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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

23.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 25 de novembro de 2020 
(Videoconferência) 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

ERNESTO ALBUQUERQUE FERREIRA DE MACEDO 
 

Luís Ernesto Albuquerque Ferreira de Macedo 
(1947-2020), o Capitão de Abril Luís Macedo, 
faleceu no passado dia 15 de novembro em 
Moçambique, país que o acolheu após ter 
abandonado a carreira militar. 
 
Otelo Saraiva de Carvalho escreve na página 
número 297 do seu livro, “Alvorada em Abril”: 
 
«Foi o capitão Luís Macedo, meu adjunto 
operacional, quem me fez decidir pela escolha do 
RE 1 para instalação do posto de comando. Eu 
recebera um palpite do Lopes Pires, que ali fora 2.º 
Comandante até pouco tempo antes (…)Alinhando 
várias hipóteses de unidades na zona de Lisboa, 
Luís Macedo confirmou o “seu” RE 1 como possível 
de ser utilizado em perfeita concordância com 
todas as condições requeridas, não sendo 
necessário sequer recorrer à tomada por assalto, 
nem à prisão do comandante e ou de camaradas, 
pois a unidade era de inteira confiança do MFA.  
 
(…) Luís Macedo encarregar-se-ia de distribuir 
funções pelos camaradas da unidade e, 
pessoalmente, da montagem do posto de 
comando». 
 
Enquanto documento histórico, transcreve-se um 
curioso diálogo, entre Otelo e Luís Macedo, às 
03h30 do dia 25 de Abril de 1974:  
 
«O capitão Luís Macedo entra no Posto de 
Comando e vem ter comigo, sorrindo prazenteiro: 
 

 - Ouve lá, está a telefonar um gajo qualquer do 
Quartel-General, parece que é o chefe do Estado-
Maior, a perguntar como é que está a unidade e a 
dizer para entrarmos de prevenção rigorosa e 
prepararmos uma força à ordem do Quartel-
General. O que é que a gente responde? Eu estive 
quase a mandá-lo à mãe dele! 
 
- És doido! Não faças isso! Olha, diz que por aqui a 
situação é boa, que a unidade está bem, muito 
obrigado, que não há problemas e que sim, senhor, 
vamos entrar em prevenção rigorosa e preparar a 
força. Dá-lhe todas as safas. 
 
Assim se fez. E foi com verdadeira surpresa que os 
ex-comandos vieram a saber, mais tarde, que 
funcionara no Regimento de Engenharia 1, o Posto 
de Comando do Movimento em operações!» 
 
Sublinha o coronel Vasco Lourenço na página da 
Associação 25 de Abril, que “Luís Macedo foi um 
dos principais capitães de Abril, com relevante 
importância em todo o processo do 25 de Abril e 
integrou um notável grupo da engenharia do 
Exército, que se distinguiria no coletivo do 
Movimento dos Capitães, mola impulsionadora e 
agente fundamental da libertação de Portugal e 
dos portugueses." 
 
No âmbito dos desenvolvimentos militares 
ocorridos na Praça do Comércio, Luís Macedo, fez-
se presente, acompanhando em proximidade e no 
terreno toda a operação realizada no dia 25 de abril 
de 1974, prestando desta forma, um importante 
apoio e suporte à intervenção do Capitão Salgueiro 
Maia.  
 
Integrou também, o Conselho da Revolução, 
refletindo-se toda a sua ação e percurso de vida, 
num constante e notável contributo para a 
conquista e consolidação dos valores de Abril.   
 
Luís Macedo está e estará sempre presente no 
quotidiano do Concelho de Odivelas, porque a sua 
figura simbólica é parte integrante do Núcleo 
Museológico do Posto de Comando do Movimento 
das Forças Armadas (Monumento Nacional), no 
Quartel da Pontinha. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, manifesta o seu 
sentido pesar por este momento de enorme dor 
para a família, para os amigos e para os 
portugueses, credores que somos da sua presença 
nos dias que restituíram a Portugal, a Democracia 
e a Liberdade, mas também conscientes que todos 
os acontecimentos históricos referenciados e o seu 
exemplo de vida, inscrevem o nome de Luís 
Macedo, na História Contemporânea de Portugal. 
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(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de novembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

GONÇALO RIBEIRO TELLES 
 

Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, nascido em Lisboa, 
a 25 de maio de 1922, licenciou-se em Engenharia 
Agrónoma e formou-se em Arquitetura Paisagista, 
no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, 
onde iniciou a sua vida profissional. 
 
Na esfera política foi um ativista da causa pública, 
desempenhando funções de governação como 
Subsecretário e Secretário do Estado do Ambiente, 
bem como de Ministro da Qualidade de Vida.  
 
Se existe em Portugal o Ordenamento do 
Território a ele o devemos, pois os seus contributos 
foram decisivos na consagração da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), que condiciona a 
ocupação do solo em áreas de valor ecológico ou 
com suscetibilidade a riscos naturais, bem como 
da Reserva Agrícola Nacional (RAN), que pretende 
proteger as áreas de maior valor agrícola, 
garantindo a sua produtividade a longo prazo. 
 
Considerado um visionário, sempre à frente do seu 
tempo, Gonçalo Ribeiro Telles transpôs os 
princípios ecológicos para a legislação, 
demostrando que a construção da paisagem é 
muito mais que mera construção de um espaço e 
que deve contemplar a defesa do solo, da água e 
da biodiversidade. 
 
Com profundo conhecimento e amplo bom senso, 
coragem e determinação, mostrou-nos ser 
possível a construção do mundo que nos rodeia, 
entendendo e considerando os fenómenos das 
cheias, dos fogos, a defesa do “continuum 
naturale”, a ideia de Paisagem Global. 
 
Ao longo da sua vida, o ilustre arquiteto, também 
conhecido como o “Pai da Ecologia”, foi um 
incansável defensor das cidades ecológicas e 
humanizadas, das reservas e parques naturais, dos 
jardins e das hortas urbanas. 
 
 
 

Gonçalo Ribeiro Telles foi responsável, em 
conjunto com o Arq.º Paisagista António Viana 
Barreto, pelo desenho do Jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian e também autor dos projetos 
do Vale de Alcântara, da Radial de Benfica, do Vale 
de Chelas, entre outros. 
 
Em 2013, foi distinguido com o "Nobel" da 
Arquitetura Paisagista, o Prémio Sir Geoffrey 
Jellicoe, atribuído em Auckland, na Nova Zelândia, 
pela federação internacional do setor. 
 
É, pois, com profundo pesar que a Câmara 
Municipal de Odivelas expressa a sua profunda 
consternação pelo falecimento do arquiteto e 
político Gonçalo Ribeiro Telles Araújo e apresenta 
aos seus familiares e amigos mais próximos as 
mais sentidas condolências. 
 
Morreu o homem que deixou um valioso legado 
indelével. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de novembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

25 DE NOVEMBRO DE 1975 
 

Há 45 anos na data de hoje, Portugal viveu um dos 
momentos mais importantes da sua história, o 
qual viria a confirmar e garantir o regime 
democrático que o 25 de Abril de 1974 preconizou. 
Com efeito, essa data do já longínquo ano de 1975, 
permitiu que as portas que Abril abriu fossem 
transpostas por todas as pessoas dos mais 
diferentes quadrantes de pensamento político, 
possibilitando, dessa forma o inicio da solidificação 
da democracia portuguesa, que de outro modo 
teria sido bruscamente travada pelos objetivos de 
implementação de novo sistema ditatorial, 
alterando os protagonistas, fazendo recair 
novamente sobre o povo português o sofrimento 
de novo regime autoritário. 
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A evocação desta data, não esquecida pelos 
democratas do país, toma no dia de hoje, num 
quadro de pandemia, uma importância acrescida. 
Numa altura em que os direitos fundamentais são 
suspensos mercê dos vários estados de 
emergência decretados, suspensões essas com as 
quais não podemos deixar de concordar mercê da 
salvaguarda do maior direito de todos - a vida 
humana - urge saudar esses mesmos direitos 
conquistados e consagrados na nossa 
Constituição. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas, reunida no 
dia 25 de Novembro de 2020, delibera saudar todos 
aqueles que há 45 anos, no dia 25 de Novembro de 
1975, colocaram Portugal no caminho sem retorno 
para a democracia, caminho iniciado em 25 de 
Abril do ano anterior. 
 
(Apresentado pela bancada do PSP/PPD - 
aprovado, por maioria, com os votos a favor do 
PSD/PPD e a abstenção do PS e contra da CDU). 
 
Odivelas, 25 de novembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 
 

“VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 
 

Disputado entre os dias 19 e 21 de Novembro, na 
cidade de Praga. República Checa, o Campeonato 
Europeu de Judo, prova mais importante do 
calendário internacional em 2020, contou uma vez 
mais com uma representação nacional de 
excelência. 
 
Contando com uma comitiva constituída por 16 
judocas presentes nas mais diversas categorias, a 
equipa portuguesa de Judo esteve integrada 
numa competição com 345 atletas, representando 
40 países. 
 
Para além da qualidade do Judo apresentado, a 
equipa portuguesa destacou-se pelos resultados 
de mérito obtidos, reforçando o trabalho de base 
desenvolvido pela Federação Portuguesa de Judo, 

parceira da Câmara Municipal de Odivelas e cuja 
sede acolhemos no nosso Concelho. 
 
Destacam-se, naturalmente, os resultados de 
Jorge Fonseca, medalha de bronze na categoria de 
–100kg e Rochelle Nunes na categoria de +78 kg 
que, a par de Telma Monteiro, medalha de prata na 
categoria de –57kg, sendo esta a sua décima 
quarta medalha nesta competição, levaram uma 
vez mais a bandeira nacional ao pódio 
internacional. 
 
Odivelas, através da Federação Portuguesa de 
Judo, tem vindo a afirmar-se, sem dúvida, como 
uma verdadeira Capital do Judo, em particular 
pelo seu passado recente recheado em provas 
nacionais e internacionais desta modalidade, que 
contribui ativamente para a formação e o 
desenvolvimento integral de muitas crianças e 
jovens, pelo que recebemos com grande 
satisfação a prestação dos representantes 
portugueses neste Campeonato. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal, reunida a 25 
de novembro de 2020, delibera aprovar este voto 
de congratulação à Federação Portuguesa de 
Judo, extensível a toda a delegação presente no 
Campeonato da Europa de Judo, Praga 2020, pelo 
trabalho realizado no desenvolvimento da 
modalidade e pelos resultados alcançados pelos 
seus atletas, ambicionando a continuação das 
maiores conquistas em futuras competições 
internacionais. 
 
(Apresentado pela bancada do PS – aprovado por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 25 de novembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

“MIGUEL OLIVEIRA” 
 

O texto referente ao Voto de Congratulação será 
publicado, em boletim, quando estiver disponível. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATAS 
 

 
 

ATA DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 2.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 22 de janeiro de 2020. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 

ATA DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 4.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 19 de fevereiro de 2020. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

RATIFICAÇÃO DA PRONÚNCIA SOBRE RETIFICAÇÃO 
DE ERROS E OMISSÕES DA “EMPREITADA DE 

REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA A LOURES” – FASE I 

 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipais de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 75.ª reunião ordinária, realizada em 13 de 
novembro de 2020, foi remetido à Câmara 
Municipal de Odivelas a Proposta 307/2020, 
referente à pronúncia de retificação de erros e 
omissões – empreitada de remodelação da rede de 
abastecimento de água a Loures - fase 1, em 2 lotes 
- Concurso Público n.º 3/2020 PEMP/14/2020. 
 
De acordo com a informação n.º 
Interno/2020/9277, de 2020.11.17, da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 
Câmara Municipal de Odivelas é proposto aprovar 
a Ratificação da Pronúncia sobre Retificação de 
Erros e Omissões - Procedimento por Concurso 
Público “Empreitada de Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Loures” – Fase I, em 2 
lotes – CP 3/2020 - PEMP/14/2020, nos termos da 
proposta dos SIMAR de Loures e Odivelas n.º 
307/2020: 

 
 
 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

Nº 307 / 2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16866/2020, referente à pronúncia 
retificação de erros e omissões da Empreitada de 
Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 
a Loures - Fase l, em 2 lotes - CP 3/2020 - 
PEMP/4/2020; 
 
Considerando que foi apresentada lista de erros e 
omissões por um dos interessados e que após 
análise, o júri propõe a aceitação de determinados 
itens e a rejeição de outros, e que, nos termos da 
alínea b) do n.º 5 do artigo 50ª do CCP, requer a 
decisão do órgão competente de contratar; 
 
Considerando que a resposta a esta pronúncia 
teria de ocorrer até ao dia 12 de novembro, exarei 
despacho de concordância a 10.11.2020. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere ratificar e posterior envio aos Municípios 
de Loures e Odivelas. 

 
Presidente do Conselho de Administração 

Hugo Martins” 
 

(Aprovado por maioria) 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO SOBRE A LISTA 
DE ERROS E OMISSÕES DA “EMPREITADA DE 

REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA A SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS” 

 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipais de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 75.ª reunião ordinária, realizada em 13 de 
novembro de 2020, foi remetido à Câmara 
Municipal de Odivelas a Proposta N.º 308/2020, 
referente à pronúncia/rejeição sobre a Lista de 
Erros e Omissões, procedimento por concurso 
público “Empreitada de Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Santo António dos 
Cavaleiros” em 2 lotes, CP 19/2020 – PEMP/13/2020. 
 
De acordo com a informação n.º 
Interno/2020/9280, de 2020.11.17, da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 
Câmara Municipal de Odivelas é proposto aprovar 
a Ratificação do Indeferimento sobre a Lista de 
Erros e Omissões - Procedimento por Concurso 
Público “Empreitada de Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Santo António dos 
Cavaleiros” em 2 lotes – CP 19/2020 – 
PEMP/13/2020, nos termos da Proposta dos SIMAR 
de Loures e Odivelas n.º 308/2020: 
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“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

Nº 308 / 2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/16477/2020, referente à pronúncia 
/rejeição sobre a lista de erros e omissões da 
Empreitada de Remodelação da Rede de Água a 
Santo António dos Cavaleiros - 2 Lotes, por 
Concurso Público CP 19/2020 - PEMP/13/2020; 
 
Considerando que foi apresentada lista de erros e 
omissões por um dos interessados e que após 
análise, o júri propõe a rejeição dos erros e 
omissões, pronúncia que, nos termos da alínea b) 
do n.º 5 do artigo 50ª do CCP, requer a decisão do 
órgão competente de contratar. 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere aprovar a rejeição expressa à lista de erros 
e omissões e posterior envio aos Municípios de 
Loures e Odivelas. 

 
Vogal do Conselho de Administração 

Mónica Vilarinho” 
 

(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 

“FIBA WOMEN'S EUROBASKET 2021 
QUALIFIERS” 

 

 
 

DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA E BOMBEIROS 

 
Ratificação do despacho, do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, de autorização da 
despesa no valor de 635,84 € (seiscentos e trinta e 
cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), referente 
à prestação de serviço por parte da Polícia de 
Segurança Pública e dos Bombeiros, no âmbito da 
coorganização da “FIBA Women’s EuroBasket 2021 
Qualifiers”, que se realizou nos dias 12 e 14 de 
novembro de 2020, no Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, tendo em conta que o valor aprovado na 
19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 30 de setembro de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
21 de 2020), não é suficiente, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/9176, de 2020.11.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE 
DESPORTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
Revisão do Protocolo de Cooperação celebrado 
pelo Município de Odivelas e a Federação 
Portuguesa de Desporto para Deficientes, 
aprovado na 5.ª reunião ordinária da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas, realizada a 8 
de março de 2000 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 0 de 2000, página 11), 
através da celebração de um Acordo de 
Cooperação entre as duas entidades, de forma a 
articular recursos e ações com a finalidade de 
definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, com o 
intuito de divulgar e incrementar a prática 
desportiva para pessoas com deficiência, em 
especial no concelho de Odivelas, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/8772, de 2020.11.13, e a 
minuta de acordo de cooperação. 

 
 

“MINUTA 
Acordo de Cooperação 

 
Município de Odivelas 

e Federação Portuguesa de Desporto para 
Pessoas com Deficiência 

 
O desenvolvimento da prática desportiva deve ter 
objetivos de ordem formativa, ética e sociocultural, 
tendo em conta o grau de evolução de cada 
indivíduo e a sua inserção na vida social. A 
generalização e o desenvolvimento da prática 
desportiva visam um alargamento progressivo do 
número de praticantes, sem distinções entre 
cidadãos. 
 
O desenvolvimento das políticas de inclusão social 
das pessoas com deficiência exige, cada vez mais, 
um investimento generalizado dos poderes 
públicos, dada a diversidade e insuficiência das 
situações existentes. 
 
O desenvolvimento de uma prática desportiva de 
qualidade deve ambicionar o incremento 
progressivo do número de praticantes e o seu 
alargamento, na medida do possível, às pessoas 
com deficiência. 
 
A Lei n.º 5/2007, de 16 janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - considera no 
artigo 29.º relativo às "Pessoas com deficiência", 
que "a atividade física e a prática desportiva por 
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parte das pessoas com deficiência é promovida e 
fomentada pelo Estado, Regiões Autónomas e 
autarquias locais com as ajudas técnicas 
adequadas, adaptadas às respetivas 
especificidades tendo em vista a plena integração 
e participações sociais, em igualdade de 
oportunidades com os demais cidadãos". 
 
A prática desportiva para cidadãos com deficiência 
abrange, para além dos benefícios estruturais, as 
vertentes social e de afirmação individual. Para 
que tal suceda é necessário que as entidades 
públicas e privadas com intervenção no 
desenvolvimento do desporto utilizem os seus 
recursos de forma articulada, respeitando as suas 
finalidades próprias. 
 
Assim, é celebrado entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de 
direito público com o número 504 293 125, com 
sede nos Paços do Concelho - Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, 2675-
372 Odivelas, adiante designado por “MO”, neste 
ato representado pelo seu Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Manuel dos Santos Martins, 
 
e 
 
a FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTO 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, pessoa 
coletiva número 502 513 934, com sede na Rua 
Presidente Samora Machel, Lote 7, Rés-do-chão 
direito, Olival Basto, 2620-061 Olival Basto, 
doravante designada por “FPDD”, neste ato 
representada pelo seu Presidente, Fausto José da 
Cruz Pereira; 
 
Um acordo de cooperação que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 
 

O presente acordo tem por objeto a articulação de 
recursos e ações com o intuito de divulgar e 
incrementar a prática desportiva para pessoas 
com deficiência, em especial no concelho de 
Odivelas, no respeito pelas missões e 
competências legais do MO e da FPDD. 

 
Cláusula Segunda 

Áreas de Cooperação 
 

As partes definem como áreas primordiais de 
intervenção, sem prejuízo da intervenção em 
outras, os seguintes fatores de desenvolvimento 
desportivo: 
 
 

 Atividades; 
 
 Enquadramento Técnico; 
 
 Formação de Agentes Desportivos; 
 
 Estudos e Documentação. 

 
Cláusula Terceira 

Obrigações do MO 
 

O MO, através da sua Câmara Municipal, é 
responsável pelo seguinte: 
 
1. No campo das Atividades 
 
 Garantir as condições logísticas, o apoio técnico e 
a aquisição de serviços necessários à prática e 
desenvolvimento do desporto para pessoas com 
deficiência, junto das escolas e clubes do concelho 
de Odivelas; 
 
 Colaborar com a FPDD em atividades pontuais, 
desde que previamente planeadas. 
 
2. Na área da Formação de Agentes Desportivos 
 
 Conceder apoio logístico e técnico nas ações de 
formação desenvolvidas pela FPDD, 
nomeadamente a cedência de instalações, meios 
audiovisuais, pastas, etc.; 
 
 Efetuar a divulgação das ações de formação 
desenvolvidas pela FPDD, nos meios ao seu dispor. 
 
3. No âmbito dos Estudos e Documentação 
 
 Colaborar com a FPDD na conceção de estudos e 
documentos com interesse para o desporto para 
pessoas com deficiência; 
 
 Divulgar os projetos, artigos e revistas 
promovidas pela FPDD nos meios de 
comunicação ao seu dispor. 

 
Cláusula Quarta 

Obrigações da FPDD 
 

Compete à FPDD: 
 
1. Ao nível das Atividades 
 
 Colaborar com o MO em atividades de promoção 
do desporto para pessoas com deficiência; 
 
 Colaborar com os clubes e associações com sede 
no concelho de Odivelas na promoção e 
dinamização do desporto para pessoas com 
deficiência; 
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 Colaborar na elaboração de projetos específicos 
de desenvolvimento das modalidades desportivas 
sob tutela da FPDD, nomeadamente competições 
em diversos âmbitos. 
 
2. No âmbito do Enquadramento Técnico 
 
 Prestar apoio técnico ao MO nas diversas 
atividades desenvolvidas no âmbito do desporto 
para pessoas com deficiência ou, quando 
solicitado, noutras áreas, de acordo com as suas 
disponibilidades; 
 
 Ajudar a desenvolver o desporto para pessoas 
com deficiência nos clubes, associações e escolas 
com sede no concelho de Odivelas; 
 
 Facilitar a realização de contactos com outras 
federações desportivas, de modo a possibilitar 
uma maior interação destas e dos seus filiados 
com o MO, nomeadamente a nível de apoio 
técnico e da formação de recursos humanos. 
 
3. Na área da Formação de Agentes Desportivos 
 
 Garantir a participação, a título gratuito, para um 
número limitado de agentes desportivos do 
concelho de Odivelas, em cursos/ações por si 
promovidos; 
 
 Desenvolver ações de formação no MO, levando 
em consideração as possibilidades e os 
conhecimentos técnicos existentes. 
 
4. No setor dos Estudos e Documentação 
 
 Disponibilizar ao MO toda a documentação 
técnica por si produzida; 
 
 Colaborar no planeamento e definição de 
infraestruturas desportivas a implementar no 
Concelho de Odivelas, quando o MO o solicitar. 

 
Cláusula Quinta 

Período de Vigência 
 

1. O presente acordo estará em vigor por um ano 
com início na data da sua assinatura, sendo 
considerado automaticamente renovado se 
nenhum dos outorgantes manifestar ao outro a 
vontade de se desvincular. 
 
2. As partes podem desvincular-se do presente 
acordo comunicando-o à outra parte com uma 
antecedência de sessenta dias em relação à data 
do seu termo. 

 
 
 
 

Cláusula Sexta 
Alterações 

 
No decorrer da vigência do presente acordo de 
cooperação poderão ser efetuadas alterações ao 
mesmo, desde que exista acordo entre as partes, 
sob a forma de aditamento escrito e assinado por 
ambas as partes, o qual passará a fazer parte 
integrante deste acordo. 

 
Cláusula Sétima 

Revogação e Resolução 
 

1. O presente acordo pode ser revogado a qualquer 
momento desde que exista um acordo entre o MO 
e a FPDD. 
 
2. Em caso de incumprimento, total ou parcial, por 
qualquer das partes envolvidas no presente 
acordo de cooperação, é conferida à parte não 
faltosa o direito à resolução do mesmo, devendo 
esta notificar a parte faltosa através de carta 
registada com aviso de receção, com uma 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
Cláusula Oitava 

Casos de Força Maior 
 

No caso de desastres naturais, revoltas e 
emergências nacionais, guerra ou greves gerais, 
alterações ao normal funcionamento da 
organização do país, que tornem impossível o 
cumprimento deste contrato, ou a qualquer outra 
razão inesperada, a que o MO e a FPDD sejam 
totalmente alheios, as partes tentarão encontrar 
uma solução aceitável para ambos, de modo a 
minorar os prejuízos subjacentes. 

 
Cláusula Nona 

Legislação e Jurisdição 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes do ordenamento jurídico português. 
 
2. Não sendo de todo possível uma solução 
amigável, as partes elegem o foro da Comarca de 
Lisboa Norte, para dirimir quaisquer litígios 
decorrentes da interpretação ou aplicação do 
presente acordo, com expressa renúncia a 
quaisquer outros. 

 
Cláusula Décima 
Entrada em Vigor 

 
As presentes alterações produzem efeitos a partir 
da data da respetiva assinatura, pelos legais 
representantes das partes, considerando-se 
revogado o anterior Protocolo, celebrado em julho 
de 2001. 
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Considerações Finais 
 

A celebração do presente acordo não impedirá 
que cada outorgante adote outra iniciativa que lhe 
convenha para a prossecução da sua vocação 
específica. 
 
O presente acordo é outorgado em dois 
exemplares igualmente válidos, com sete páginas 
cada, um para o MO e outro para a FPDD. 
 
Odivelas,           de                  de 2020 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

_______________________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 

 
 

O Presidente da Federação Portuguesa de 
Desporto para Pessoas com Deficiência 

 
_______________________________________________ 

(Fausto José da Cruz Pereira)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOM DINIS 
 

 
 

REABILITAÇÃO CONSTRUTIVA DA BIBIOTECA 
MUNICIPAL DOM DINIS EM ODIVELAS 

 
Reabilitação construtiva da Biblioteca Municipal 
Dom Dinis em Odivelas, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/9306, de 2020.11.18, 
propondo a deliberação dos seguintes pontos: 
 
Informação com o registo n.º Interno/2020/9289, 
onde se propõe a aprovação das peças concursais; 
 
Constituição do júri: 
 
Eng.º Luís Jorge, Diretor Municipal, Presidente, 
como membro efetivo; 
 
Eng.º António Lopes, Diretor do Departamento, 
que substituirá o Presidente nas suas faltas ou 
impedimentos, como membro efetivo; 
 
Dra. Rosa Patrão, Chefe de Divisão, como membro 
efetivo; 
 
Eng.º Vítor Almeida, Técnico Superior, como 
membro efetivo; 
 

Teresa Alves, Coordenadora Técnica, como 
membro efetivo; 
 
Eng.ª Sofia Magalhães, Técnica Superior, como 
membro suplente; 
 
Vanda Valério, Assistente Técnica, como membro 
suplente. 
 
Publicação do anúncio de concurso, no Diário da 
república, nos termos do n.º 1 do artigo 130.º do 
Código dos Contratos Públicos; 
 
Despesa de publicação num valor estimado de 
300,00 € (trezentos euros), a que acrescerá o I.V.A. 
à taxa legal em vigor; 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

ADITAMENTO À MINUTA DE CONTRATO DE CRÉDITO 
DE MÉDIO/LONGO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE 

VIATURAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 
RATIFICAÇÃO 

 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipais de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 18.ª reunião extraordinária, realizada em 23 de 
novembro de 2020, foi remetido à Câmara 
Municipal de Odivelas a Proposta N.º 316/2020, 
referente ao aditamento à minuta de contrato de 
crédito de médio/longo prazo, no valor de 
1.471.800,00 € (um milhão, quatrocentos e setenta 
e um mil e oitocentos euros), para suporte 
financeiro à aquisição de viaturas para reforço de 
frota de viaturas pesadas de recolha de resíduos 
urbanos. 
 
De acordo com a informação n.º 
Interno/2020/9399, de 2020.11.24, da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 
Câmara Municipal de Odivelas é proposto, para 
ratificação do Executivo Municipal, aprovar o 
aditamento à minuta de contrato de crédito no 
montante de 1.471.800,00 € (um milhão, 
quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos 
euros), para suporte financeiro à aquisição de 
viaturas para reforço de frota de viaturas pesadas 
de recolha de resíduos urbanos, aprovada na 15.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 5 de agosto de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17 de 2020), nos termos da Proposta dos SIMAR de 
Loures e Odivelas n.º 316/2020. 
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“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

Nº 316 / 2020 
 

Considerando o conteúdo da informação com o 
registo I/17701/2020, referente à minuta de 
aditamento ao contrato de empréstimo de médio 
/ longo prazo com o BPI, SA, no valor de 
1.471.800,00€ (um milhão, quatrocentos e setenta 
e um mil e oitocentos euros). 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere aprovar. 

 
Presidente do Conselho de Administração 

Hugo Martins” 
 
 
 

“Minuta de Aditamento a Contrato de Crédito a 
Médio / Longo Prazo 

 
Entre  
 
Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, 
284, 4100-476 Porto, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial do Porto sob o número único 
de matrícula e de identificação fiscal PTIRNMJ 501 
214 534, com o capital social de €1.293.063.324,98, 
adiante designada por “Banco”, neste ato 
devidamente representada por Mário João Pereira 
Gama e por Maria Susana de Melo Coelho Dinis da 
Fonseca Martins Marques, na qualidade de 
procuradores e com poderes para o ato;  
 
E: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede Praça da Liberdade 2674-501 
Loures, adiante isoladamente designado por “M 
Loures”, neste ato devidamente representado por 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara e com poderes para o ato; e 
 
Município de Odivelas, pessoa coletiva número 
504293125, com sede Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, adiante 
isoladamente designado por “M Odivelas”, neste 
ato devidamente representado por Hugo Manuel 
dos Santos Martins, na qualidade de Presidente da 
Câmara e com poderes para o ato; e 
 

Doravante, M Loures e M Odivelas 
conjuntamente designados por 
“Municípios” 

 
Considerando que: 
 
I. Em 27 de agosto de 2020, as partes subscreveram 
o contrato de crédito cuja cópia se junta como 

anexo I ao presente instrumento, e que dele faz 
parte integrante para os devidos efeitos legais, nos 
termos do qual o Banco concederia aos Municípios 
um empréstimo, sob a forma de abertura de 
crédito, até ao montante global de €1.471.800,00 
(um milhão, quatrocentos e setenta e um mil e 
oitocentos euros), destinado a dotar os SIMAR com 
os fundos necessários à realização de 
investimentos de aquisição de Viaturas de Recolha 
de Resíduos Urbanos (doravante designado por 
“Contrato”); 
 
II. Em conformidade com a legislação aplicável, as 
partes condicionaram a entrada em vigor do 
Contrato à concessão, pelo Tribunal de Contas, do 
Visto ao mesmo; 
 
III. Na sequência de recomendações do Tribunal de 
Contas, os Municípios solicitaram ao Banco uma 
alteração relativamente a algumas cláusulas do 
Contrato, pedido ao qual o Banco acedeu. 
 
Assim, as partes acordam entre si, livremente e de 
boa-fé, celebrar o presente instrumento, o qual, 
para além do consignado nos considerandos 
supra, se regulará ainda pelo disposto nas 
cláusulas seguintes:  

 
 

Cláusula Única 
 

1. Pelo presente instrumento os Municípios e o 
Banco acordam em alterar o título “Minuta 
Contrato de Crédito a Médio / Longo Prazo 
(Abertura de Crédito)”, Considerando II., a Cláusula 
Sétima, o n.º 5 da Cláusula Décima, os número 1 e 
2 da Cláusula Décima Terceira e o número 3 da 
Cláusula Décima Sétima, à qual é aditado ainda 
um novo número 4, que passarão a adotar a 
seguinte redação: 
 

Título: “Contrato de Crédito a Médio / Longo 
Prazo (Abertura de Crédito)” 
 
“Considerando que: 
 
I. [inalterado].  
 
II. Nos termos conjugados da Cláusula 
Quarta do Acordo de Gestão e dos números 
4 do artigo 16.º e 2 do artigo 17.º da Lei n.º 
50/2012, os resultados positivos, […]. 
 
III. [inalterado].” 

 
“Sétima 
(Mora) 

 
1. Sem prejuízo do disposto na cláusula 
Causas de Vencimento Antecipado do 
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Crédito, em caso de mora, total ou parcial, 
de um ou ambos os Municípios, no 
pagamento de qualquer um dos montantes 
devidos a título de capital nos termos do 
presente Contrato, poderá o Banco aplicar, 
sobre o montante em mora e durante o 
prazo em que a mesma subsistir, a taxa de 
juros remuneratórios acrescida da sobretaxa 
legal de mora máxima que à data vigorar, 
com limite máximo de 4% ao ano. 
 
2. Nas situações previstas na cláusula Causas 
de Vencimento Antecipado do Crédito, caso 
o Banco exija ao(s) Município(s) o 
pagamento imediato de todo o montante 
de capital em dívida do Crédito, incidirá 
sobre aquele montante a taxa de juros 
remuneratórios acrescida da sobretaxa legal 
de mora referida no número anterior, e será 
aplicada a contar da data em que tal 
exigência seja comunicada ao Município.” 

 
“Décima 

(Declarações e Obrigações do Município) 
 

1. [inalterado]. 
 
2. [inalterado]. 
 
3. [inalterado]. 
 
4. [inalterado]. 
 
5. Cada um dos Municípios obriga-se a 
cumprir o serviço da dívida resultante do 
Contrato com as receitas previstas na 
respetiva execução orçamental anual, 
durante a vigência do presente 
empréstimo.” 

 
“Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 
 

1. Os Municípios não poderão ceder, total ou 
parcialmente, os seus direitos decorrentes 
do presente Contrato, sem o prévio 
consentimento escrito do Banco. O Banco 
terá de se pronunciar relativamente ao 
pedido dos Municípios de cederem os seus 
direitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da data da receção do pedido 
escrito que os Municípios lhe dirijam a 
solicitar o consentimento para o efeito.  
 
2. O Banco pode em qualquer momento, 
ceder, total ou parcialmente, a sua posição 
contratual no presente Contrato, desde que 
obtenha o prévio consentimento escrito dos 
Municípios. Para o efeito, o Banco deverá 
notificar o Município com uma 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente à data da celebração do 
contrato de cessão de posição contratual, 
considerando-se para todos os efeitos 
autorizada a cessão caso os Municípios não 
se oponham fundamentadamente à 
mesma no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
após a receção da referida notificação.  
 
3. [inalterado] 
 
4. [inalterado]” 

 
 

“Décima Sétima 
(Entrada em Vigor) 

 
1. [inalterado]; 
 
2. [inalterado]; 
 
3. A não entrega ao Banco, até 31 de 
dezembro de 2020, de todos os documentos 
referidos no número 1 anterior, confere ao 
Banco o direito de declarar unilateralmente 
a resolução do presente Contrato (sem que 
qualquer das partes tenha direito a qualquer 
compensação).  
 
4. A não obtenção, pelos Municípios, do Visto 
do Tribunal de Contas até à data referida no 
anterior número 3, conferirá igualmente aos 
Bancos o direito de declarar unilateralmente 
a resolução do presente Contrato (sem que 
qualquer das partes tenha direito a qualquer 
compensação). “ 

 
2. As partes anexam ao presente Aditamento os 
seguintes documentos, que deverão ficar a fazer 
integrante do Contrato: (i) o Plano de Amortização 
de Capital e Pagamento de Juros como Anexo II, ii) 
as Atas das Assembleias Municipais referidas no 
Considerando III ao Contrato de cada um dos 
Municípios como Anexo III e (iii) Procurações de 
cada um dos procuradores do Banco como Anexo 
IV. 
 
3. As disposições constantes do presente 
instrumento, consideram-se, para todos os efeitos, 
parte do Contrato, produzindo efeitos à data da 
entrega, pelos Municípios ao Banco, de 
documento comprovativo da obtenção do Visto do 
Tribunal de Contas ao Contrato, na redação que 
lhe é dada pelo presente instrumento. 
 
4. Em tudo o mais, não expressamente alterado 
pelo presente instrumento mantêm-se 
plenamente em vigor os termos e condições do 
Contrato. 
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5. Para as questões que resultarem do presente 
instrumento será competente, o Tribunal da 
Comarca de Lisboa. 
 
Feito em quatro exemplares em [●] de [●] de 2020, 
sendo um destinado a cada uma das partes e 
todos valendo como original. 
 
Pelo Banco 
 
(Procuradores, com poderes comprovados através 
de consulta da respetiva Procuração) 
 
 
Pelo Município de Loures 
 
 
Pelo Município de Odivelas 
 
 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), neste ato representados por Hugo 
Manuel dos Santos Martins tem conhecimento da 
celebração e conteúdo do presente contrato.” 
 
 
Nota: “A minuta de contrato de crédito a médio / longo 
prazo” até ao montante de 1.471.800,00 € (um milhão, 
quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos euros), 
destinado a dotar os SIMAR com fundos necessários à 
realização de investimento de aquisição de viaturas de 
recolha de resíduos urbanos, encontra-se publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 17 de 
2020, página 18). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ADITAMENTO À MINUTA DE CONTRATO DE CRÉDITO 
DE MÉDIO/LONGO PRAZO PARA EXECUÇÃO 
DE UM CONJUNTO DE INFRAESTRUTURAS 

RATIFICAÇÃO 
 

Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipais de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 18.ª reunião extraordinária, realizada em 23 de 
novembro de 2020, foi remetido à Câmara 
Municipal de Odivelas a Proposta N.º 315/2020, 
referente ao aditamento à minuta de contrato de 
crédito, no valor de 11.298.500,00 € (onze milhões, 
duzentos e noventa e oito mil e quinhentos euros), 
para suporte financeiro à execução de um 
conjunto de Infraestruturas de abastecimento de 
água em Loures e Odivelas. 
 
De acordo com a informação n.º 
Interno/2020/9400, de 2020.11.24, da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 

Câmara Municipal de Odivelas é proposto, para 
ratificação do Executivo Municipal, aprovar o 
aditamento à minuta de contrato de crédito a 
médio / longo prazo, no montante de 11.298.500,00 
€ (onze milhões, duzentos e noventa e oito mil e 
quinhentos euros), para suporte financeiro à 
execução de um conjunto de Infraestruturas de 
abastecimento de água em Loures e Odivelas, 
aprovada na 15.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 5 de agosto 
de 2020 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17 de 2020), nos termos da Proposta 
dos SIMAR de Loures e Odivelas n.º 315/2020. 

 
 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

Nº 315 / 2020 
 

Considerando o conteúdo da Informação com o 
registo I/17700/2020, referente à minuta de 
aditamento ao contrato de empréstimo de médio 
/ longo prazo com o BPI, SA, no valor de 
11.298.500,00€ (onze milhões, duzentos e noventa 
e oito mil e quinhentos euros). 
 
Proponho, que o Conselho de Administração 
delibere aprovar. 

 
Presidente do Conselho de Administração 

Hugo Martins” 
 
 
 

“(Minuta) de Aditamento a Contrato de Crédito a 
Médio / Longo Prazo 

 
Entre  
 
Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, 
284, 4100-476 Porto, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial do Porto sob o número único 
de matrícula e de identificação fiscal PTIRNMJ 501 
214 534, com o capital social de €1.293.063.324,98, 
adiante designada por “Banco”, neste ato 
devidamente representada por Mário João Pereira 
Gama e por Maria Susana de Melo Coelho Dinis da 
Fonseca Martins Marques, na qualidade de 
procuradores e com poderes para o ato;  
 
E: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede Praça da Liberdade 2674-501 
Loures, adiante isoladamente designado por “M 
Loures”, neste ato devidamente representado por 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara e com poderes para o ato; e 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 25 - 9 de dezembro de 2020 

18 
 

Município de Odivelas, pessoa coletiva número 
504293125, com sede Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, adiante 
isoladamente designado por “M Odivelas”, neste 
ato devidamente representado por Hugo Manuel 
dos Santos Martins, na qualidade de Presidente da 
Câmara e com poderes para o ato; e 
 

Doravante, M Loures e M Odivelas 
conjuntamente designados por 
“Municípios” 

 
Considerando que: 
 
I. Em 27 de agosto de 2020, as partes subscreveram 
o contrato de crédito cuja cópia se junta como 
anexo I ao presente instrumento, e que dele faz 
parte integrante para os devidos efeitos legais, nos 
termos do qual o Banco concederia aos Municípios 
um empréstimo, sob a forma de abertura de 
crédito, até ao montante global de €11.298.500,00 
(onze milhões, duzentos e noventa e oito mil e 
quinhentos euros), destinado a dotar os SIMAR 
com os fundos necessários à realização de 
investimentos nas estruturas de abastecimento de 
água (doravante designado por “Contrato”); 
 
II. Em conformidade com a legislação aplicável, as 
partes condicionaram a entrada em vigor do 
Contrato à concessão, pelo Tribunal de Contas, do 
Visto ao mesmo; 
 
III. Na sequência de recomendações do Tribunal de 
Contas, os Municípios solicitaram ao Banco uma 
alteração relativamente a algumas cláusulas do 
Contrato, pedido ao qual o Banco acedeu. 
 
Assim, as partes acordam entre si, livremente e de 
boa-fé, celebrar o presente instrumento, o qual, 
para além do consignado nos considerandos 
supra, se regulará ainda pelo disposto nas 
cláusulas seguintes:  

 
Cláusula Única 

 
1. Pelo presente instrumento os Municípios e o 
Banco acordam em alterar o título “Minuta 
Contrato de Crédito a Médio / Longo Prazo 
(Abertura de Crédito)”, o Considerando II., a 
Cláusula Sétima, o n.º 5 da Cláusula Décima, os 
número 1 e 2 da Cláusula Décima Terceira e o 
número 3 da Cláusula Décima Sétima, à qual é 
aditado ainda um novo número 4, que passarão a 
adotar a seguinte redação: 
 

Título: “Contrato de Crédito a Médio / Longo 
Prazo (Abertura de Crédito)” 
 
“Considerando que: 
 

I. [inalterado].  
 
II. Nos termos conjugados da Cláusula 
Quarta do Acordo de Gestão e dos números 
4 do artigo 16.º e 2 do artigo 17.º da Lei n.º 
50/2012, os resultados positivos, […]. 
 
III. [inalterado].” 

 
“Sétima 
(Mora) 

 
1. Sem prejuízo do disposto na cláusula 
Causas de Vencimento Antecipado do 
Crédito, em caso de mora, total ou parcial, 
de um ou ambos os Municípios, no 
pagamento de qualquer um dos montantes 
devidos a título de capital nos termos do 
presente Contrato, poderá o Banco aplicar, 
sobre o montante em mora e durante o 
prazo em que a mesma subsistir, a taxa de 
juros remuneratórios acrescida da sobretaxa 
legal de mora máxima que à data vigorar, 
com limite máximo de 4% ao ano. 
 
2. Nas situações previstas na cláusula Causas 
de Vencimento Antecipado do Crédito, caso 
o Banco exija ao(s) Município(s) o 
pagamento imediato de todo o montante 
de capital em dívida do Crédito, incidirá 
sobre aquele montante a taxa de juros 
remuneratórios acrescida da sobretaxa legal 
de mora referida no número anterior, e será 
aplicada a contar da data em que tal 
exigência seja comunicada ao Município.”  

 
“Décima 

(Declarações e Obrigações do Município) 
 

1. [inalterado]. 
 
2. [inalterado]. 
 
3. [inalterado]. 
 
4. [inalterado]. 
 
5. Cada um dos Municípios obriga-se a 
cumprir o serviço da dívida resultante do 
Contrato com as receitas previstas na 
respetiva execução orçamental anual, 
durante a vigência do presente 
empréstimo.” 

 
“Décima Terceira 

(Cessão de Posição Contratual) 
 

1. Os Municípios não poderão ceder, total ou 
parcialmente, os seus direitos decorrentes 
do presente Contrato, sem o prévio 
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consentimento escrito do Banco. O Banco 
terá de se pronunciar relativamente ao 
pedido dos Municípios de cederem os seus 
direitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da data da receção do pedido 
escrito que os Municípios lhe dirijam a 
solicitar o consentimento para o efeito.  
 
2. O Banco pode em qualquer momento, 
ceder, total ou parcialmente, a sua posição 
contratual no presente Contrato, desde que 
obtenha o prévio consentimento escrito dos 
Municípios. Para o efeito, o Banco deverá 
notificar o Município com uma 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente à data da celebração do 
contrato de cessão de posição contratual, 
considerando-se para todos os efeitos 
autorizada a cessão caso os Municípios não 
se oponham fundamentadamente à 
mesma no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
após a receção da referida notificação.  
 
3. [inalterado] 
 
4. [inalterado]” 

 
“Décima Sétima 

(Entrada em Vigor) 
 

1. [inalterado]; 
 
2. [inalterado]; 
 
3. A não entrega ao Banco, até 31 de 
dezembro de 2020, de todos os documentos 
referidos no número 1 anterior, confere ao 
Banco o direito de declarar unilateralmente 
a resolução do presente Contrato (sem que 
qualquer das partes tenha direito a qualquer 
compensação).  
 
4. A não obtenção, pelos Municípios, do Visto 
do Tribunal de Contas até à data referida no 
anterior número 3, conferirá igualmente aos 
Bancos o direito de declarar unilateralmente 
a resolução do presente Contrato (sem que 
qualquer das partes tenha direito a qualquer 
compensação). “ 

 
2. As partes anexam ao presente Aditamento os 
seguintes documentos, que deverão ficar a fazer 
integrante do Contrato: (i) o Plano de Amortização 
de Capital e Pagamento de Juros como Anexo II, ii) 
as Atas das Assembleias Municipais referidas no 
Considerando III ao Contrato de cada um dos 
Municípios como Anexo III e (iii) Procurações de 
cada um dos procuradores do Banco como Anexo 
IV. 
 

3. As disposições constantes do presente 
instrumento, consideram-se, para todos os efeitos, 
parte do Contrato, produzindo efeitos à data da 
entrega, pelos Municípios ao Banco, de 
documento comprovativo da obtenção do Visto do 
Tribunal de Contas ao Contrato, na redação que 
lhe é dada pelo presente instrumento. 
 
4. Em tudo o mais, não expressamente alterado 
pelo presente instrumento mantêm-se 
plenamente em vigor os termos e condições do 
Contrato. 
 
5. Para as questões que resultarem do presente 
instrumento será competente, o Tribunal da 
Comarca de Lisboa.  
 
 
Feito em quatro exemplares em [●] de [●] de 2020, 
sendo um destinado a cada uma das partes e 
todos valendo como original. 
 
Pelo Banco 
 
(Procuradores, com poderes comprovados através 
de consulta da respetiva Procuração) 
 
 
Pelo Município de Loures 
 
 
Pelo Município de Odivelas 
 
 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), neste ato representados por Hugo 
Manuel dos Santos Martins tem conhecimento da 
celebração e conteúdo do presente contrato.” 
 
Nota: “A Minuta Contrato de Crédito a Médio / Longo 
Prazo”, até ao montante de €11.298.500,00 (onze milhões, 
duzentos e noventa e oito mil e quinhentos euros), 
destinado a dotar os SIMAR com os fundos necessários à 
realização de investimentos nas estruturas de 
abastecimento de água, encontra-se publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 17 de 
2020, página 10). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 25 - 9 de dezembro de 2020 

20 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROPOSTA DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO 
PÚBLICA E DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE 

EXECUÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DA COMETNA 
E RESPETIVOS TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
Proposta de Ponderação da Discussão pública e 
Delimitação da Unidade de Execução da Antiga 
Fábrica da COMETNA, constante de folhas 100 a 112 
do processo n.º 138/2019/DPU, bem como os 
respetivos Termos de Referência aprovados na 15.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 5 de agosto de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17 de 2020), nomeadamente nas peças 
desenhadas que os acompanham, nas quais são 
assinalados os limites cadastrais dos prédios 
abrangidos, folhas 9 a 38, nos termos do n.º 2 do 
artigo 147 e do n.º 4 do artigo 148.º, ambos do 
regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei N.º 
80/2015, de 14 de maio, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/9262, de 2020.11.12. 
 
 
“1. Introdução 
 
O presente documento constitui o relatório de 
ponderação da discussão pública da proposta de 
delimitação da Unidade de Execução da Antiga 
Fábrica da COMETNA, respetivos termos de 
referência e início do período de discussão pública. 
 
A delimitação da Unidade de Execução em 
referência decorre da estratégia territorial definida 
no esquema diretor da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão | UOPG-12 Zona 
Empresarial de Famões, União das Freguesias de 
Pontinha e Famões. 
 
 
2. Enquadramento legal 
 
O Estudo que enquadra, e define a oportunidade 
de elaboração da Unidade de Execução, na Área de 
Atividades Económicas e Habitação de Famões, foi 
elaborada nos termos do n.º 2 do artigo n.º 147 do 
Decreto-Lei N.º 80/2015, de 14/maio, com a atual 
redação, o Regime Jurídico de Instrumento de 
Gestão Territorial (RJIGT). 
 
A proposta de delimitação da Unidade de 
Execução, integra a área da UOPG-12 Zona 
Empresarial de Famões, do Plano Diretor 
Municipal de Odivelas, aprovado na Assembleia 
Municipal, na sessão de 29/junho/2015 e publicado 

em Diário da República N.º 171, 2.ª Série de 
02/setembro/2015. 
 
 
3. Procedimento de discussão pública 
 
Nos termos do n.º 4 do artigo n.º 148 do RJIGT, a 
Câmara Municipal de Odivelas, na 15.ª Reunião 
Ordinária de 05/agosto/2020, deliberou por 
maioria aprovar a delimitação da Unidade de 
Execução da Antiga Fábrica da COMETNA e início 
da discussão pública. 
 
O período de discussão pública decorreu de 
09/outubro/2020 e 06/novembro/2020. 
 
A discussão pública da presente proposta de 
Delimitação da Unidade de Execução da Antiga 
Fábrica da COMETNA assentou em quatro 
momentos fundamentais: abertura e anúncio do 
período de discussão pública; comunicação e 
divulgação dos documentos em consulta pública; 
participação e esclarecimento dos interessados; 
sistematização, ponderação e divulgação dos 
resultados da discussão pública. 
 
Abertura e anúncio do período de discussão 
pública 
 
Após a deliberação da Câmara Municipal, a mesma 
foi objeto de publicação no Diário da República 2.ª 
série, N.º 192 de 01/outubro/2020, através do Aviso 
n.º 15296/2020. Procedeu-se à sua divulgação 
através da página Web da Câmara Municipal. 
 
Comunicação e divulgação dos documentos em 
consulta pública 
 
Estiveram em consulta pública os seguintes 
documentos: 
 
 Aviso n.º 15296/2020, de 01/outubro/2020; 
 
 Minuta da Ata da 15.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas 
 
 Termos de Referência 
 
 Proposta de Faseamento de Execução – fase 

01_02; 
 
 Proposta de Faseamento de Execução – fase 

03_04; 
 
 Planta de Localização; 
 
 Planta Cadastral; 
 
 Planta de PDM e Usos do Solo; 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 25 - 9 de dezembro de 2020 

21 
 

 Planta de Cadastro; 
 
 Planta de análise e enquadramento com o PDM; 
 
 Planta Síntese; 
 
 Estratos da Planta de Ordenamento: 

 
 Usos do Solo; 
 
 Classificação Zonal de Ruído; 
 
 Áreas sujeitas a prevenção de riscos; 
 
 Património Cultural Arquitetónico; 
 
 Património Cultural Arqueológico; 
 
 Estrutura Ecológica Municipal. 
 

 Ficha de Participação 
 
Estes documentos foram impressos para consulta 
no balcão de atendimento do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico e 
disponibilizados em formato digital na página 
Web do município. 
 
Participação e Esclarecimento 
 
Com efeito e nos termos do Aviso N.º 15296/2020 
de 01/outubro/2020, que publica a deliberação da 
abertura da discussão pública da Proposta de 
Unidade de Execução, todos os interessados 
puderam apresentar os seus contributos por 
escrito no prazo de 20 dias úteis. 
 
Para o efeito e para além da morada postal, a 
Câmara Municipal de Odivelas disponibilizou um 
formulário de preenchimento online, desenvolvido 
na plataforma Google Docs. O mesmo formulário 
em versão impressa foi disponibilizado no serviço 
de atendimento ao público do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
Considerando a importância do esclarecimento de 
todos os interessados no processo de promoção da 
participação dos cidadãos em discussões públicas 
deste tipo de instrumentos, foi determinado que o 
atendimento para a clarificação de dúvidas 
relacionadas com a proposta deste contrato 
ocorresse no horário de atendimento ao público. 
 
Sistematização, ponderação e divulgação dos 
resultados da discussão pública 
 
A fase de sistematização e ponderação de 
contributos recolhidos no âmbito de iniciativas de 
esclarecimento dos cidadãos face a propostas em 
discussão pública assentou no formulário de 

sugestões/observações ou reclamações em anexo 
ao presente relatório. 
 
Face às observações importa referir: a proposta da 
Unidade de Execução, inserida na UOPG-12, nos 
termos do Esquema Diretor de Urbanização 
aprovado, está em conformidade com o PDM de 
Odivelas em vigor, no qual estão definidos os 
espaços canais de mobilidade, nomeadamente, 
para Transporte Coletivo em Sítio Próprio (TCSP) e 
convergência, também, com o Plano 
Desenvolvimento Rede Viária e Ciclável. 
 
Relativamente à sugestão, no domínio das 
infraestruturas em galeria própria, não sendo um 
sistema atualmente implementado, e 
considerando que esta área na sua envolvente já 
está servida de sistema de infraestruturas, a 
intervenção na área da Unidade de Execução 
deverá considerar e ser adequada ao sistema 
existente. 
 
 
4. Conclusão 
 
Não foi apresentada qualquer exposição ou 
sugestão que se repercutem na Proposta da 
Unidade de Execução, não constituindo, por isso, 
condição de alteração. 
 
Assim, mantém-se, por conseguinte os 
pressupostos que integram a proposta de 
delimitação do Plano, apresentada à Câmara na 
15.ª Reunião Ordinária de Câmara de 
05/agosto/2020, convertendo-se a Proposta em 
Discussão Pública em Proposta Final. (…)” 
(Delimitação da Unidade de Execução da Antiga 
Fábrica da COMETNA, Relatório de Ponderação da 
Discussão Pública, Novembro 2020, página 3 a 5) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

INDEFERIMENTO DA ALTERAÇÃO AO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 2731/LO/GI 

 
Indeferimento do pedido de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, do Bairro Girassol, para os 
Lotes 441 e 444, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, com base no disposto na 
alínea a) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
a redação em vigor, nos termos da informação 
técnica, prestada pelo setor de arquitetura, que 
conclui que não existe viabilidade para a proposta 
apresentada, para alteração ao alvará de 
loteamento mencionado, que tem como objetivo 
a legalização das edificações existentes nos lotes 
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referidos, bem como a eliminação das 
condicionantes associadas à servidão do domínio 
hídrico de uma linha de água, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/80, de 
2020.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2014 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
BAIRRO QUINTINHA DA ARROJA 

 
Substituição de Hipoteca Legal, constituída sobre 
o lote 23 e 23A, inserido no Bairro Quintinha da 
Arroja, na Freguesia de Odivelas, por depósito 
caução n.º 011462, de 2020.10.29, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, S.A., no valor de 3.168,75€ (três 
mil cento e sessenta e oito euros e setenta e cinco 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 1/2014, de 19 de junho, 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/2020/79, de 2020.11.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DESAGENDAMENTO DE REUNIÃO 
 

 
 

DESAGENDAMENTO DE REUNIÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Desagendamento da reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas, marcada para o dia 9 de 
dezembro de 2020, conforme calendarização das 
reuniões de Câmara Municipal para o ano de 2020, 
aprovada na 24.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 13 de 
dezembro de 2019, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 26 de 2019, página 7), e 
o seu reagendamento para o dia 11 de dezembro 
de 2020 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

“DESPACHO N.º 44/PRES/2020 
 

Assunto: Tolerância de ponto nos dias 30 de 
novembro e 7 de dezembro 
 
Considerando que: 
 
No passado dia 6 de novembro de 2020 foi 
declarado o estado de emergência em Portugal, 
através do Decreto do Presidente da República n.º 
51-U/2020, de 6 de novembro, e renovado pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, 
de 20 de novembro. 
 
A atual situação de emergência de saúde pública 
ocasionada pela epidemia da doença da COVID-19, 
tornou imperioso a tomada de medidas 
excecionais e temporárias tendo em vista a não 
propagação da referida epidemia. 
 
O Decreto n.º 9/2020, publicado a 21 de novembro 
de 2020, veio restringir a circulação de pessoas 
entre concelhos entre os dias 27 de novembro e 2 
de dezembro e entre os dias 4 de dezembro e 8 de 
dezembro, por forma a conter a transmissão do 
vírus e a expansão da doença, tendo em conta que 
a circulação de pessoas poderia ser mais elevada 
nos feriados de 1 e 8 de dezembro. 
 
Determino assim a concessão de tolerância de 
ponto, nos termos da competência que me é 
atribuída pela alínea a), do n.º 2, do artigo 35, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos próximos dias 
30 novembro e 7 de dezembro de 2020. 
 
Solicito, a todos os serviços que procedam à 
divulgação deste despacho, afixando-o nas 
respetivas portas dos serviços municipais, para que 
o mesmo seja do conhecimento antecipado dos 
Munícipes, bem como divulgação do mesmo nos 
meios digitais do Município. 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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“DESPACHO N.º 45/PRES/2020 
 

Assunto: Autorização para a realização das Feiras 
do Silvado e da Arroja 
 
Considerando que: 
 
1. Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 2.º e no 
Anexo III do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro 
(que regulamenta a aplicação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da 
República), o Concelho de Odivelas foi incluído no 
elenco dos concelhos considerados pela DGS 
como sendo de Risco Muito Elevado; 
 
2. O mencionado Decreto n.º 9/2020 estabelece 
disposições especiais aplicáveis aos Concelhos de 
Risco Muito Elevado nos seus artigos 40.º a 44.º; 
 
3. De acordo com o estabelecido na alínea b) do 
artigo 42.º aplica-se “em matéria de feiras e 
mercados de levante, o disposto no artigo 38.º”, 
ambos do Decreto n.º 9/2020; 
 
4. O artigo 38.º determina que “a realização de 
feiras e mercados de levante é proibida, salvo em 
caso de autorização emitida pelo presidente da 
câmara municipal territorialmente competente, 
caso estejam verificadas as condições de 
segurança e o cumprimento das orientações 
definidas pela DGS”; 
 
5. As feiras do Concelho de Odivelas, 
nomeadamente as feiras do Silvado e da Arroja, 
desde a sua reabertura, têm funcionado no estrito 
cumprimento daquelas normas e orientações e, 
bem assim, dos respetivos Planos de Contingência 
aprovados; 
 
6. Nas mencionadas feiras do Silvado e da Arroja 
não ocorreu, até a data de hoje, qualquer 
circunstância impeditiva do seu funcionamento, 
no quadro atual de pandemia; 
 
7. Estas feiras têm uma grande relevância 
económica e social para este setor retalhista e para 
a Freguesia de Odivelas e seus cidadãos; 
 
8. O funcionamento destas feiras representa um 
importante apoio ao desenvolvimento da 
economia local. 
 
Ao abrigo da competência que me é conferida 
pelo acima referido artigo 38.º e verificadas as 
condições de segurança e o cumprimento das 
orientações definidas pela Direção-Geral de Saúde 
AUTORIZO, a continuação da realização das 
habituais feiras do Silvado e da Arroja. 
 
 

O presente despacho produz efeitos a partir da 
data da entrada em vigor do Decreto n.º 9/2020, 
podendo ser alterado em função da situação 
epidemiológica. 
 
Odivelas, 03 de dezembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 02/DDCT/DDD/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
 
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, na sua atual redação, 
que aprova o estatuto do pessoal dirigente, 
subdelego, no período de 27 de novembro a 4 de 
dezembro de 2020, na Técnica Superior, Sara 
Margarida Marques das Neves, a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo. 
 
Odivelas, 23 de novembro de 2020 

 
O Chefe da Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

Por Subdelegação de Competências do 
Senhor Vereador Paulo César Teixeira, 

Através do Despacho n.º 01/VPCT/2019 de 12/09/2019 
 

(Rui Miguel da Costa Barata)” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 02/GPEPE/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete Planeamento Estratégico e Projetos 
Especiais  
 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, subdelego no Técnico Superior, Carlos 
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António Jesus dos Santos, durante o meu período 
de férias nos dias 10, 11, 21 a 31 de dezembro de 2020, 
a assinatura de correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito do 
Gabinete de Planeamento Estratégico e Projetos 
Especiais. 
 
Odivelas, 4 de dezembro de 2020 

 
 

O Coordenador do Gabinete Planeamento 
Estratégico e Projetos Especiais 

(Designado através do Despacho Nº 77/PRES/2018 de 18 
de outubro de 2018) 

 
 

(Mário José César Cantinho, Arq.º)” 
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AVISOS 
 

 
 

“AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 2/2011/DRU – B.º Granjas Novas 
 

2.º ADITAMENTO 
 

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 2.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 2/2011 do Bairro Granjas Novas. --------------------------------------- 
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5, descritos na Conservatória do Registo Predial 
de Odivelas, sob os números 2567/20130919, 2568/20130919, 2569/20130919, 2570/20130919 e 2571/20130919 da 
freguesia de Ramada e aprovada através de deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 13.ª reunião 
ordinária de 8 de julho de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações à licença de loteamento consistem no aumento de parâmetros urbanísticos. --------------------- 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS ------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES ------------------------------------------------------------------------------ 
 

Parâmetros Previstos Parâmetros alterados 

Lote Área Lote Área 
Imp. 

Área Cons. 
Nº 

Pisos 
Nº 

Fogos Lote Área Lote Área 
Imp. 

Área Cons. 
Nº 

Pisos 
Nº 

Fogos Hab. Act. Econ. Hab. Act. 
Econ. 

1 704,50 704,50 513,00 135,00 3 + cv 5 1 704,50 704,50 960,00 -- 4 + cv 8 

2 467,50 467,50 738,00 -- 4 + cv 7 2 467,50 467,50 960,00 -- 4 + cv 8 

3 498,00 498,00 738,00 -- 4 + cv 7 3 498,00 498,00 960,00 -- 4 + cv 8 

4 785,00 785,00 738,00 -- 4 + cv 7 4 785,00 785,00 960,00 -- 4 + cv 8 

5 465,00 465,00 513,00 135,00 3 + 2cv 5 5 465,00 465,00 720,00 -- 3 + 2cv 6 

Diferencial -- -- +1320,00 -270,00 -- + 7 

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

Área dos prédios a lotear (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15.33,00 

Área total dos lotes (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 .031,00 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) …………………………………………………………... 1.286,00 

Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) ……………………………………………………………….. 2.337,50 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2)  ………………………………….. 5.691,50 
Índice de construção/ utilização ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 0,42 

Área de construção total (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 6.414,00 

Área de construção destinada a habitação (m2) ……………………………………………………………………………………………….... 6.414,00 

Área de construção destinada a atividades (m2) ………………………………………………………………………………………………………………. 0 
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Índice de atividades ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0 

Índice de ocupação …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0,26 
Área de ocupação (m2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.031,00 

Número total de lotes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 

Número total de fogos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56 

Densidade habitacional (f/ha) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36,53 
Lugares de estacionamento exteriores* ……………………………………………………………………………………………………………………………. 44 

Lugares de estacionamento interiores* ……………………………………………………………………………………………………………………………… 94 

Total de estacionamentos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 

(*) Lugares de estacionamento estimados, de acordo com o regulamento do loteamento e planta de síntese …………….. 
Os parâmetros alterados estão representados a negrito ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
Não existem condições alteradas. Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de 
loteamento não sofrem qualquer alteração. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações introduzidas pelo presente aditamento refletem no aumento das necessidades de cedências 
para espaços verdes e equipamentos públicos. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
5. ESTACIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações introduzidas pelo presente aditamento refletem no aumento das necessidades de 
estacionamento privado e público. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO ------------------------------------------------------------------ 
 
 Planta de Síntese do Loteamento de 01-10-2020; ----------------------------------------------------------------------- 
 
 Perfil longitudinal (3-3’) de 01-10-2020; ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 66.814,20 (sessenta e seis mil oitocentos e catorze euros e 
vinte cêntimos) e foi cobrada através da guia n.º 8710 de 07/09/2020. 
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. ------------------------ 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 09-11-2020. ---------------------------------------------- 
 
Município de Odivelas, 9 de novembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

(Hugo Martins)” 
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“AVISO 

 
Alvará de Loteamento n.º 1/2003 – B.º Vale Pequeno 

 
11.º ADITAMENTO 

 
Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 11.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2003 do Bairro Vale Pequeno. ------------------------------------- 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 297, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob o número 1793/20040422 da freguesia de Pontinha e aprovada através de deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas, na 4.ª reunião ordinária de 19 de fevereiro de 2020. ------------------------------- 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações à licença de loteamento consistem na alteração de uso de habitação para lar e aumento de 
área de construção, por forma a viabilizar a legalização do uso existente.. ------------------------------------------- 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS ----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES ---------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Parâmetros Previstos 

Lote 
Área Lote 

(m²) Pisos Fogos Uso 
Área Impl. 

(m²) 
Área Const. 

(m²) 

297 269 2 1 H 120 240 

 
 

Parâmetros Alterados 

Lote 
Área Lote 

(m²) Pisos Fogos Uso 
Área Impl. 

(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

297 269 Cv+2 0 Lar 120 360 

Diferencial -- +Cv -1 +Lar -- +120 

 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 
 
Área dos prédios a lotear (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 130.520,00 

Área total dos lotes (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96.982,00 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ……………………………………………………… 286,00 

Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) ……………………………………………………… 13.620,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) ………………………. 32.894,00 
Índice de construção/ utilização …………………………………………………………………………………………………………………………………. 0,67 

Área de construção total (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 88.916,00 

Área de construção destinada a habitação (m2) ………………………………………………………………………………………. 78.774,00 

Área de construção destinada a atividades (m2) ……………………………………………………………………………………….. 10.142,00 
Índice de atividades …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,11 

Índice de ocupação …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0,34 

Área de ocupação (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44.348,00 

Número total de lotes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 364 
Número total de fogos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 423 
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Densidade habitacional (f/ha) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 

Lugares de estacionamento exteriores* ……………………………………………………………………………………………………………………… -- 
Lugares de estacionamento interiores* ………………………………………………………………………………………………………………………. -- 

Total de estacionamentos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. -- 

(*) Lugares de estacionamento estimados, de acordo com o regulamento do loteamento e planta de síntese …….  

Os parâmetros alterados estão representados a negrito ……………………………………………………………………………………………………..  
 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
Não existem condições alteradas. Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de 
loteamento não sofrem qualquer alteração. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações introduzidas pelo presente aditamento refletem no aumento das necessidades de cedências 
para espaços verdes e equipamentos públicos. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
5. ESTACIONAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. ------------ 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO ------------------------------------------------------------------- 
 
 Planta de Síntese do Loteamento de 23-09-2020; ----------------------------------------------------------------------- 
 
 Planta de Sinalização (Anexo E1) de 23-09-2020; 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 11.724,79 (onze mil setecentos e vinte e quatro euros e 
setenta e nove cêntimos) e foi cobrada com redução de 50% nos termos do art.º 4.º do RTORM através da 
guia n.º 5997 de 09/06/2020. 
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. ------------------------ 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 09-11-2020. ---------------------------------------------- 
 
Município de Odivelas, 9 de novembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

COESÃO SOCIAL 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Educação e Coesão Social, Dr. 
Gabriel Davide Lopes Caetano, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências da Sra. 
Vereadora Ana Susana Oliveira dos Santos, n.º 
04/VSS/2020, de 18 de setembro, no âmbito da Divisão 
de Coesão Social, referentes ao mês de novembro de 
2020, nos termos da informação n.º Interno/2020/9535, de 
2020.11.30 (edoc/2020/71174): 
 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2020/13337 
Interno/2020/6909 de 2020/10/09 
Assunto: Atualização da renda – Rua Amélia Rey Colaço, 
n.º 3 – 10º Frt. – Odivelas – PROHABITA 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “À Sr.ª CDCS, Concordo 
com a proposta efetuada proceda-se em conformidade 
com o proposto” 
Data da decisão: 2020/11/18 
 
EDOC/2020/24922 
Interno/2020/8460 de 2020/10/28 
Assunto: Revisão de renda – Rua Rainha Santa Isabel, n.º 
5 – 2º Dtº - Famões 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “Concordo com o 
proposto, À DECS_ER para providenciar a recolha das 
assinaturas pedidas e posterior envio à DCS para 
tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2020/11/02 
 
EDOC/2020/27640 
Interno/2020/6679 de 2020/09/02 
Assunto: Regularização contratual – Morada: Av. Prof. Dr. 
Augusto Abreu Lopes, n.º 46 – R/C Dt.- Odivelas 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “Ao DECS_ER, Concordo 
com o proposto na etapa 16 pelo que solicito a impressão 
dos documentos para assinatura e posterior devolução à 
DCS para tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2020/11/13 
 
EDOC/2020/61922 
Interno/2020/9101 de 2020/11/10 
Assunto: Rua Laura Aires, 8 - 10º B, Odivelas – 
Procedimentos contabilísticos de pagamento de 
indemnização 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “Ao GVSS_ER, Concordo 
com a proposta efetuada na etapa anterior, para a qual 
solicito o envio à DFA para que esta unidade orgânica 
verifique os procedimentos contabilísticos necessários à 
autorização de pagamento por parte de Sr. Presidente da 
CMO, Dr. Hugo Martins.” 
Data da decisão: 2020/11/13 
 

EDOC/2020/63450 
Interno/2020/8646 de 2020/10/30 
Assunto: Transmissão da titularidade e transferência de 
fogo por adequação de tipologia e reajustamento do 
valor da renda. Morada: Praceta Alice Pestana, nº 4 - R/C 
A - Odivelas 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: À Sr.ª CDCS, 
Autorizo o proposto em 1, 2 e 3 na etapa 9, pelo que 
remeto na presente data ao DECS_ER para impressão do 
contrato e recolha de assinatura que será 
posteriormente devolvido em suporte físico 
Data da decisão: 2020/11/04 
 
EDOC/2020/63382 
Interno/2020/8929 de 2020/11/05 
Assunto: Transmissão da titularidade e reajustamento do 
valor da renda- Morada: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu 
Lopes, nº 46 - R/C Esq. - Odivelas 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “À Sr.ª CDCS, Dr.ª Inês 
Fradique, Concordo com o proposto, devolvo para 
tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2020/11/13 
 
EDOC/2020/67581 
Interno/2020/9168 de 2020/11/12 
Assunto: Denúncia do contrato de arrendamento 
Prohabita I Acordo 328 1ª Fase PCC 56510 – Praceta 
Florbela Espanca 4 – CV Esquerda, Arroja Odivelas - 
Comunicações ao senhorio e IHRU 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “ Ao GVSS_ER: Concordo 
com a proposta efetuada pela Sra. C DCS, Dra. Inês 
Fradique pelo que solicito: 1. Envio das comunicações 
anexas à etapa 1 (ofício proprietário e ofício IHRU), ao 
GAP/Sr. Presidente, Dr. Hugo Martins, para efeitos de 
assinatura e posterior envio ao proprietário do imóvel e 
ao IHRU. 2. Posterior devolução para envio à DFA para 
conhecimento.” 
Data da decisão: 2020/11/17 
 
EDOC/2020/67584 
Interno/2020/9170 de 2020/11/12 
Assunto: Denúncia do contrato de arrendamento 
Prohabita I Acordo 328 1ª Fase PCC 56510 – Praceta 
Gonçalves Zarco 5, RC direito, Odivelas - Comunicações 
ao senhorio e IHRU 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “ Ao GVSS_ER: Concordo 
com a proposta efetuada pela Sra. C DCS, Dra. Inês 
Fradique pelo que solicito: 1. Envio das comunicações 
anexas à etapa 1 (ofício proprietário e ofício IHRU), ao 
GAP/Sr. Presidente, Dr. Hugo Martins, para efeitos de 
assinatura e posterior envio ao proprietário do imóvel e 
ao IHRU. 2. Posterior devolução para envio à DFA para 
conhecimento.” 
Data da decisão: 2020/11/17 
 
EDOC/2020/67586 
Interno/2020/9171 de 2020/11/12 
Assunto: Denúncia do contrato de arrendamento 
Prohabita I Acordo 328 1ª Fase PCC 56510 – Rua Amélia 
Rey Colaço 3 – 5º frente, Arroja Odivelas - Comunicações 
ao senhorio e IHRU 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “ Ao GVSS_ER: Concordo 
com a proposta efetuada pela Sra. C DCS, Dra. Inês 
Fradique pelo que solicito: 1. Envio das comunicações 
anexas à etapa 1 (ofício proprietário e ofício IHRU), ao 
GAP/Sr. Presidente, Dr. Hugo Martins, para efeitos de 
assinatura e posterior envio ao proprietário do imóvel e 
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ao IHRU. 2. Posterior devolução para envio à DFA para 
conhecimento.” 
Data da decisão: 2020/11/17 
 
EDOC/2020/67590 
Interno/2020/9172 de 2020/11/12 
Assunto: Denúncia do contrato de arrendamento 
Prohabita I Acordo 328 4ª Fase PCC 57292 – Rua 
Fernando Lopes Graça 4, RC direito, Arroja - Odivelas - 
Comunicações à senhoria e IHRU 
Decisão do Sr. Diretor do DECS: “ Ao GVSS_ER: Concordo 
com a proposta efetuada pela Sra. C DCS, Dra. Inês 
Fradique pelo que solicito: 1. Envio das comunicações 
anexas à etapa 1 (ofício proprietário e ofício IHRU), ao 
GAP/Sr. Presidente, Dr. Hugo Martins, para efeitos de 
assinatura e posterior envio ao proprietário do imóvel e 
ao IHRU. 2. Posterior devolução para envio à DFA para 
conhecimento.” 
Data da decisão: 2020/11/17 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

15.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA* 
 

Realizada em 18 de novembro de 2020 
 
 

* Em conformidade com as recomendações da 
Direção Geral de Saúde (DGS), e com o disposto no 
número 1 do artigo 2.º da Lei 28/2020 de 28 de 
julho, a presença em sala encontra-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. 
 
Nos termos da referida Lei, e de forma a assegurar 
o acesso do público às sessões da Assembleia 
Municipal de Odivelas foi disponibilizado o 
endereço eletrónico da AMO 
(assembleia.municipal@cm-odivelas.pt), para 
inscrição e participação deste (mediante envio de 
intervenção escrita ou envio de ficheiro de 
imagem/vídeo com intervenção não superior a 5 
minutos) e a possibilidade de o público se dirigir 
aos serviços nos Paços do Concelho, no dia anterior 
à reunião, no período entre as 15h e as 17h, 
gravando a sua intervenção. 
 
A visualização da Sessão da Assembleia Municipal, 
foi possível pela plataforma Youtube, através do 
canal da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE GONÇALO RIBEIRO TELLES 
 

Faleceu no passado dia 11 de novembro, aos 98 
anos de idade, o Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles. 
Nascido em Lisboa, a 25 de Maio de 1922, o 
arquiteto e político, foi muitas vezes apontado 
como o “pai” da ecologia em Portugal.  

Ambientalista visionário, marcou o nosso tempo e 
a democracia em Portugal. Licenciou-se em 
Engenharia Agrónoma pelo Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, a 
mesma instituição onde se formou em Arquitetura 
Paisagista. 
 
Iniciou a vida profissional na Câmara Municipal de 
Lisboa, onde integrou durante alguns anos o 
Departamento de Arborização e Jardinagem, 
passando em 1955 a assumir funções de arquiteto 
paisagista no Gabinete de Estudos de 
Urbanização.  
 
Ao mesmo tempo, lecionava no Instituto Superior 
de Agronomia, tornando-se discípulo de Francisco 
Caldeira Cabral, com quem vem a publicar o livro 
A Arvore em Portugal, obra de referência sobre as 
espécies arbóreas existentes no nosso País. Um 
dos grandes projetos da sua carreira foi o desenho 
dos Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, um 
projeto em coautoria com António Viana Barreto, 
que recebeu o Prémio Valmor de 1975. 
 
Gonçalo Ribeiro Telles desenhou entre 1998 e 2002, 
um conjunto de projetos que define as estruturas 
verdes, principais e secundárias, da área 
metropolitana de Lisboa. São exemplo o Vale de 
Alcântara, a Radial de Benfica, o Vale de Chelas, o 
Parque Periférico, o Corredor Verde de Monsanto e 
a Integração na Estrutura Verde Principal de 
Lisboa da Zona Ribeirinha Oriental e Ocidental.  
 
São ainda da sua autoria o espaço público do 
Bairro das Estacas, em Alvalade; os Jardins da 
Capela de S. Jerónimo, no Restelo; a cobertura 
vegetal da Colina do Castelo de S. Jorge; o Jardim 
Amália Rodrigues, junto ao Parque Eduardo VII. 
Gonçalo Ribeiro Telles teve também um relevante 
percurso de intervenção cívica e política.  
 
Em 1958 manifestou o seu apoio à Candidatura do 
General Humberto Delgado e em 1959 é um dos 
signatários da Carta a Salazar sobre os Serviços de 
Repressão. Após o 25 de Abril de 1974 funda o 
Partido Popular Monárquico (PPM) que, em 1979 
integra a Aliança Democrática com o PSD e CDS. É 
eleito deputado à Assembleia da República nas 
eleições legislativas de 1979,1980 e 1983.  
 
Enquanto deputado na AR, teve responsabilidades 
nas propostas da Lei de Bases do Ambiente, da Lei 
da Regionalização, da Lei Condicionante da 
Plantação de Eucaliptos, da Lei dos Baldios, da Lei 
da Caça, e da Lei do Impacte Ambiental.  
 
Exerceu cargos governativos em vários executivos. 
Foi subsecretário de Estado do Ambiente nos I, II e 
III Governos Provisórios e secretário de Estado do 
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mesmo pelouro no Governo Constitucional, 
liderado por Mário Soares.  
 
No período de 1981 a 1983 ocupa o cargo de 
ministro do Estado e da Qualidade de Vida. É desta 
altura e pela sua mão que são criadas A Reserva 
Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional, 
dois importantes instrumentos de ordenamento 
do território.  
 
Em 1983 funda o Movimento Partido da Terra 
(MPT), a que preside de forma honorária desde 
2007.  
 
Em 1984 fundou o Movimento Alfacinha, com o 
qual se apresentou candidato à Câmara Municipal 
de Lisboa, conseguindo a eleição como vereador.  
 
O seu trajeto cívico, técnico, político e no 
magistério, deixou um legado de distinta 
importância para a contemporaneidade e para o 
futuro.  
 
O seu pensamento não tem fronteiras e sempre se 
revelou estar à frente do seu tempo.  
 
A expressão física da sua Obra revela harmonia, 
desenho e estética em comunhão entre o 
humano, a herança do tempo e a natureza que são 
alicerces fundamentais para construir o futuro.  
 
As suas reflexões sobre a Cidade e o Rural são 
fundamentais para a compreensão da escala e 
metabolismo do território onde vivemos e que 
espelha uma sagacidade e profundidade na sua 
reflexão.  
 
Devemos lembrar que foi Gonçalo Ribeiro Telles 
durante o seu Ministério que elaborou legislação 
sobre o Uso do Solo e Ordenamento do Território, 
a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica 
Nacional e as bases dos Planos Diretores 
Municipais demonstrando o seu esclarecimento 
atempado sobre o futuro  
 
Em 2013 recebe o prémio Sir Geoffrey Jellicoe, a 
mais importante distinção internacional da 
arquitetura paisagista, vulgarmente considerada o 
Nobel da arquitetura paisagista. Em Portugal foi 
condecorado com a Grã Cruz da Ordem Militar de 
Cristo e com a Grã Cruz da Ordem Militar do 
Infante D. Henrique. 
 
A sua memória será refletida na Obra e na 
manifestação do conhecimento que foi 
disseminando com uma visão que revelou a 
sabedoria. Cabe a todos nós dar continuidade ao 
seu legado e edificar um mundo mais harmonioso, 
erguido com sabedoria e desenho. 
 

A AMO reunida a 18 de novembro de 2020, presta 
homenagem a Gonçalo Ribeiro Telles, decano dos 
arquitetos paisagistas portugueses, manifestando 
profundo pesar pelo seu falecimento, 
apresentando à sua família sentida condolências.  
 
Voto de pesar conjunto das bancadas do PSD e PS  
 
A ser aprovada o Voto de Pesar, deverá ser enviada 
à família e Associação Portuguesa dos Arquitetos 
Paisagistas. 
 
(Documento conjunto apresentado pelas 
bancadas do PS e do PPD/PSD – foi Aprovado por 
Unanimidade.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE LUÍS MACEDO 
 

Luís Macedo morreu no passado domingo, dia 15 
de novembro, aos 73 anos, em Moçambique e após 
uma longa luta contra a COVID-19. 
 
O Coronel Luís Macedo foi um dos Capitães de 
Abril, tendo tido particular importância na 
obtenção e organização do espaço a partir do qual 
foi comandada a Revolução de 25 de Abril de 1974, 
no Regimento de Engenharia Nº-1, no Quartel da 
Pontinha, unidade na qual exercia a sua atividade 
militar. 
 
Para lá do seu papel decisivo na instalação do 
Posto de Comando do Movimento das Forças 
Armadas na Pontinha, o Capitão de Abril foi um 
dos braços direitos de Otelo Saraiva de Carvalho no 
planeamento e execução da Revolução dos Cravos. 
 
Luís Macedo integrou o Conselho da Revolução 
entre março e setembro de 1975. Vasco Lourenço, 
Presidente da Associação 25 de Abril, lamentou 
que tenha sido “uma das vítimas da 
marginalização e perseguição que a estrutura 
política e militar promoveu subtilmente aos 
Capitães de Abril” e sublinhou que “o seu carácter, 
a sua ética, não lhe permitia pactuar com a 
incompetência, a hipocrisia e a cega ignorância. O 
Exército perdeu um dos seus melhores, o mundo 
civil ficou a ganhar, como em tantos outros casos. 
O Luís Macedo, não o escondamos, é bem o 
exemplo de um valor que o Portugal de Abril não 
soube, não quis aproveitar, por revanchismo, para 
com os que haviam ousado ter a coragem de 
avançar para o derrube do fascismo, do 
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colonialismo e para a abertura das portas da 
liberdade”. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 18 de novembro de 
2020, lamenta profundamente o falecimento de 
Luís Macedo e endereça à família e amigos/as 
sentidas condolências. 
 
Enviar este documento à Associação 25 de Abril e 
à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – foi 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do PS, do PAN, do BE, do PPD/PSD, da 
CDU e do Membro Independente Lúcia Lemos 
com a abstenção da bancada do CDS/PP) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2020” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“PELA TRADUÇÃO EM LÍNGUA GESTUAL 
PORTUGUESA DAS TRANSMISSÕES DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL” 
 

Pela bancada do BE, foi apresentada uma moção, 
com o título “Pela tradução em Língua Gestual 
Portuguesa das transmissões da Assembleia 
Municipal” (documento n.º 2), que será transcrita 
em ata. Colocada à votação, a moção, foi rejeitada 
por maioria, com os votos a favor das bancadas do 
PAN, do BE, do PPD/PSD, da CDU e do Membro 
Independente Lúcia Lemos com os votos contra 
das bancadas do PS e da bancada do CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“CRIAÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO 
SOLIDÁRIO MUNICIPAL” 

 
Pela bancada do PAN, foi apresentada uma 
Recomendação, com o título “Criação de Hospital 
Veterinário Solidário Municipal” (documento n.º 4), 
que será transcrita em ata. Colocada à votação, a 
recomendação, foi rejeitada por maioria, com os 
votos a favor das bancadas do PAN, do BE, do 
PPD/PSD, da CDU e do Membro Independente 
Lúcia Lemos com os votos contra das bancadas do 
PS e da bancada do CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

CRIAÇÃO DE OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS HUMANOS EM ODIVELAS 

 
O respeito aos direitos humanos é uma exigência 
quotidiana da vida das pessoas, e em todos os 
níveis de governação. Mas também cabe a todas as 
pessoas a responsabilidade de proteger os seus 
direitos e liberdades e os das outras pessoas. E é 
uma decisão nossa, vivermos e agirmos de acordo 
com esse princípio, enquanto seres singulares.  
 
Já no caso das autarquias, estas têm a atribuição 
de governar uma parte do território tendo em 
consideração os interesses próprios das 
populações aí residentes, sendo estas constituídas 
por uma enorme diversidade de pessoas, 
incluindo, entre outras, crianças, famílias, pessoas 
isoladas, pessoas com deficiência, pessoas idosas, 
refugiados, migrantes, turistas, pessoas com 
religiões distintas, pessoas com hábitos 
alimentares diferentes, com necessidades e 
interesses distintos, nem sempre fáceis de 
harmonizar.  
 
Considerando que os direitos e as liberdades das 
pessoas nascem com cada uma/um de nós, são 
universais, “supostamente” garantidos e 
juridicamente protegidos, têm por cerne a 
dignidade da pessoa, não podem ser retirados ou 
negados, nenhum é mais importante do que 
outro, possuindo todos o mesmo valor e sendo 
interdependentes, a sua proteção e promoção não 
é uma tarefa fácil.  
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Em Portugal, a Provedoria de Justiça, para além da 
sua atuação de apreciação de queixas sobre 
matérias relativas à atividade administrativa do 
Estado, detém desde 1999 também a qualidade de 
Instituição Nacional de Direitos Humanos 
portuguesa acreditada com estatuto A, em plena 
conformidade com os Princípios de Paris1, tendo 
especial enfâse os direitos dos estrangeiros, dos 
migrantes, das crianças, dos idosos e das pessoas 
com deficiência. 
 
Em 2010, pela Resolução do Conselho de Ministros 
nº 27/2010, de 18 de março, foi criada a Comissão 
Nacional para os Direitos Humanos constituindo-
se como um órgão de composição interministerial, 
embora funcione na dependência do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. Este organismo tem 
por atribuição assegurar a monitorização do 
cumprimento das obrigações legais nacionais, 
europeias e internacionais, de Portugal em 
matéria de respeito dos direitos humanos, 
promovendo, internamente, políticas e práticas de 
respeito dos direitos humanos e alargando a 
participação portuguesa em convenções e 
compromissos da União Europeia, do Conselho da 
Europa, das Nações Unidas e de outras 
organizações internacionais;  
 
Porém, cabe às autarquias locais (município e 
freguesias) um papel fundamental nesta proteção 
e promoção dos direitos humanos, com uma 
responsabilidade acrescida pela descentralização 
em curso, a qual terá de ser acompanhada pelas 
condições necessárias para dar resposta aos 
problemas das populações, quer sejam os meios 
financeiros quer seja a assunção pelas autarquias 
de políticas municipais que se pautem pela defesa 
e promoção dos direitos humanos, num grau que 
atualmente tem estado na esfera do poder central.  
 
Por outro lado, a concretização dos direitos 
humanos e a sua promoção implicam também 
uma cidadania ativa, que terá que ser incentivada 
e mobilizada, cabendo também aí à autarquia criar 
para isso instrumentos facilitadores, como por 
exemplo internet ou inquéritos, de forma a 
identificar os problemas e as aspirações da 
população, podendo assim concretizar-se como 
uma governação democrática, representativa e 
inclusiva;  
 
Considerando que que não é fácil para a população 
que mais precisa de programas específicos de 
assistência precisa tomar conhecimento dos 
diversos apoios que existem, para quem são e 
onde são disponibilizados;  

 
1 O conceito de Instituição Nacional de Direitos Humanos 
engloba uma variedade de instituições do Estado de 
natureza independente e com mandato previsto na 

Considerando que as decisões devem ser 
informadas através de dados atualizados, 
melhorando as opções relativas às ações e sua 
priorização;  
 
Considerando que Odivelas não tem uma 
ferramenta de diagnóstico sobre a situação dos 
Direitos Humanos na cidade;  
 
Vem o Grupo Municipal do PAN propor que a 
Assembleia Municipal de Odivelas, delibere 
recomendar à Câmara Municipal de Odivelas o 
seguinte:  
 
1. Promover a criação de um Observatório 
Municipal dos Direitos Humanos, que possa 
contribuir para o respeito e efectivação dos direitos 
humanos na nossa cidade;  
 
2. Que para esse efeito a Câmara proceda a um 
estudo prévio das atribuições e entidades que 
possam vir a integrar o Observatório e o seu 
respectivo modo de funcionamento, como por 
exemplo:  
 
a. Promover uma cultura de Direitos Humanos ao 
nível da cidade, ligando a administração local à 
população, nomeadamente através da divulgação 
de informação sobre os direitos humanos, a sua 
defesa e promoção; 
 
b. Realizar ações de sensibilização e conferências 
para diversos públicos, com especial enfoque no 
contexto escolar (desde a pré-escolar), 
estimulando o ensino dos direitos humanos;  
 
c. Receber e acompanhar denúncias de violações 
de direitos humanos no município de Odivelas, 
com apresentação dos respetivos relatórios e 
propostas de melhoria; 
 
d. O desenvolvimento de ferramentas que 
permitam apresentar relatórios claros de avaliação 
das políticas e programas em curso na área dos 
direitos humanos e sociais, de modo a aferir os 
efeitos reais das políticas, questão especialmente 
relevante nas medidas que abrangem pessoas em 
situação de sem abrigo, pessoas com 
deficiência(s), crianças, jovens, doentes e pessoas 
idosas e todos os outros grupos e comunidades 
estigmatizadas socialmente, incluindo nesta 
avaliação a participação da população;  
 
e. Integrar redes de parceiros, nacionais e 
internacionais, de proteção de direitos humanos 

Constituição ou na lei para a promoção e proteção dos 
direitos humanos. 
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para intercâmbio de práticas de sucesso na área da 
proteção dos direitos humanos 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – 
sido Aprovado por Maioria, com os votos a favor 
das bancadas do PAN, do BE, do PPD/PSD, da CDU 
e do Membro Independente Lúcia Lemos com os 
votos contra das bancadas do CDS/PP e com a 
abstenção da bancada do PS) 
 
Odivelas, 27 de novembro de 2020” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS 
 

 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE ESTUDOS DE 

GESTÃO DE ÁGUA (AMEGA) 
 

Presente para deliberação a Proposta de Alteração 
dos Estatutos da Associação de Municípios de 
Estudos e Gestão de Água (AMEGA), a qual incide 
apenas sobre o artigo 9.º, tendo por objetivo 
colmatar as dúvidas interpretativas por parte dos 
municípios associados relativamente a este 
preceito, nos termos do disposto na alínea a), k) e 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, devendo posteriormente ser 
remetida à Assembleia Municipal de Odivelas, nos 
termos da alínea h) e u) do n.º 1 do artigo 25.º da 
mesma Lei, para competente deliberação, de 
acordo com a informação n.º Interno/2020/7712, de 
2020.10.12, aprovada na 21.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 28 de 
outubro de 2020, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23 de 2020), remetida 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, para deliberação nos 
termos constantes na informação.  
 
“(…) Presentemente, através da comunicação 
eletrónica Refe.ª Circ. N.º 055/20, de 8 de setembro 
(Entrada/2020/32217 – EDOC/2020/55908), vem a 
AMEGA enviar nova proposta de alteração aos seus 
Estatutos a qual, desta feita, incide apenas sobre o 
artigo 9.º, tendo por objetivo colmatar as dúvidas 
interpretativas por parte dos municípios 
associados relativamente a este preceito. 
 
Nesta sequência, a AMEGA vem propor uma nova 
redação daquele artigo de modo a permitir uma 
clarificação da interpretação e aplicação do 
preceito, o qual se refere à qualidade e duração do 
mandato dos membros dos órgãos da AMEGA e 

sua indissociabilidade da qualidade de membro da 
Câmara Municipal associada. 
 
A redação atualmente em vigor é a seguinte: 
 
Artigo 9.º 
 
Mandato 
 
1 - Salvo o disposto no número seguinte, a 
qualidade de membro dos órgãos da Associação é 
indissociável da qualidade de membro da Câmara 
Municipal que o designou para o efeito, 
mantendo-se, suspendendo-se ou cessando o 
respetivo mandato da mesma forma que se 
mantenha, seja suspenso ou cesse na respetiva 
Câmara Municipal. 
 
2 – O mandato dos titulares dos órgãos da 
Associação é de quatro anos, sem prejuízo de se 
manterem em funções até serem substituídos. 
 
3 – No caso de vacatura do cargo, por parte de 
qualquer membro do Conselho Diretivo, a 
Assembleia Intermunicipal deve proceder, na 
primeira reunião que se realize após a verificação 
da vaga, à eleição de novo membro, cujo mandato 
terá a duração do período em falta até ao termo do 
mandato do anterior titular, aplicando-se à sua 
renovação o disposto no número anterior. 
 
4 – Sempre que se verifiquem eleições para os 
órgãos representativos de, pelo menos, metade 
dos municípios associados, cessam os mandatos 
do Conselho Diretivo, devendo a Assembleia 
Intermunicipal proceder a nova eleição na 
primeira reunião que se realizar após aquele ato 
eleitoral. 
 
5 – Aos membros dos órgãos da Associação, 
quando em sua representação, aplicam-se as 
normas relativas a ajudas de custo e subsídios de 
transportes estabelecidos na lei. 
 
A proposta de alteração à redação deste preceito é 
a que a seguir se transcreve: 
 
Artigo 9.º 
 
Mandato 
 
1 – Salvo o disposto no número seguinte, a 
qualidade de membro dos órgãos da Associação é 
indissociável da qualidade de membro da Câmara 
Municipal que o designou para o efeito, 
mantendo-se, suspendendo-se ou cessando o 
respetivo mandato da mesma forma que se 
mantenha, seja suspenso ou cesse na respetiva 
Câmara Municipal. 
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2 – A duração do mandato dos membros da 
Assembleia Intermunicipal é de 4 (quatro) anos, 
não podendo exceder a duração do seu mandato 
na Câmara Municipal, sem prejuízo de se 
manterem em funções até serem substituídos. 
 
3 – Sem prejuízo do disposto no nº 1 do presente 
artigo, a duração do mandato dos membros do 
Conselho Diretivo é de dois anos, 
automaticamente renovável, se na primeira 
reunião da Assembleia Intermunicipal após o seu 
termo, não se proceder a nova eleição. 
 
4 – No caso de vacatura do cargo, por parte de 
qualquer membro do Conselho Diretivo, a 
Assembleia Intermunicipal deve proceder, na 
primeira reunião que se realize após a verificação 
da vaga, à eleição de novo membro, cujo mandato 
terá a duração do período em falta até ao termo do 
mandato do anterior titular, aplicando-se à sua 
renovação o disposto no número anterior. 
 
5 – Sempre que se verifiquem eleições para os 
órgãos representativos de, pelo menos, metade 
dos municípios associados, cessam os mandatos 
do Conselho Diretivo, devendo a Assembleia 
Intermunicipal proceder a nova eleição na 
primeira reunião que se realizar após aquele ato 
eleitoral. 
 
6 – Aos membros dos órgãos da Associação, 
quando em sua representação, aplicam-se as 
normas relativas a ajudas de custo e subsídios de 
transportes estabelecidos na lei.(…)” (excerto da 
informação n.º Interno/2020/7712, de 2020.10.12) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E A FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DE PORTUGAL 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 
PARCELA DE TERRENO MUNICIPAL 

 
Presente para deliberação a Proposta de 
Resolução do Contrato de Comodato N.º 
02/GGPAG/2018, celebrado entre o Município de 
Odivelas e a Federação de Ginástica de Portugal 
(FGP), deliberado na 9.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 7 de 
maio de 2018, (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 9 de 2018), de acordo com o disposto 
no n.º 1 do artigo 432.º do Código Civil, e a 
consequente aprovação da proposta de Acordo de 

Resolução do mencionado contrato, e a Cedência, 
em Direito de Superfície, da Parcela de Terreno 
Municipal com a Área de 3.830 m2, com o valor de 
€1.011.330,00 (um milhão, onze mil, trezentos e 
trinta euros), sita na Rua Álvaro de Campos, Bairro 
da Codivel, Freguesia de Odivelas, descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a 
ficha n.º 6692 e inscrito na Matriz Predial Urbana 
sob o artigo 12932, da Freguesia de Odivelas, a 
Favor da Federação de Ginástica de Portugal, pelo 
prazo de 50 (cinquenta) anos, a contar da data da 
celebração da escritura, ao abrigo do disposto nas 
alíneas ee) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, esta última 
alínea conjugada com a alínea i) do n.º 1 do artigo 
25.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, diploma que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação 
atual, e nos termos do previsto nos artigos 165.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiros, diploma que aprova em Anexo o novo 
Código do Procedimento Administrativo, na sua 
redação atual, e de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/7665 de 2020.10.09, aprovada na 21.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 28 de outubro de 2020, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
23 de 2020), remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal, para 
deliberação nos termos constantes na informação. 
 
 
“Acordo de Resolução do Contrato de Comodato 

N.º 02/GGPAG/2018, outorgado em 04/06/2018, 
entre o Município de Odivelas e a Federação de 

Ginástica de Portugal 
 

ENTRE, 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Pessoa Coletiva n.º 504 
293 125, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Martins, nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DE PORTUGAL, 
Pessoa Coletiva com o n.º 501 381 074, com sede na 
Estrada da Luz, n.º 30-A, 1600-159 Lisboa, neste ato 
representada pelo Presidente da Direção, João 
Paulo do Nascimento e Oliveira da Rocha, natural 
da Lapa, Concelho de Lisboa, residente na Rua das 
Flores, n.º 11 B, 3º Esquerdo, 2845 - 367 Amora, 
Contribuinte Fiscal n.º 176 127 933, portador do 
Cartão de Cidadão com o Número de Identificação 
Civil 05511302 8ZY5, válido até 01/08/2021, no uso 
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dos poderes conferidos pelos Estatutos e 
verificados pela exibição da Ata de Apuramento 
Geral relativa às Eleições para Titulares dos Órgãos 
da Federação de Ginástica de Portugal, de 10 de 
dezembro de 2016, adiante designada por 
Segundo Outorgante, 
 
Ao abrigo do disposto na alínea ee) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do 
artigo 432.º do Código Civil, é celebrado e 
reciprocamente aceite o presente Acordo de 
Resolução do Contrato de Comodato N.º 
02/GGPAG/2018, outorgado em 4 de junho de 2018, 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
Os representantes do Primeiro e Segundo 
Outorgantes, em nome dos seus representados, 
acordam em resolver o Contrato de Comodato N.º 
02/GGPAG/2018, outorgado em 4 de junho de 2018, 
relativo ao edifício designado Polidesportivo 
Municipal Honório Francisco sito na Rua Álvaro de 
Campos, Codivel, em Odivelas, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 
6553, e inscrito na Matriz Predial respetiva sob o 
artigo provisório P12932, ambos da Freguesia de 
Odivelas, propriedade do Primeiro Outorgante. 

 
Cláusula Segunda 

 
Primeiro e Segundo Outorgantes acordam que a 
resolução do Contrato de Comodato mencionado 
na Cláusula anterior, produzirá efeitos a partir da 
data da entrega das chaves do imóvel 
comodatado. 

 
Cláusula Terceira 

 
Primeiro e Segundo Outorgantes acordam em 
como nada têm a haver um do outro como 
consequência da resolução do Contrato de 
Comodato identificado na Cláusula Primeira. 
 
§ Parágrafo único: O presente Acordo é constituído 
por 3 (três) folhas, e é feito em duplicado, valendo 
a (s) cópia (s) como original (is), destinando-se um 
exemplar a cada outorgante, sendo devidamente 
assinado pelas partes depois de declararem ter 
lido, compreendido e aceite o seu teor, devendo 
ser anexado aos originais do Contrato de 
Comodato existente. 
 
Odivelas, ___de ______________ de 2020. 
 
P’lo Município de Odivelas, o Presidente da 
Câmara Municipal, 
 
_________________________ 

(Hugo Martins) 
 
P’la Federação de Ginástica de Portugal 
 
_________________________ 
(João Paulo do Nascimento e Oliveira da Rocha)” 
 
 
 
“(…) Confrontações da parcela, a ceder em Direito 
de Superfície 
 
Norte: EB1 n.º 5; 
Sul: JI Álvaro de Campos; 
Nascente: Lote 66 / Rua Álvaro de Campos; 
Poente: Lote 66 / IC22 (Radial de Odivelas). 
 
 
Termos e Condições do Direito de Superfície 
 
A constituição do Direito de Superfície a favor da 
FGP, objeto da presente proposta, fica 
subordinada às seguintes condições: 
 
a) – Objeto: 
 
1. O Direito de Superfície a constituir, a título 
gratuito, a favor da FGP, incide sobre a parcela de 
terreno municipal onde se encontra implantada a 
infraestrutura Polidesportivo Municipal Honório 
Francisco, sita na Rua Álvaro de Campos, Bairro da 
Codivel, Freguesia de Odivelas, descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a 
ficha n.º 6692 e inscrita na Matriz Predial Urbana 
sob o artigo 12932, ambas da Freguesia de 
Odivelas, delimitada nas plantas de localização 
constantes do Anexo IV, com a área total de 
3.830,00 m2; 
 
2. A propriedade municipal, objeto da constituição 
do Direito de Superfície, será entregue livre de 
quaisquer ónus ou encargos à FGP, no estado em 
que se encontra, sendo da sua responsabilidade as 
obras a desenvolver no local; 
 
3. O Direito de Superfície a constituir sobre a 
referida parcela de terreno municipal, destina-se à 
implantação de um espaço de referência na área 
da Ginástica e da sua sede; 
 
4. As obras a serem levadas a cabo deverão iniciar-
se no prazo de 1 (um) ano, a contar da data da 
assinatura da Escritura de Constituição do Direito 
de Superfície, devendo ficar concluídas nos 3 (três) 
anos subsequentes;  
 
5. A FGP não poderá utilizar a parcela de terreno 
ora cedida em Direito de Superfície para quaisquer 
outros fins que não os agora previstos;  
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b) – Prazo de constituição: 
 
6. O Direito de Superfície é constituído pelo prazo 
de 50 (cinquenta) anos, a contar da data da 
assinatura da Escritura Pública de Constituição do 
Direito de Superfície;  
 
c) – Encargos da Superficiária: 
 
7. A FGP obriga-se a: 
 
a) – Requerer e instruir, a expensas suas, todos os 
pedidos de licenças necessários ao cumprimento 
dos direitos e obrigações decorrentes da 
constituição do Direito de Superfície; 
 
b) – Assegurar a manutenção e os encargos de 
funcionamento de todo o equipamento 
construído/adaptado na propriedade municipal, 
objeto do Direito de Superfície, nomeadamente, os 
relacionados com consumos de eletricidade, água, 
gás, telecomunicações, limpeza e quaisquer 
equipamentos de segurança, devendo 
providenciar pela alteração da titularidade dos 
respetivos contratos para seu nome no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
assinatura do presente contrato de constituição do 
Direito de Superfície; 
 
c) Responder por todas as deteriorações que se 
venham a verificar durante a vigência do Direito de 
Superfície; 
 
d) – Incrementar e manter, a expensas suas, os 
arranjos exteriores da área de implantação do 
equipamento; 
 
e) Avisar, de imediato, o Município de Odivelas 
sempre que tenha conhecimento de algum perigo 
ou ameaça relativamente ao bem ou que terceiros 
se arrogam de direitos sobre a propriedade 
municipal objeto do Direito de Superfície ou 
equipamentos nela erigidos; 
 
f) Contratar todos seguros necessários ao exercício 
dos fins da cedência, designadamente, o seguro 
obrigatório contra o risco de incêndio, previsto 
pelo artigo 1429.º do Código Civil, o de destruição, 
por causas naturais ou de ação humana, da 
infraestrutura cedida, bem como o seguro de 
recheio, relativamente a bens e equipamentos 
existentes na mesma, e o seguro previsto no 
Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de maio, na sua 
redação atual; 
 
g) Ceder o direito de utilização da infraestrutura 
Polidesportivo Honório Francisco ao Município de 
Odivelas, com base em aviso prévio, comunicado 
por este com 30 (trinta) dias de antecedência, nas 
seguintes condições: 

------ i) – Aos estabelecimentos de ensino do 
Concelho, no âmbito das suas atividades, pelo 
período de 10 (dez) horas semanais, em horários a 
acordar entre si e o Município de Odivelas; 
 
------ ii) – Ao Município de Odivelas, no âmbito das 
suas atividades, até 10 (dez) horas semanais, em 
horários a acordar com este; 
 
------ iii) – Durante os períodos de utilização 
acordados nas subalíneas anteriores, disponibilizar 
os equipamentos de apoio, nomeadamente nave, 
balneários e demais instalações de apoio à 
atividade. 
 
d) – Transmissão ou oneração do Direito de 
Superfície: 
 
8. Fica expressamente proibido à superficiária 
proceder à alienação do Direito de Superfície 
constituído a seu favor. 
 
e) – Extinção do Direito de Superfície: 
 
9. O Direito de Superfície extinguir-se-á pelo 
decurso do respetivo prazo, pelo incumprimento 
dos prazos de início e término das obras 
mencionadas no ponto 4 da alínea a), ou pela 
verificação das seguintes situações, com a 
consequente desocupação imediata da parcela de 
terreno municipal e dos respetivos equipamentos 
aí construídos e instalados: 
 
a) A utilização da propriedade municipal para fins 
diversos do objeto da cedência; 
 
b) O incumprimento, pela superficiária, de 
qualquer das obrigações emergentes do Contrato 
de Constituição do Direito de Superfície; 
 
c) Por acordo das partes. 
 
10. Operada, por qualquer causa, a extinção do 
Direito de Superfície, a referida parcela de terreno, 
bem como as edificações nela implantadas e 
benfeitorias reverterão automaticamente para a 
posse e propriedade do Município de Odivelas, 
livre de quaisquer ónus ou encargos, e sem que 
seja devido à superficiária qualquer indemnização. 
 
Para efeitos registrais, é atribuído ao Direito de 
Superfície, nos termos do disposto na alínea h) do 
artigo 13.º do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 287/2003, 
de 12 de novembro, na sua redação atual, diploma 
que aprova o Código do Imposto Municipal sobre 
as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) o 
valor de € 202.266,00 (duzentos e dois mil 
duzentos e sessenta e seis euros).” (excerto da 
informação n.º Interno/2020/7665, de 2020.10.09). 
 
(Aprovado por maioria) 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 25 - 9 de dezembro de 2020 

41 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

16.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA* 
 

Realizada em 24 de novembro de 2020 
 
 

* Em conformidade com as recomendações da 
Direção Geral de Saúde (DGS), e com o disposto no 
número 1 do artigo 2.º da Lei 28/2020 de 28 de 
julho, a presença em sala encontra-se restrita a um 
número máximo de eleitos e aos serviços de apoio 
indispensáveis à realização da sessão. Os restantes 
eleitos participarão por plataforma de 
videoconferência e, adicionalmente, a Sessão 
esteve acessível durante o seu decurso através da 
internet. 
 
Nos termos da referida Lei, e de forma a assegurar 
o acesso do público às sessões da Assembleia 
Municipal de Odivelas foi disponibilizado o 
endereço eletrónico da AMO 
(assembleia.municipal@cm-odivelas.pt), para 
inscrição e participação deste (mediante envio de 
intervenção escrita ou envio de ficheiro de 
imagem/vídeo com intervenção não superior a 5 
minutos) e a possibilidade de o público se dirigir 
aos serviços nos Paços do Concelho, no dia anterior 
à reunião, no período entre as 15h e as 17h, 
gravando a sua intervenção. 
 
A visualização da Sessão da Assembleia Municipal, 
foi possível pela plataforma Youtube, através do 
canal da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

DERRAMA 
 

 
 

LANÇAMENTO DA DERRAMA 
REFERENTE AO ANO DE 2020 A APLICAR EM 2021 

 
Presente para deliberação, a “proposta de 
lançamento da derrama referente ao ano de 2020, 
a aplicar em 2021, de acordo com a informação nº 
Interno/2020/8872, de 2020.11.04, aprovada na 7.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 13 de novembro de 2020 

(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
24 de 2020, página 27), remetida pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal para deliberação nos seguintes termos: 
 
Proposto o lançamento, em 2020, de uma 
Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas e a isenção da Derrama em 2020, 
para as pessoas coletivas que, cumulativamente, 
instalem a sua sede social no Concelho de Odivelas 
e criem novos postos de trabalho ou provem não 
terem reduzido o número de postos de trabalho 
relativamente ao ano anterior, nos termos definidos 
no "Regulamento das condições de 
reconhecimento da isenção de derrama", 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões, Ano XV – N.º 8 de 22 de Abril, ao abrigo 
da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º e da alínea d), 
do n.º 1, do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo da alínea c) 
do artigo 14.º, do n.º 2 do artigo 16.º e do artigo 18.º 
todos da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
REFERENTE AO ANO DE 2021 A LIQUIDAR EM 2022 

 
Presente para deliberação, a “proposta de 
participação variável no IRS referente ao ano de 
2021, a liquidar em 2022”, de acordo com a 
informação nº Interno/2020/8858, de 2020.11.04, 
aprovada na 7.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em de 13 de 
novembro de 2020, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 24 de 2020, página 28), 
remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal para 
deliberação nos seguintes termos: 
 
Proposto que a participação do Município de 
Odivelas no imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares (IRS) de 2021 seja fixado nos 5%, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e da 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 
12 de setembro. 
 
(Aprovado por maioria) 
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

 
 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS RESPEITANTE AO 
ANO DE 2020 A LIQUIDAR EM 2021 

 
Presente para deliberação, a “proposta de fixação 
das taxas do imposto municipal sobre imóveis 
respeitantes ao ano de 2020, a liquidar em 2021”; 
de acordo com a informação nº Interno/2019/8851, 
de 2020.11.04, aprovada na 7.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em de 13 de novembro de 2020, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 
2020, página 28), remetida pelo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para 
deliberação nos seguintes termos:  
 
1 A fixação de uma taxa de Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) de 0,36% para os prédios 
urbanos, conforme alínea c), do n.º 1 e nos termos 
do n.º 5 do art.º 112.º do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (CIMI), com todas as 
alterações legislativas introduzidas; 
 
2. Nos termos e para os efeitos do n.º 8, do art.º 112.º 
do diploma citado no número anterior, a 
majoração de 30% da taxa de IMI aplicável a 
prédios ou parte de prédios urbanos degradados; 
 
3. A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável 
para os prédios urbanos que se encontrem 
devolutos há mais de um ano e/ou para os prédios 
em ruínas nos termos do n.º 3, do artigo 112.º do 
Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis; 
 
4. A redução da taxa de IMI, no caso de imóvel 
destinado a habitação própria e permanente do 
sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que 
seja efetivamente afeto a tal fim, que nos termos 
do Código do IRS, compõem o agregado familiar 
do proprietário, em: 
 
a) 40 € para 2 dependentes a cargo; 
 
b) 70 € para 3 ou mais dependentes a cargo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 
PASSAGEM 

 

 
 

FIXAÇÃO DE TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 
PASSAGEM PARA VIGORAR NO ANO DE 2021 

 
Presente para deliberação, a “proposta de fixação 
de taxa municipal de direitos de passagem - 2021”; 
de acordo com a informação nº Interno/2019/8853, 
de 2020.11.04, aprovada na 7.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em de 13 de novembro de 2020, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 
2020, página 28), remetida pelo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para 
deliberação nos seguintes termos: 
 
Aplicação do percentual de 0,25% relativo à Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem para vigorar no 
ano de 2021, nos termos do artigo 106.º da Lei n.º 
5/2004, de 10 de fevereiro, Lei das Comunicações 
Eletrónicas, na sua atual redação e nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


