 
espaço público para o privado, seja comercial ou 
habitacional, criando um novo olhar sob a emoção 
estética que origina a procura do belo. 
 
Um espaço valorizado é cuidado por todos e 
obviamente com medidas complementares de 
limpeza e recolha de resíduos vê uma aderência 
das boas práticas com maior relevo e um orgulho 
colectivo. 
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Assim, a bancada do CDS-PP leva à aprovação da 
Assembleia Municipal de Odivelas a presente 
RECOMENDAÇÃO de Valorização do espaço 
público do Concelho ao Executivo da CMO com os 
objectivos indicados nos termos sugeridos ou 
outros que se mostrem adequados, face aos 
problemas de cada área em específico. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do PS, do BE, da CDU, do PPD/PSD, do 
CDS/PP e do Membro Independente Lúcia Lemos 
e com a abstenção da bancada do PAN). 
 
Odivelas, 26 de maio de 2020» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

«MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO 1º DE MAIO 
 

Considerando que: 
 
i. no dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, milhares de 

trabalhadores saíram às ruas exigindo direitos 
laborais. Este dia é relembrado pelo slogan que 

ficou a ecoar na história “Oito horas de trabalho, 
oito horas de lazer, e oito horas de descanso”, mas 
também pela trágica morte de vários ativistas, 
mortos pela repressão policial que disparou 
cegamente sobre a multidão que exigia direitos 
e dignidade. Apesar da repressão os 
trabalhadores continuaram a luta, que viria a 
resultar, anos mais tarde, em ganhos de direitos 
e de liberdade para a maioria da classe 
trabalhadora. 

 
ii. em Portugal, o 1º de Maio de 1974, realizado oito 

dias após o 25 de Abril, depois de décadas de 
repressão do Estado Novo, foi uma explosão de 
democracia nas ruas do país e marcou o início de 
uma conquista de direitos até aí negados: o 
Estado Social, a Segurança Social, o direito a 
cuidados de saúde públicos, à educação, à 
habitação, o direito ao trabalho e ao salário, a luta 
pelo pleno emprego, o reconhecimento às férias 
e aos subsídios de férias, a proibição dos 
despedimentos sem justa causa e a instituição, 
pela primeira vez, do salário mínimo nacional no 
valor de 3.300$00 (16,50€). Foi também após esta 
data que se consagraram ainda o direito à greve, 
à contratação coletiva e à organização sindical, 
bem como um novo movimento do trabalho ao 
nível das empresas, as Comissões de 
Trabalhadores (CT). 

 
iii. Portugal atravessa hoje um período muito 

complicado por causa do COVID 19, com 
trabalhadores em lay-off, trabalhadores 
precários a serem despedidos ou ameaçados, 
falta de condições de higiene sanitária para 
trabalhar (locais de contacto com o público 
onde não são fornecidas luvas, nem máscaras 
para trabalhar), um aumento generalizado de 
insegurança e desemprego. 

 
iv. têm sido recebidas centenas de denúncias de 

trabalhadores que se sentem ameaçados, 
trabalham sem condições, são despedidos no 
período experimental ou não recebem o seu 
salário. 

 
v. as e os trabalhadores na área da saúde, muitas 

vezes são contratados à hora, alguns recebem 
pouco mais que o salário mínimo nacional e 
estão na linha da frente no tratamento e no 
auxílio ao tratamento do COVID 19 em hospitais, 
colocando a sua vida em risco e adiando a sua 
vida familiar. 

 
vi. este ano, em que já se antevê uma grave crise 

económica, social e laboral, faz ainda mais 
sentido relembrar todos os direitos 
conquistados e defender todas e todos no 
direito a um emprego estável e a um salário 
digno. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 22 de maio de 2020, 
delibera: 
 
1. saudar o 1º de Maio, salientando que é um 

momento agregador das várias gerações e 
saudar nele a coragem de todos os homens e 
mulheres que exigem: dignidade no trabalho; a 
defesa da democracia e do desenvolvimento 
pelo progresso social; a defesa do emprego, do 
salário ou pensão; e a prestação de Serviços 
Públicos de qualidade para todas as pessoas. 

 
2. saudar as lutas das e dos trabalhadores e das 

populações do concelho que em defesa da nossa 
saúde, segurança e bem-estar asseguram 
serviços como a recolha do lixo, a venda de bens 
essenciais, os transportes, o correio, a limpeza e 
manutenção das estruturas, a escola pública e 
outros serviços públicos; 

 
3. saudar o trabalho de todas e todos os 

profissionais na área da saúde no combate à 
pandemia em curso, em particular o SNS e as e 
os seus profissionais; 

 
4. instar o Governo a manter e reforçar as medidas 

de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras, 
nomeadamente através de apoio aos pais e 
mães que têm que cuidar de crianças menores 
de 12 anos, prolongando o apoio às creches por 
forma a desonerar os orçamentos familiares 
durante o período em que as crianças não as 
frequentam, não obrigando os pais e mães a 
recorrer às mesmas na possibilidade de 
teletrabalho, salvaguardando todos os postos 
de trabalho e assegurando que as e os 
trabalhadores independentes também 
continuarão abrangidos por esses apoios da 
Segurança Social. 

 
Enviar este documento ao Presidente da 
República, ao Governo, aos Grupos Parlamentares 
da Assembleia da República, às Centrais Sindicais 
e à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE - 
Aprovado por Unanimidade). 
 
Odivelas, 26 de maio de 2020» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

«MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A 
HOMOFOBIA E A TRANSFOBIA 

 
Considerando que: 
 
i. no passado dia 17 de maio comemorou-se o Dia 

Mundial de Luta contra a Homofobia e 
Transfobia, data na qual, no ano de 1992, a 
Organização Mundial de Saúde retirou a 
homossexualidade da lista de doenças mentais; 

 
ii. nos últimos anos e após aprovação de uma 

recomendação apresentada pela bancada do 
Bloco de Esquerda, em Odivelas tem sido 
promovida a criação de uma consciência global 
para a necessidade do combate da homofobia e 
transfobia, entre outras iniciativas, através do 
hastear da bandeira LGBTI+ nos Paços do 
Concelho nesse dia; 

 
iii. atendendo ao período de crise pandémica que 

atravessamos, esse hastear da bandeira teria 
um simbolismo ainda mais importante. 
Contudo, no dia 17 de maio nada aconteceu para 
assinalar tal data; 

 
iv. por força das restrições impostas pela pandemia 

COVID 19, as marchas pela defesa dos direitos 
da comunidade LGBTI+ estão a ser 
desmarcadas; 

 
v. as razões que levam tradicionalmente milhares 

pessoas à rua em defesa dos direitos LGBTI+ e 
pelo combate a todas as formas de 
discriminação e violência não conhecem 
quarentena, mantendo a sua atualidade e 
pertinência; 

 
vi. Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 

reunida em plenário no dia 22 de maio de 2020, 
delibera: 

 
1. saudar o 17 de maio, Dia Mundial de Luta Contra 

a Homofobia e a Transfobia; 
 
2. saudar as pessoas, ativistas e organizações 

LGBTI+ que combatem a discriminação e a 
violência que são alvo essas comunidades, 
numa enorme luta pelo direito à igualdade; 

 
3. recomendar à Câmara Municipal de Odivelas 

que não mais deixe passar em claro esta data, 
hasteando sempre a bandeira LGBTI+ nos Paços 
do Concelho no dia 17 de maio. 

 
Enviar este documento ao Presidente da 
República, ao Governo, aos Grupos Parlamentares 
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da Assembleia da República e à comunicação 
social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do PS, do BE, da CDU, do PAN e do 
Membro Independente Lúcia Lemos, com a 
abstenção da bancada do PPD/PSD e com os 
votos contra da bancada do CDS/PP). 
 
Odivelas, 26 de maio de 2020» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Presente para deliberação a Prestação de Contas 
2019 do Município de Odivelas, conforme aprovado 
na 5.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 6 de maio de 2020, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 10 de 2020, página 8), documentos remetidos 
pelo Senhor Presidente da Câmara à Assembleia 
Municipal de Odivelas, de acordo com o proposto 
na informação, do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral, com o n.º Interno/2020/3046 
de 2020.04.30 e documentos anexos à informação, 
propondo o seguinte: 
 
a) Nos termos e para os fins previstos no Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, os 
documentos de prestação de contas do ano de 
2019 do Município de Odivelas; 
 
b) O relatório de gestão das atividades municipais, 
cujo teor se enquadra na prestação de contas do 
Município. 
 
c) Aprovar o resultado líquido do exercício de 
11.019.359,37 € (onze milhões, dezanove mil, 
trezentos e cinquenta e nove euros e trinta e sete 
cêntimos), nos termos do ponto 2.7.3 do Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais e 
que o mesmo seja levado a: 
 
 Reforço da Reserva Legal, em 550.967,97 € 
(quinhentos e cinquenta mil, novecentos e 
sessenta e sete euros e noventa e sete cêntimos) 
correspondente a 5% do Resultado Líquido do 
Exercício; 
 
 

 O restante, no montante de 10.468.391,40 € (dez 
milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, 
trezentos e noventa e um euros e quarenta 
cêntimos), para incorporação na conta 59 - 
“Resultados Transitados”. 
 
d) O inventário dos bens, direitos e obrigações 
patrimoniais e a respetiva avaliação do Município 
de Odivelas. 
 
 
“Prestação de Contas 2019 
 
Relatório de Gestão 
 
Nota de Abertura 
 
O presente documento, relativo ao relatório e 
contas do Município de Odivelas no ano de 2019, 
aborda as componentes relativas à execução 
orçamental de 2019, destacando-se, nesta 
abertura, uma síntese dos pontos mais relevantes. 
 
No quadro da atividade e resultados do exercício 
de 2019, relevam-se os seguintes aspetos: 
 
1. O passivo total do Município revela ter retomado 
a tendência de redução, com a diminuição do 
Passivo de 4.040.620,40 €. 
 
Verifica-se igualmente que sem o “efeito Odivelas 
Viva” o Passivo manteria a sua tendência de 
redução. 
 
 

 
 
 
2. A dívida total teve uma retração de 29,9 milhões 
de euros entre 2005 e 2019, numa variação de -56%. 
 
Já a retração entre 2018 e 2019 registou um valor 
de 3,7 milhões de euros, numa variação de 13,9%. 
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3. O esforço de consolidação do passivo municipal, 
permitiu verificar no período 2011/2019 (gráfico 3), 
uma redução da dívida a fornecedores superior a 
15,9 milhões de euros, com um valor de 4,3 milhões 
de euros a 31/12/2019, materializando a 
determinação do Executivo em contribuir 
ativamente para a boa sustentabilidade do 
município. 
 
 

 
 
 
4. O prazo médio de pagamento (PMP), conforme 
fórmula legal, reduziu 306 dias no período 
2011/2019 (gráfico 3), acompanhando a quebra 
sucessiva do stock da dívida a fornecedores. 
 
De referir que a quebra em 2018 para 14 dias teve 
influência direta da internalização da Odivelas 
Viva, uma vez que se procedeu à incorporação do 
Ativo do Imobilizado e consequentemente ao seu 
aumento. Sem este “efeito Odivelas Viva” o 
Município de Odivelas teria mantido em 2018 o seu 
PMP em 22 dias, tal como em 2017, pelo que o atual 
PMP de 21 dias reflete o esforço do Município. 
 
 
 
 

 
 
 
5. Foram observados os indicadores de equilíbrio 
legal, por conexão com a gestão orçamental e com 
a dívida, respeitando, designadamente, o quadro 
instituído pelo novo Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e da Entidades Intermunicipais 
– Lei n.º 73/2013, de 03/09, que introduziu 
alterações fundamentais no contexto da atividade 
municipal com especial destaque para a gestão do 
endividamento. 
 
Os municípios portugueses iniciaram em 2014, um 
novo contexto legal sobre endividamento. 
 
Esta alteração consubstanciou uma importante 
adaptação que o Município de Odivelas assegurou 
com sucesso nesse ano e que melhorou nos anos 
seguintes. 
 
A margem disponível de endividamento utilizável 
a 31/12/2019, momento da efetiva aferição do 
cumprimento deste indicador legal, era de 115 
milhões de euros. 
 
 

 
 
 
6. O Resultado líquido do exercício foi de 11 milhões 
de euros. 
 
7. A execução orçamental, assente em fluxos de 
caixa, gerou um saldo de execução orçamental de 
25.749.968,02 €, e integra o valor de 12.198.628,09 € 
relativo ao saldo de gerência de 2018 que ficou por 
integrar, pelo que o mesmo pode ser decomposto 
da seguinte forma: 
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- ano 2018 12.198.628,09 € 

- ano 2019 13.551.339,93 € 

 
 
Esta execução orçamental que tem implícita a 
estabilização dos passivos municipais, o reforço do 
investimento e a dinâmica favorável da receita, 
assente, sobretudo, na boa execução da receita 
fiscal e de atividade. 
 
Cabe destacar a variação da despesa em bens de 
investimento, relativamente a 2018, que se saldou 
em + 1,1 milhões de euros. 
 
Os recursos financeiros gerados sustentam este 
novo ciclo de investimento, permitindo a afetação 
de meios próprios ao financiamento das operações 
em curso, e a manutenção da retração da dívida 
com libertação de margem adicional de 
endividamento. 
 
O Município de Odivelas, em 2019, continuou com 
um ciclo de investimentos estruturantes, com a 
beneficiação do Parque Escolar (1,5 milhões de 
euros), a Beneficiação e Reparação de Espaços 
Urbanos (167,5 mil euros), a Beneficiação e 
Reparação dos Parques Infantis (200 mil euros), a 
Valorização do Património Histórico e Cultural (660 
mil euros), a Beneficiação e Requalificação da Rede 
Viária (564 mil euros). 
 
8. Nos termos do ponto 2.7.3. do POCAL, é proposto 
no Relatório e Proposta que o acompanha a 
aplicação de 5% dos Resultados Líquidos do 
Exercício, i.e 550.967,97 Euros (quinhentos e 
cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete euros 
e noventa e sete cêntimos) em Reservas Legais e a 
transferência do saldo remanescente, de 
10.468.391,40 Euros, (dez milhões, quatrocentos e 
sessenta e oito mil, trezentos e noventa e um euros 
e quarenta cêntimos) para a conta de Resultados 
Transitados. 
 
No quadro da área de recursos humanos em 2019, 
releva-se o aumento de 1,1% em relação ao ano 
anterior, correspondendo a 1 257 efetivos. 
 
 
1. Introdução 
 
Este documento foi elaborado de acordo com as 
normas estabelecidas no ponto 13 do Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro. 
 
As Demonstrações Financeiras que constam deste 
Relatório tiveram também em conta as Instruções 

n.º 1/2001, aprovadas pela Resolução n.º 4/2001 da 
2.ª Secção do Tribunal de Contas, publicadas na II.ª 
Série do Diário da República, de 18 de agosto, 
Resolução que fixa a organização e a 
documentação das contas das autarquias locais e 
entidades equiparadas abrangidas pelo POCAL. 
 
O documento segue de perto a estrutura 
recomendada no POCAL e está organizado em 
sete capítulos, a saber: 
 
Organização Municipal 
 
Onde consta o modelo organizativo adotado pelo 
Município e a estrutura política que compõe os 
seus órgãos, executivo e deliberativo; 
 
Recursos Humanos 
 
Onde é apresentada uma síntese dos principais 
elementos constantes do Balanço Social; 
 
Síntese das Atividades Municipais 
 
Ponto onde se encontram refletidas algumas das 
ações desenvolvidas pelas várias unidades 
orgânicas municipais ao longo do ano; 
 
Execução Orçamental 
 
Permite acompanhar, de forma sintética, a 
evolução e todo o processo de realização das 
despesas e arrecadação das receitas, permitindo, 
também, avaliar os desvios e o desempenho 
relativamente às Grandes Opções do Plano, que 
não é mais do que a compilação do Plano 
Plurianual de Investimentos e do Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Análise Patrimonial 
 
Onde se analisa o Balanço, a Demonstração de 
Resultados e respetivos anexos e outros 
documentos que sintetizam os elementos mais 
relevantes da situação económica e financeira do 
Município, traduzindo monetariamente o seu 
património, a formação de resultados e a 
movimentação dos recursos financeiros; 
 
Indicadores de Gestão 
 
Construídos com base nas demonstrações 
financeiras, fornecem um conjunto de 
informações úteis, resultantes do facto da sua 
construção se basear em agregados patrimoniais 
diversificados que vão permitir uma visão global; 
 
Proposta de Aplicação dos Resultados 
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Em conformidade com o ponto 2.7.3. do Decreto-
Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84/2002 que 
aprovou o POCAL. (…)” (Prestação de Contas 2019, 
Relatório de Gestão, Nota de abertura e Introdução) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

2.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA 2020 
8.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL AO ORÇAMENTO 2020 

 
Presente para deliberação a 8.ª Modificação 
Orçamental ao Orçamento de 2020 e Grandes 
Opções do Plano 2020-2023, 2.ª Alteração 
Modificativa de 2020, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/3063 de 2020.04.30 e 
seus anexos, aprovados na 5.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 6 de maio de 2020, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 de 
2020, página 9), documentos remetidos pelo 
Senhor Presidente da Câmara à Assembleia 
Municipal de Odivelas, para ratificação. 
 
 
“2.ª Alteração Orçamental Modificativa 
 
A 2.ª Alteração Orçamental Modificativa de 2020 é 
efetuada com os seguintes objetivos: 
 
 incorporar no Orçamento de 2020 o saldo de 
gerência do exercício de 2019; 
 
 inscrição de novas rúbricas e de novos projetos; 
 
 ajustamentos nas dotações dos projetos e ações 
atualmente existentes; 
 
 atualização dos valores a receber no âmbito dos 
Projetos Comparticipados; 
 
 inscrição dos empréstimos relativos à Aquisição 
de viaturas e Investimentos nas Redes de 
Saneamento dos SIMAR; 
 
A incorporação é no valor de 2.729.124,28 € (dois 
milhões, setecentos e vinte e nove, cento e vinte e 
quatro euros, e vinte e oito cêntimos) do saldo de 
gerência orçamental, que foi de 25.749.968,02 € 
(vinte e cinco milhões, setecentos e quarenta e 
nove mil, novecentos e sessenta e oito euros e dois 

cêntimos), conforme Mapa de Fluxos de Caixa a 
31/12/2019 aprovado na 1ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 08 de Janeiro de 2020. 
 
O valor global do saldo de gerência (25.749.968,02 
€) é composto por parte do saldo de gerência de 
2018 que ficou por integrar (12.198.628,09€), e pelo 
saldo de gerência de 2019 (13.551.339,93€). 
 
Assim, considerando que com a entrada em vigor 
do orçamento de 2020, havia sido incorporado o 
valor de 7.685.051,21€, ficam agora incorporados do 
saldo de 2018 o valor global de 10.414.175,49€, 
ficando ainda por incorporar o valor de 1.784.452,60 
€, relativo a 2018 e 13.551.339,93 € relativos a 2019, o 
que perfaz no global uma verba por incorporar de 
15.335.792,53 € (quinze milhões, trezentos e trinta e 
cinco mil, setecentos e noventa e dois euros e 
cinquenta e três cêntimos). 
 
A incorporação em causa (2,7 milhões de euros), 
acrescida dos acertos na receita, implica um 
aumento do valor global do Orçamento Atual, para 
117.518.900 Euros (cento e dezassete milhões, 
quinhentos e dezoito mil, e novecentos euros). 
 
Receita 
 
Assim do lado da receita, verifica-se um aumento 
das receitas correntes no valor de 565.248,00 € 
(quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e 
quarenta e oito euros), bem como, um aumento 
das receitas de capital, no valor de 6.070.927,72 
Euros (seis milhões, setenta mil, novecentos e 
noventa e dois euros e setenta e dois cêntimos). 
 
No âmbito da presente Revisão Orçamental, 
importa destacar as alterações aos seguintes 
projetos/ações: 
 
○ TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS – LEI 50/2018 – 
Área da Educação 
 

Rubrica: 0603070102 – Transferências Correntes 
- Transferência de Competências - Lei n.º 
50/2018 - Área da Educação 
Reforço – 565.248,00 € 
Esta verba que havia sido reduzida na 1ª alteração do 
ano, foi agora reposta, tendo em conta o aumento do 
orçamento da despesa do Departamento de 
Educação e Coesão Social que aumentou em cerca de 
1.8 milhões de euros o valor na área da Educação 

 
 
○ ESTADO – PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM 
PROJETOS COFINANCIADOS – Requalificação da Av. 
D. Dinis 
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Rubrica: 10030702 – Transferências de Capital - 
Estado - Participação comunitária em projetos 
co-financiados 
Reforço – 200.000,00 € 
Esta verba que havia sido reduzida na 1ª alteração do 
ano, foi agora reposta, tendo em conta que a obra 
foi consignada em fevereiro deste ano, prevendo-se a 
sua execução em 2020. 

 
 
○ ESTADO – PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM 
PROJETOS COFINANCIADOS – Requalificação dos 
Espaços Públicos em Bairros Sociais na Pontinha 
 

Rubrica: 10030703 – Transferências de Capital - 
Estado - Participação comunitária em projetos 
co-financiados 
Reforço – 200.000,00 € 
Esta verba que havia sido reduzida na 1ª alteração do 
ano, foi agora reposta, tendo em conta que o 
procedimento para a execução da obra no valor de 
374.284,90 €, foi lançado em fevereiro de 2020. 

 
 
○ ESTADO – PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM 
PROJETOS COFINANCIADOS - Criação das Zonas 30 
 

Rubrica: 10030718 – Transferências de Capital - 
Estado - Participação comunitária em projetos 
co-financiados 
Reforço – 200.000,00 € 
Esta verba que havia sido reduzida na 1ª alteração do 
ano, foi agora reposta, tendo em conta que a obra foi 
consignada em janeiro deste ano, prevendo-se a sua 
execução em 2020. 

 
 
○ ESTADO - Esquadra da PSP 
 

Rubrica: 10030108 – Transferências de Capital - 
Estado 
Diminuição – 68.780,00 € 
Esta verba foi reduzida, uma vez que a execução deste 
projeto passou a ser plurianual, transferindo-se parte 
da execução para 2021. 

 
 
○ ATIVOS FINANCEIROS – Empréstimos a médio e 
longo prazo 
 

Rubrica: 110606 - Administração Pública 
Reforço – 16.078,14 € 
Esta verba diz respeito ao valor dos juros do 
empréstimo que irão ser pagos pelos SIMAR ao 
Município de Odivelas. Relembra-se que existe uma 
carência do período de amortização do capital. 

 
 
 
 

○ PASSIVOS FINANCEIROS 
 

Rubrica: 120702 – Sociedades Financeiras 
Reforço – 5.491.229 € 
Esta verba diz respeito ao 43% do valor dos 2 
empréstimos a contratar para os SIMAR. 

 
 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL MODIFICATIVA, verifica-se um 
aumento de 22,5 % das receitas de capital, ou seja 
de 6.070.927,72 Euros, bem como de 0,7 % das 
receitas correntes, ou seja de 565.248,00 Euros. 
 
Igualmente, verifica-se um aumento das Outras 
Receitas, face à incorporação do saldo de gerência, 
com um aumento de 26,2%, ou seja de 
2.729.124,28€. 

 
 

ALTERAÇÃO RECEITA 
Quadro Síntese 

 

 
 
Despesa 
 
Já do lado da despesa, verifica-se um aumento das 
despesas correntes no valor de 2.018.498,96 € (dois 
milhões, dezoito mil, quatrocentos e noventa e oito 
euros e noventa e seis cêntimos), bem como, um 
aumento das despesas de capital, no valor de 
7.346.801,04 Euros (sete milhões, trezentos e 
quarenta e seis mil, oitocentos e um euros e quatro 
cêntimos). 
 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL MODIFICATIVA, verifica-se um 
aumento de 20,0 % das despesas de capital, ou seja 
de 7.346.801,04 Euros, bem como, um aumento de 
2,5 % das despesas correntes, ou seja de 
2.018.498,96 Euros. 

 
ALTERAÇÃO DESPESA 

Quadro Síntese 
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Grandes Opções do Plano 
 
No âmbito da presente Revisão Orçamental, 
importa destacar as alterações aos seguintes 
projetos/ações: 
 
○ APOIO ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO 
CONCELHO - Apoio ao Investimento 

 

Rubrica: 08070101- Transferências de Capital 
Reforço – 65.000,00 € 

 
○ BENEFICIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 
PATRIMÓNIO MUNICIPAL – Construção das Novas 
Instalações - Divisão PSP de Odivelas 
 

Rubrica: 07010301 – Aquisição de Bens de 
Capital - Edifícios - Instalações de serviços 
Diminuição – 100.000,00 € 
Reforço em 2021 – 100.000,00 € 

 
○ CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ESCOLARES – Ginásio Escola EB23 
dos Pombais - Odivelas 
 

Rubrica: 07010305 – Aquisição de Bens de 
Capital - Edifícios - Escolas 
Reforço – 60.000,00 € 
Reforço em 2021 – 660.000,00€ 

 
○ APOIO AO FUNCIONAMENTO ESCOLAS E JARDINS DE 
INFÂNCIA - Atividades de Enriquecimento 
Curricular 
 

Rubrica: 04070103 – Transferências Correntes - 
Instituições sem fins lucrativos 
Reforço – 600.000,00 € 

 
○ AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Fichas Escolares 
 

Rubrica: 04050108 – Transferências Correntes - 
Administração local - Outros 
Reforço – 350.000,00 € 

 
○ APOIO AO FUNCIONAMENTO ESCOLAS E JARDINS DE 
INFÂNCIA - Outros Apoios Escolas e Jardins de 
Infância 
 

Rubrica: 04050108 – Transferências Correntes - 
Administração local - Outros 
Reforço – 60.000,00 € 

 
○ AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - Atividades de Animação 
e Apoio à Família 
 

Rubrica: 04070103 – Transferências Correntes - 
Instituições sem fins lucrativos 
Reforço – 400.000,00 € 

○ INTERVENÇÃO SOCIAL - Promoção da Integração 
Social 
 

Rubrica: 04070102 – Transferências Correntes - 
Instituições sem fins lucrativos 
Diminuição – 70.000,00 € 

 
○ PROMOÇÃO HABITACIONAL E REABILITAÇÃO DO 
EDIFICADO 
 

Rubrica: 07010413 – Aquisição de bens de capital 
– Investimentos – Construções diversas-Outros 
Diminuição – 300.000,00 € 
Reforço em 2021 – 300.000,00 € 

 
○ BENEFICIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
URBANAS - O. Participativo 2020/21: "Cortina 
Vegetal" ao Longo do IC17 e Passeio Pedonal no 
Lado Direito do Rio da Costa - Odivelas 
 

Rubrica: 07010413 – Aquisição de bens de capital 
– Investimentos – Construções diversas - Outros 
Diminuição – 100.000,00 € 
Reforço em 2021 – 100.000,00 € 

 
○ SAÚDE ANIMAL – RECOLHA ENCAMINHAMENTO DE 
ANIMAIS ERRANTES-COMPANHIA / RESÍDUOS HOSPITALARES 
 

Rubrica: 02.02.20 – Outros Trabalhos Especializados 
Reforço – 13.000,00 € 

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

Rubrica: 07010405 – Aquisição de bens de 
capital – Investimentos – Construções diversas - 
Parques e jardins 
Diminuição – 80.000,00 € 
Reforço em 2021 – 50.000,00 € 

 
○ CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES - 
Parques e Jardins de Odivelas - Remodelação da 
Frente Urbana do Rio da Costa - Odivelas 
 

Rubrica: 07010405 – Aquisição de bens de 
capital – Investimentos – Construções diversas - 
Parques e jardins 
Diminuição – 200.000,00 € 
Reforço em 2021 – 20.000,00 € 

 
○ CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - 
Limpeza Urbana 
 

Rubrica: 020220 – Outros Trabalhos Especializados 
Reforço – 175.000,00 € 

 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 12 - 9 de junho de 2020 

36 
 

○ INTERVENÇÕES EM SITUAÇÕES DE DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL - Intervenções em Linhas de Água 
 

Rubrica: 02.02.20 – Outros Trabalhos Especializados 
Reforço – 75.000,00 € 
Rubrica: 02.02.25 – Aquisição de Serviços 
Reforço – 5.000,00 € 

 
○ CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E 
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - 
Beneficiação e Reparação do Mosteiro S. Dinis e S. 
Bernardo - Odivelas 
 

Rubrica: 07010307 – Aquisição de Bens de 
Capital - Edifícios - Outros 
Reforço – 200.000,00 € 
Reforço em 2021 – 400.000,00€ 

 
○ INICIATIVAS DE DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA - Cidade 
Europeia do Desporto 2020 
 

Rubrica: 020115 – Ofertas, Prémios e 
Condecorações 
Diminuição – 20.626,88 € 
Rubrica: 020208 - Locação de outros bens 
Diminuição – 62.514,80 € 
Rubrica: 020217 – Publicidade 
Diminuição – 100.000,00 € 
Rubrica: 020220 – Outros Trabalhos 
Especializados 
Diminuição – 44.313,28 € 
Rubrica: 04070102 – Transferências Correntes - 
Instituições sem fins lucrativos 
Diminuição – 60.000,00 € 
Rubrica: 04070102 – Transferências Correntes - 
Instituições sem fins lucrativos 
Diminuição – 60.000,00 € 
Rubrica: 070109 – Aquisição de Bens de Capital 
- Equipamento administrativo 
Diminuição – 50.135,47 € 

 
○ INICIATIVAS DE DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA - 
Circuito do Atletismo 
 

Rubrica: 020225 – Aquisição de Serviços 
Diminuição – 20.000,00 € 

 
○ INICIATIVAS DE DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA - 
Desporto na Rua - Férias de Verão 
 

Rubrica: 020115 – Ofertas, Prémios e 
Condecorações 
Diminuição – 13.200,00 € 
Rubrica: 020225 – Aquisição de Serviços 
Diminuição – 59.700,00 € 

 
 
 

○ PROGRAMAS E INICIATIVAS DE APOIO À JUVENTUDE 
- Comemorações da Juventude 
 

Rubrica: 020208 - Locação de outros bens 
Diminuição – 28.450,00 € 
Rubrica: 020225 – Aquisição de Outros Serviços 
Diminuição – 24.800,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Beneficiação e Requalificação da Rede Viária - 
Intervenções Diversas em Arruamentos 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Reforço – 600.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Beneficiação e Requalificação da Rede Viária - 
Requalificação do Troço Final da Estrada da Arroja, 
em Odivelas 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Reforço – 55.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Beneficiação e Requalificação da Rede Viária - Via 
de Ligação Quinta da Serra - Cassapia (Olival Basto 
- Póvoa Santo Adrião) 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Reforço em 2021 – 160.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Repavimentações Diversas 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Reforço – 400.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Execução e Reparação de Passeios, Valetas e 
Estacionamento 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Reforço – 250.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Ligação Viária da Rua Diário de Canas à Rotunda 
da Repsol, em Odivelas 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Diminuição – 150.000,00 € 
Reforço em 2021 – 150.000,00 € 
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○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Reperfilamento da Rua Angola, em Olival Basto 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Reforço - 55.000,00 € 
Diminuição em 2021 – 60.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Remodelação do Espaço Público no Bairro das 
Patameiras, em Odivelas 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Diminuição – 50.000,00 € 
Reforço em 2021 – 50.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - O. 
Participativo 2020/21: Implementação de 
Passadeiras de Acesso à Praça da República - 
Ramada 
 

Rubrica: 07.01.04.09 – Sinalização e trânsito 
Diminuição – 50.000,00 € 
Reforço em 2021 – 50.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Requalificação da Rua Combatentes do Ultramar, 
entre Rua Prof. Olga Passos e Rotunda Arnaldo 
Dias, em Odivelas 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Diminuição – 150.000,00 € 
Reforço em 2021 – 150.000,00 € 

 
○ REDE VIÁRIA, SINALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO - 
Ligação da Tomás de Anunciação à Rua 
Combatentes do Ultramar e Zona de 
Estacionamento Adjacente à Rua Tony de Matos, 
em Odivelas 
 

Rubrica: 07.01.04.01 – Viadutos, arruamentos e 
obras complementares 
Diminuição – 60.000,00 € 
Reforço em 2021 – 140.000,00 € 

 
No âmbito da presente Alteração Orçamental, 
importa destacar igualmente a criação de novos 
projetos/ações: 
 
 
○ INICIATIVAS PARA OS TRABALHADORES - COVID 19 - 
Prevenção e Proteção 
 
 
 
 

Rubrica: 020111 – Material de consumo clínico 
Reforço – 5.000,00 € 
Rubrica: 020121 – Outros Bens 
Reforço – 30.000,00 € 
Rubrica: 020202 – Aquisição de Serviços de 
Limpeza e higiene 
Reforço – 20.000,00 € 
Rubrica: 070109 – Aquisição de Equipamento 
administrativo 
Reforço – 2.000,00 € 

 
○ PROJETOS SÓCIO PEDAGÓGICOS - Projeto Educar 
para Construir - Candidatura POR2020 
 

Rubrica: 020225 – Aquisição de Outros Serviços 
Reforço – 20.000,00 € 

 
○ INTERVENÇÃO SOCIAL - Fundo de Emergência 
Social - COVID_19 
 

Rubrica: 020121 – Aquisição de Outros Bens 
Reforço – 60.000,00 € 
Rubrica: 020225 - Aquisição de Outros Serviços 
Reforço – 1.000,00 € 

 
○ APOIO A ENTIDADES SOCIAIS - PROGRAMA PARES - 
ACIJR - Associação Comunitária Infantil e Juvenil da 
Ramada 
 

Rubrica: 08070102 – Transferências de Capital - 
Instituições sem fins lucrativos 
Reforço – 30.000,00 € 

 
○ APOIO A ENTIDADES SOCIAIS - POAPMC - Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas 
 

Rubrica: 0407012 – Transferências Correntes - 
Instituições sem fins lucrativos 
Reforço – 26.000,00 € 

 
○ GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO E CULTURAL - Intervenção no Claustro do 
Mosteiro S. Dinis 
 

Rubrica: 020121 – Outros Bens 
Reforço – 100,00 € 
Rubrica: 020214 – Estudos, Projetos e 
Consultoria 
Reforço – 100,00 € 
Rubrica: 020220 – Trabalhos Especializados 
Reforço – 100,00 € 
Rubrica: 020225 – Outros Serviços 
Reforço – 100,00 € 
Rubrica: 070305 – Aquisição de bens de capital - 
Bens do património histórico, artístico e cultural 
Reforço – 100,00 € 
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○ ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SIMAR - Investimento 
Abastecimento Águas 
 

Rubrica: 08010102 - Transferências de Capital – 
Sociedades Públicas - Outras 
Reforço – 4.858.355,00 € 

 
○ HIGIENE PÚBLICA - EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURAS DE HIGIENE PÚBLICA - SIMAR - 
Viaturas de Recolha 
 

Rubrica: 08010102 - EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURAS DE HIGIENE PÚBLICA - SIMAR - 
Viaturas de Recolha 
Reforço – 632.874,00 € 

 
○ HIGIENE PÚBLICA - COVID 19 - Prevenção e 
Proteção 
 

Rubrica: 020111 – Material de consumo clínico 
Reforço – 5.000,00 € 
Rubrica: 020121 – Outros Bens 
Reforço – 20.000,00 € 
Rubrica: 020225 – Outros Serviços 
Reforço – 36.002,00 € 
Rubrica: 020209 – Aquisição de Serviços de 
Comunicações 
Reforço – 18.450,00 € 

 
○ Operações da Dívida Bancária - BPI 
 

Rubrica: 03010302 – Juros da Dívida Pública - 
Empréstimos de médio e longo prazos 
Reforço – 16.078,14 € 

 
 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL MODIFICATIVA, verifica-se: 
 
○ aumento de 7,12 % nas Funções Gerais, ou seja de 
1.304.170,93 Euros, passando de 18.305.985,49 
Euros, para 19 610 156,42 Euros; 
 
○ um aumento de 16,67 % nas Funções Sociais, ou 
seja de 6.618.153,91 Euros, passando de 39.701.571,34 
Euros, para 46 319 725,25 Euros; 
 
○ um aumento de 9,45% nas Funções Económicas, 
ou seja de 1.129.627,02 Euros, passando de 
12.002.713,10 Euros, para 13 132 340,12 Euros; e 
 
○ um aumento de 1,17% nas Outras Funções, ou 
seja de 118.078,14 Euros, passando de 10.210.180,07 
Euros, para 10 329 258,21 Euros. 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO GOP’s 
Quadro Síntese 

 

 
 
Equilíbrio Orçamental 
 
Nos termos do exposto no art.º 40 n.º 5 da Lei 
73/2013, na redação dada pelo art.º 2º da Lei 51/2018, 
de 16/08, que define a regra de equilíbrio 
orçamental, no momento da alteração orçamental 
modificativa para integração do saldo da gerência 
anterior, este último releva na proporção da 
despesa corrente que visa financiar ou da receita 
que visa substituir. 
 
Tendo em conta a citada norma relativa, e 
considerando que aquando da aprovação do 
Orçamento de 2020, ficaram consignados 
3.000.000,00 €, e que agora se propõe a 
consignação de mais 1.500.000,00 €, ficará 
consignado à despesa corrente o valor de 
4.500.000,00 €, (quatro milhões e quinhentos mil 
euros), que corresponde aos projetos de despesa 
corrente constantes do Anexo I. 
 
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 
 

 
 

ANEXO I 
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2.ª Alteração Orçamental Modificativa (AOM) 

Resumo do Orçamento 

 

” 
(“Orçamento Grandes Opções do Plano 2020, 8.ª Alteração Orçamental – 2.ª Alteração Modificativa, p. 002 a 021)” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


