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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

23.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 25 de novembro de 2020 
(Videoconferência) 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

Nota: Publica-se no presente boletim o texto do 
Voto de Congratulação, com o título “Miguel 
Oliveira – Piloto de Moto GP”, aprovado na 23.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 25 de novembro de 2020. 
A deliberação referente ao voto em causa foi 
publicada no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 25 de 9 de dezembro de 2020, 
página 9. Não se procedeu à publicação do referido 
texto no boletim mencionado por o mesmo não 
estar disponível à data de saída do mesmo. 

 
 

“VOTO DE CONGRUTALAÇÃO 
 

MIGUEL OLIVEIRA – PILOTO DE MOTO GP 
 

Apesar de Portugal não ser um país com grandes 
“tradições” no desporto automobilístico, 
nomeadamente nas motos de velocidade, Miguel 
Oliveira tem vindo a demonstrar algumas das 
características que fazem de nós, portugueses, um 
povo de coragem e sempre à procura da 
superação, mesmo quando as dificuldades e 
obstáculos são, à partida, intransponíveis, 
singularidades tão bem descritas no livro “Os 
Lusíadas”, de Luís de Camões. 
 
Partindo da base e de um sonho partilhado com a 
família, Miguel Oliveira construiu uma carreira 
baseada na perseverança, na resistência, na 
capacidade de adaptação e na força dos seus 
sonhos e convicções. 
 
Sem um passado familiar ligado à competição 
motociclista, Miguel Oliveira percorreu todas as 
categorias até se fixar no mais elevado patamar do 
seu desporto de eleição, mantendo no trajeto a 
humildade e a capacidade de fazer dos outros – de 
todos nós – uma parte do seu sucesso. 
 
Em 2018, o piloto já materializava todo a sua 
experiência e talento demonstrado em anos 

anteriores, num pronúncio do que viria a ocorrer, 
ao alcançar uma importante vitória no Grande 
Prémio de Itália em Moto2. Recebeu a distinção de 
Desportista do ano, na categoria de Atleta 
Masculino, pela Confederação do Desporto de 
Portugal, tendo sido também nomeado 
Embaixador Global da Integridade e Transparência 
no Desporto pela Sport Integrity Global Alliance 
(SIGA).  
 
No dia 22 de novembro de 2020, ao subir ao 1º lugar 
do pódio na última etapa do Mundial de Moto GP, 
no Grande Prémio de Portugal, realizado no 
Autódromo de Portimão, Miguel Oliveira escreveu 
uma nova página da sua história pessoal e da 
nossa história coletiva. 
 
Numa época já marcada por um impressionante 
triunfo no Grande Prémio da Estíria, na Áustria, 
conquistado com grande mestria, Miguel Oliveira 
voou ainda mais alto em Portimão. Conquistou a 
sua primeira “pole position”, bateu o recorde da 
pista com a volta mais rápida e controlou, com 
inteligência, toda a corrida da primeira à última 
volta, sendo o primeiro a cruzar a meta desta 
categoria rainha do motociclismo. 
 
Esta categórica e histórica vitória em solo luso de 
Miguel Oliveira marcará para sempre a sua 
carreira, que se crê de grande sucesso, e marcará 
certamente todos nós, amantes ou não da 
modalidade. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal, reunida a 25 
de novembro de 2020, delibera aprovar este voto 
de congratulação a Miguel Oliveira pelas 
extraordinárias conquistas não só no plano 
desportivo, mas também pelo exemplo 
fundamental que nos marca a todos e nos motiva, 
independentemente das dificuldades ou 
obstáculos, a acreditar nas nossas qualidades e a 
não desistir dos nossos sonhos, desejando 
naturalmente a continuação das maiores 
conquistas e felicidades partilhadas com todos 
nós. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas 
 
 
(Em caso de Aprovação este voto deverá ser enviado ao 
piloto de Moto GP, Miguel Oliveira, bem como à 
Federação Portuguesa de Motociclismo)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

24.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 11 de dezembro de 2020 
(Videoconferência) 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PONTO A RETIAR 
 

 
 

RETIRAR O PONTO 3.1 
DA ORDEM DO DIA DA REUNIÃO 

 
Retirar o ponto 3.1, intitulado “Proposta de 
Cooperação para Implementação do Centro de 
Treino de Triatlo de Odivelas e do Programa Tri-Try, 
entre a Federação de Triatlo de Portugal e o 
Município de Odivelas, Aprovação de Minuta de 
Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo” da Ordem do Dia da presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

20.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
16.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificar o despacho do Senhor Presidente de 
aprovação da 20.ª Alteração Orçamental, 16.ª 
Alteração Orçamental Permutativa 2020, nos 
termos do artigo 35.º n.º 3, da Lei n.º 73/2013, de 12 
de setembro, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/9404, de 2020.11.24, e respetivos 
mapas, anexos à informação acima referida, que 
farão parte integrante da ata da presente reunião. 

 
 
 
 
 
 
 

«16.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

A 16.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2020 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade, de reforçar os seguintes projetos: 
 
- Departamento de Obras Municipais e Habitação: 
 
. O valor de 70.000,00 € (setenta mil euros), relativo 
ao "Parque Urbano Integrado da Arroja (Terrenos 
da Antiga Escola Isabel de Portugal); 
 
. No projeto "Trabalhos Diversos em Equipamento 
Desportivo", o valor 1.104,54 € (mil cento e quatro 
euros e cinquenta e quatro cêntimos). 
 
- Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
. Um reforço de 1.600,00 € (mil e seiscentos euros), 
no projeto "Encargos Diversos de Estrutura - 
Seguros". 
 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
. 4.950,00 € (quatro mil novecentos e cinquenta 
euros), para o projeto "Agenda para a Igualdade - 
Promoção do Combate à Violência"; 
 
. No projeto "Tele-Assistência", o valor de 530,00 € 
(quinhentos e trinta euros). 
 
- Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 
. O valor de 3.000,00 € (três mil euros), referente ao 
projeto "Mural 18 - Montra de Artes Cultura da Área 
Metropolitana de Lisboa". 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 81.184,54 € (oitenta e um mil, cento e 
oitenta e quatro euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas correntes no valor de 4.950,00 € (quatro 
mil novecentos e cinquenta euros), por 
contrapartida de uma diminuição de igual 
montante das despesas de capital, conforme 
quadro seguinte: 

 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

10.080,00 5.130,00 

Total de Despesas 
Capital 

71.104,54 76.054,54 

Total Geral 81.184,54 81.184,54 
 

(un: euros) 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 26 - 22 de dezembro de 2020 

9 
 

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

 
 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 
 

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

78.662.802,66 
Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
79.968.364,54 

Saldo De 
Gerência 

Consignado 
4.500.000,00 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

2.220.430,33 

Total (1) 83.162.802,66 Total (2) 82.188.794,87 

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

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

974.007,79 

 

(un: euros)” 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma diminuição das 
despesas de capital de 0,01%, por contrapartida de 
um aumento das despesas correntes de 0,01%.» 
(Excerto da 20.ª Alteração Orçamental, 16.ª 
Alteração Orçamental Permutativa) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

21.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
17.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

 
21.ª Alteração Orçamental, 17.ª Alteração 
Orçamental Permutativa 2020, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/9583, de 2020.12.04, 
nos termos dos mapas anexos à informação acima 
referida e que farão parte integrante da ata da 
presente reunião. 

 
 

«17.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

A 17.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2020, 
reproduz a necessidade de ajustamentos (reforços 
e anulações) de algumas rubricas dos serviços 
municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. De entre os vários movimentos de 
reforço, destaque para: 
 
- Departamento de Obras Municipais e Habitação: 
 
. 11.000,00 € (Onze mil euros), referente ao projeto 
"Reperfilamento da Rua Angola, em Olival Basto"; 
 
. 5.000,00 € (Cinco mil euros), referente ao projeto 
"Muros de Suporte"  
 

- Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
. Na rubrica "Pessoal em Funções", o valor de 
630.000,00 € (Seiscentos e trinta mil euros); 
 
. Na rubrica "Serviço da Dívida - CGD", o valor de 
2.500,00 € (Dois mil e trinta quinhentos euros); 
 
. No projeto "Restituições e Outras Despesas", o 
valor de 101.500,00 € (Cem e um mil e quinhentos 
euros). 
 
- Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
. O valor de 80.000,00 € (oitenta mil euros), relativo 
ao projeto "Limpeza Urbana'. 
 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
. 9.000,00 € (nove mil euros), referente ao "Projeto 
Ónis - Boleia para a Interculturalidade". 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 1.108.985,11 Euros (Um milhão, cento e oito 
mil, novecentos e oitenta e cinco euros e onze 
cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas correntes no valor de 24.060,00 Euros 
(Vinte e quatro mil e sessenta euros) e uma 
diminuição de 22.060,00 Euros (Vinte e dois mil e 
sessenta euros) das despesas de capital, conforme 
quadro seguinte: 

 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

1.075.985,11 1.051.925,11 

Total de Despesas 
Capital 

33.000,00 55.060,00 

Total Geral 1.108.985,11 1.106.985,11 
 

(un: euros) 

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

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

78 662 802,66 
Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
79 992 424,54 

Saldo De 
Gerência 

Consignado 
4.500.000,00 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

2 220 430,33 

Total (1) 83 162 802,66 Total (2) 82 212 854,87 

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

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

949 947,79 

 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se um aumento das despesas 
correntes em 0,03%, por contrapartida da 
diminuição das despesas de capital em 0,06%.» 
(Excerto da 21.ª Alteração Orçamental, 17.ª 
Alteração Orçamental Permutativa) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL PARA 2021 

 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

PARA O ANO DE 2021 
 

Calendarização das Reuniões Ordinárias da 
Câmara Municipal de Odivelas para o ano de 2021, 
nos termos do Regimento da Câmara Municipal de 
Odivelas em vigor, aprovado na 3.ª reunião 
ordinária de 2017, realizada em 13 de dezembro de 
2017, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 26 de 2017, página 9 e 
anexo, de acordo com o proposto na informação 
n.º interno/2020/9452, de 2020-11-25 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES 
DE CÂMARA ORDINÁRIAS 2021 

 

Janeiro 
Dia 13 

Dia 27 

Fevereiro 
Dia 10 

Dia 24 

Março 
Dia 10 

Dia 24 
 

Abril 
Dia 07 

Dia 21 

Maio 
Dia 05 

Dia 19 

Junho 

Dia 02 

Dia 16 

Dia 30 

Julho 
Dia 14 

Dia 28 

Agosto 
Dia 11 

Dia 25 

Setembro 
Dia 08 

Dia 22 

Outubro 
Dia 06 

Dia 20 

Novembro 
Dia 03 

Dia 17 

Dezembro 
Dia 02 

Dia 15 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

MINUTA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
A CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO DE EMPREGO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL O ALTO COMISSARIADO 
PARA AS MIGRAÇÕES E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Proposta de Constituição da 5.ª Edição de Rede 
GIP Imigrante, (Gabinetes de Inserção 
Profissional), gabinetes vocacionados para o apoio 
à integração de imigrantes no mercado de 
trabalho e minuta do Protocolo de Cooperação a 
celebrar entre o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, o Alto Comissariado para as Migrações 
e o Município de Odivelas. Através do presente 
Protocolo as partes estabelecem uma parceria 
com vista à autorização de funcionamento e 
comparticipação financeira de um Gabinete de 
Inserção Profissional Imigrante promovido pelo 
Município de Odivelas e regulado pela Portaria n.º 
140/2015, de 20 de maio, que integra a rede 
específica designada de GIP Imigrante. De acordo 
com o estabelecido na alínea r), u) e v) do n.º 1 do 
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artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
de acordo com a informação n.º Interno/2020/9512, 
de 2020.12.02. 

 
 

«PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P., 
O ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P. 

E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Através da Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio foi 
regulado o funcionamento dos Gabinetes de 
Inserção Profissional (GIP), entendendo-se estes 
como a organização ou serviço credenciado pelo 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 
(IEFP, I.P.), para prestar apoio a jovens e adultos 
desempregados no percurso de inserção ou 
reinserção no mercado de trabalho, em estreita 
cooperação com os serviços de emprego. 
 
A referida Portaria prevê no seu artigo 4.º que 
através de Protocolo ou Acordo de Cooperação, o 
IEFP, I.P. e as autarquias locais; instituições 
particulares de solidariedade social; associações 
relevantes na dinamização e desenvolvimento 
local; associações para a integração dos imigrantes 
e das minorias étnicas; associações sindicais e 
empresariais ou outras entidades públicas de 
âmbito nacional, podem instituir redes de GIP, 
tendo por objetivo o desenvolvimento de 
atividades comuns destinadas à inserção 
profissional de públicos específicos. 
 
Considerando que o Alto Comissariado para as 
Migrações, I.P. (ACM, I.P.) desenvolveu ao longo dos 
anos competências específicas e únicas ao nível do 
atendimento e acolhimento de imigrantes, 
nomeadamente a partir das experiências dos 
Centros Nacionais de Apoio à Integração de 
Migrantes (CNAIM) 
 
Considerando também que o ACM, I.P. possui uma 
articulação privilegiada com as associações 
representativas dos imigrantes e seus 
descendentes e com outras instituições que 
trabalham com e para estes públicos, o que lhe 
concede um conhecimento e experiência em 
contextos de intervenção multicultural. 
 
Considerando que é atribuição do IEFP, I.P. 
incentivar a inserção profissional dos diferentes 
públicos, em particular para aqueles com maior 
risco de exclusão do mercado de emprego, 
promovendo também a igualdade de 
oportunidades de acesso ao trabalho por parte de 
cidadãos imigrantes e seus descendentes que se 
encontram em território nacional, foi assinado em 
XXXXX um Acordo de Cooperação entre o IEFP, I.P. 
e o ACM, I.P. com vista à criação e comparticipação 

financeira de uma rede composta, até ao máximo, 
de vinte e três Gabinetes de Inserção Profissional 
(GIP) vocacionados para ao apoio à integração de 
imigrantes no mercado de trabalho, constituindo 
a rede GIP Imigrante. 
 
Os GIP Imigrante são, assim, regulados pela 
Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio e estabelecidos 
através de protocolos de cooperação, a assinar 
entre o IEFP, I.P., o ACM, I.P. e as entidades 
promotoras indicadas pelo ACM, I.P. de acordo 
com as necessidades regionais, prevenindo as 
vulnerabilidades específicas experienciadas pelos 
imigrantes e seus descendentes, assim como 
combatendo bolsas de desemprego que surgem 
em territórios com representação de população 
estrangeira. 
 
Neste sentido, considerando a experiência do 
Município de Odivelas nesta matéria e as 
estratégias de intervenção desenvolvidas junto da 
população migrante, importa estabelecer uma 
parceria, ao abrigo do ponto 1 do artigo 4.º da 
Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio, para a 
autorização de funcionamento de um GIP 
Imigrante. 
 
Assim, entre 
 
O Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
I.P., adiante designado por IEFP, I.P., pessoa 
coletiva de direito público n.º 501442600, com sede 
na Rua de Xabregas, n.º 52, 1949-003 Lisboa, nos 
termos dos seus Estatutos aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 143/2013, de 11 de julho, e pela 
Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, 
devidamente representado neste ato pelo 
Presidente do Conselho Diretivo Dr. António Luís 
Valadas da Silva doravante designado por primeiro 
outorgante; 
 
O Alto Comissariado para as Migrações, I.P., 
adiante designado por ACM, I.P., pessoa coletiva de 
direito público n.º 600055680, com sede na Rua 
Álvaro Coutinho n.º 14, 1150-025 Lisboa, 
devidamente representado neste ato pela 
Presidente do Conselho Diretivo Doutora Sónia 
Pereira, doravante designado por segundo 
outorgante; 
 
E 
 
Município de Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, com sede em Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
devidamente representada neste ato pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Martins, doravante designada por terceiro 
outorgante, 
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É celebrado o presente protocolo que se rege pelos 
termos e condições constantes das cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto e finalidade 
 

Pelo presente protocolo as partes estabelecem 
uma parceria com vista à autorização de 
funcionamento e comparticipação financeira de 
um Gabinete de Inserção Profissional Imigrante 
promovido pelo Município de Odivelas e regulado 
pela Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio, que 
integra a rede específica designada de GIP 
Imigrante. 

 
Cláusula 2.ª 

Conceito e atividades 
 

1. No âmbito do presente protocolo, entende-se 
por Gabinete de Inserção Profissional Imigrante, 
adiante designado por GIP Imigrante, a estrutura 
promovida por entidade devidamente 
credenciada pelo ACM, I.P. e instituída por 
deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I.P., para 
prestar apoio a imigrantes desempregados no seu 
percurso de inserção ou reinserção no mercado de 
trabalho. 
 
2. Tendo em conta as especificidades dos 
imigrantes e seus descendentes, o GIP pode 
desenvolver as atividades previstas no artigo 6.º da 
Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio, que se 
consubstanciam em: 
 
a) Ações de informação sobre as medidas ativas de 
emprego e formação, oportunidades de emprego 
e de formação, programas comunitários de apoio 
à mobilidade no emprego ou na formação; 
 
b) Ações de apoio à procura de emprego e 
desenvolvimento da atitude empreendedora; 
 
c) Encaminhamento para ações de formação ou 
medidas de emprego; 
 
d) Receção e registo de ofertas de emprego; 
 
e) Apresentação de desempregados a ofertas de 
emprego; 
 
f) Colocação de desempregados em ofertas de 
emprego; 
 
g) Outras atividades consideradas necessárias, 
pelos serviços de emprego, para apoio à inserção 
profissional de imigrantes e seus descendentes. 
 
3. As atividades previstas no número anterior são 
asseguradas por um técnico, designado de 

animador, titular de qualificação de nível 6 ou 
superior do Quadro Nacional de Qualificações e 
perfil adequado para promover as atividades 
contratualizadas. 
 
4. O animador é designado pelo terceiro 
outorgante, e deve ser aprovado pelo segundo 
outorgante, sendo o responsável pelo 
desenvolvimento de todas as atividades 
contratualizadas entre as partes. 

 
Cláusula 3.ª 

Área de intervenção e regime de funcionamento 
 

1. O GIP Imigrante instituído através do presente 
protocolo funcionará a tempo inteiro na seguinte 
localização: Rua Alfredo Roque Gameiro, n.º 18 B, 
2675-277 Odivelas. 
 
2. O presente GIP Imigrante terá como área de 
intervenção o concelho de Odivelas, considerando 
a necessidade de colaborar com vários serviços de 
emprego da região na resposta às necessidades 
específicas da população imigrante. 

 
Cláusula 4.ª 

Contrato de objetivos 
 

1. No âmbito do presente protocolo de cooperação 
é celebrado um contrato de objetivos entre o IEFP, 
I.P., representado pela Delegação Regional da área 
de intervenção do GIP, e a entidade promotora do 
GIP Imigrante, com a validade de um ano, 
renovável automaticamente duas vezes por igual 
período. 
 
2. A renovação do contrato de objetivos está 
condicionada ao cumprimento dos objetivos 
contratualizados, sendo para tal considerada uma 
taxa de execução inferior a 70%, salvo em situações 
devidamente fundamentadas. 
 
3. Do contrato de objetivos constam as atividades 
a desenvolver pelo GIP Imigrante, entre as 
referidas no ponto 2 da cláusula 2.ª, bem como as 
metas a atingir para cada atividade 
contratualizada. 
 
4. As atividades contratualizadas e as metas 
estabelecidas no contrato são definidas para um 
ano de execução, mantendo-se os mesmos válidos 
para as renovações automáticas do período de 
autorização de funcionamento, a menos que seja 
efetuado um aditamento ao contrato de objetivos. 

 
Cláusula 5.ª 

Obrigações do primeiro outorgante 
 

No âmbito da execução do presente protocolo de 
cooperação, compete ao primeiro outorgante: 
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a) Contratualizar com o GIP Imigrante as 
atividades e os objetivos anuais, em função da área 
geográfica de abrangência, após parecer do ACM, 
I.P.; 
 
b) Garantir o encaminhamento e sinalização dos 
desempregados imigrantes inscritos nos serviços 
de emprego da área de intervenção do GIP; 
 
c) Conceder uma comparticipação financeira para 
o funcionamento do GIP Imigrante, de acordo com 
o estabelecido no artigo 13.º da Portaria n.º 
140/2015, de 20 de maio e do respetivo 
Regulamento Específico – 1.ª revisão (aprovado em 
setembro de 2018); 
 
d) Disponibilizar instrumentos e documentos 
pertinentes à atividade desta estrutura; 
 
e) Acompanhar periodicamente a atividade 
desenvolvida pelo GIP Imigrante, através de uma 
monitorização trimestral, e avaliar no fim de cada 
ano do período de autorização de funcionamento 
a execução física e financeira do GIP Imigrante 
criado com o presente protocolo. 

 
Cláusula 6.ª 

Obrigações do segundo outorgante 
 

No âmbito da execução do presente acordo, o 
segundo outorgante compromete-se a: 
 
a) Pronunciar-se sobre os contratos de objetivos, 
previamente à sua celebração; 
 
b) Aprovar os animadores propostos pelas 
entidades promotoras; 
 
c) Garantir a formação dos animadores nas 
matérias relativas à imigração e interculturalidade; 
 
d) Coordenar e assegurar o acompanhamento 
técnico específico da atividade desenvolvida pela 
rede GIP Imigrante, nomeadamente 
monitorizando a atividade dos respetivos 
animadores através da análise dos dados 
constantes na Plataforma da Rede GIP Imigrante; 
 
e) Promover a articulação da rede GIP Imigrante 
com os Centros Nacionais de Apoio à Integração 
de Migrantes (CNAIM) e os Centros Locais de Apoio 
à Integração de Migrantes (CLAIM); 
 
f) Assegurar, conjuntamente com o IEFP, I.P., a 
articulação dos GIP Imigrante com os serviços de 
emprego da respetiva área geográfica, no âmbito 
do atendimento da população imigrante; 
 
g) Acompanhar e avaliar periodicamente a 
atividade da rede de GIP Imigrante, 

nomeadamente pronunciando-se sobre os 
relatórios de atividades trimestrais do GIP  

 
Cláusula 7.ª 

Obrigações do terceiro outorgante 
 

No âmbito da execução do presente protocolo de 
cooperação, o terceiro outorgante compromete-se 
a: 
 
a) Garantir, até final da vigência do protocolo, o 
cumprimento dos requisitos gerais aplicáveis à 
entidades promotoras dos GIP, definidos no artigo 
5º da Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio; 
 
b) Garantir, até final da vigência do protocolo, a 
execução das atividades e objetivos 
contratualizados no respetivo contrato; 
 
c) Atender, no âmbito da contratualização, os 
desempregados imigrantes encaminhados e 
sinalizados pelo serviço de emprego da área de 
abrangência; 
 
d) Cumprir todos os procedimentos técnicos e 
administrativos instituídos para o 
desenvolvimento das atividades, nomeadamente 
a inserção de dados na Plataforma da Rede GIP 
Imigrante; 
 
e) Assegurar a confidencialidade dos dados 
pessoais a que tenha acesso para o 
desenvolvimento das atividades, incorrendo em 
processo criminal a sua não observância, no 
cumprimento do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados; 
 
f) Assegurar, no desenvolvimento das atividades, o 
rigor técnico das intervenções; 
 
g) Enviar à Delegação Regional do IEFP, I.P. no final 
de cada trimestre, o Relatório de Atividades; 
 
h) Disponibilizar o animador para frequentar ações 
de formação organizadas e dinamizadas pelo IEFP, 
I.P. e pelo ACM, I.P.; 
 
i) Prestar todas as informações solicitadas pelo 
serviço de emprego relativas à atividade 
desenvolvida; 
 
j) Aceitar a articulação com o ACM, I.P. no âmbito 
da cláusula 6.ª deste protocolo. 
 
1. O primeiro outorgante concede ao terceiro 
outorgante, os apoios previstos no artigo 13.º da 
Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio, com vista à 
comparticipação das despesas realizadas nas 
seguintes rubricas: 
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a) Adaptação de instalações e aquisição de 
equipamento; 
 
b) Despesas de funcionamento; 
 
c) Comparticipação na retribuição do animador. 
 
2. O apoio financeiro e o respetivo montante total 
a conceder para o funcionamento destas 
estruturas, depende da aprovação anual pelo IEFP, 
IP. 
 
3. O pagamento dos apoios processa-se após 
assinatura do presente protocolo e a formalização 
do contrato de objetivos, nos termos previstos dos 
números seguintes e do instituído no 
Regulamento específico dos GIP no que se refere 
ao processamento dos apoios. 
 
4. O pagamento do apoio para adaptação de 
instalações e aquisição de equipamentos é 
atribuído em uma ou mais prestações, mediante 
apresentação de documento com a identificação 
do equipamento a adquirir e/ou das adaptações a 
efetuar nas instalações, acompanhado de fatura 
pró-forma ou orçamento e devidamente 
fundamentadas de acordo com as necessidades 
efetivas decorrentes das atividades a desenvolver 
no âmbito do GIP Imigrante. 
 
5. O pagamento dos apoios para as despesas de 
funcionamento e para a comparticipação na 
retribuição do animador, processa-se da seguinte 
forma: 
 
a) Um adiantamento, correspondente a 40% do 
apoio aprovado calculado para cada ano de 
funcionamento; 
 
b) Um reembolso de valor correspondente a 40% 
do total do apoio aprovado calculado para cada 
ano de funcionamento a pedido da entidade 
promotora e mediante comprovação de que as 
despesas imputáveis ao IEFP, I.P. perfazem, pelo 
menos, 80% do valor do 1.º adiantamento, através 
da apresentação da Listagem Mensal das 
Despesas Pagas; 
 
c) Ao encerramento de contas e respetivo 
pagamento do remanescente, se a ele houver 
lugar, mediante apresentação pela entidade, no 
prazo de 30 dias consecutivos a contar da data de 
conclusão do respetivo ano de funcionamento, da 
Listagem Mensal das Despesas Pagas reportado 
ao período em falta. 
 
6. Para efeitos de pagamento dos apoios a 
entidade promotora tem de comprovar situação 
regularizada perante a autoridade tributária e 
segurança social, devendo apresentar certidões 

válidas ou conceder autorização para consulta 
online da mesma. 
 
7. Todos os documentos comprovativos do 
cumprimento das despesas realizadas e pagas, 
incluindo recibos dos montantes pagos nos 
termos legalmente exigidos, ou comprovativo das 
transferências bancárias caso se aplique, devem 
encontrar-se disponíveis para análise em sede de 
eventual visita de acompanhamento ou sempre 
que os serviços competentes do IEFP, I.P. solicitem 
a sua apresentação. 
 
8. O IEFP, I.P. avalia a elegibilidade e conformidade 
dos montantes apresentados pela entidade 
promotora, podendo reavaliar o financiamento 
aprovado, nomeadamente em sede de 
encerramento de contas. 

 
Cláusula 9.ª 

Acompanhamento e avaliação da atividade do 
GIP 

 
1. A monitorização periódica da atividade 
desenvolvida pelo GIP Imigrante é feita pelo IEFP, 
I.P., em articulação com o ACM, I.P. com recurso 
aos relatórios de atividades trimestrais (anexo 8 do 
Regulamento específico dos GIP), apresentados 
pelo terceiro outorgante, via email e em formato 
xls, à respetiva Delegação Regional do IEFP, I.P. até 
10 dias consecutivos após o término do trimestre 
civil a que o mesmo se reporta. 
 
2. Para além da monitorização prevista no ponto 
anterior, pode o IEFP, I.P., através das suas 
unidades orgânicas locais ou regionais, e o ACM, 
I.P. realizar visitas de acompanhamento aos GIP 
Imigrantes para os apoiar na execução do contrato 
de objetivos. 
 
3. Compete, ainda, ao IEFP, I.P. a avaliação regular 
do cumprimento dos objetivos definidos com base 
no nível de execução física e financeira das 
atividades contratualizadas e dos objetivos fixados 
e sempre que existirem dados de funcionamento 
anómalo por parte do GIP Imigrante. 

 
Cláusula 10.ª 

Vigência e duração 
 

O presente protocolo entra em vigor a 1 de janeiro 
de 2021, pelo prazo de um ano, renovável por iguais 
e sucessivos períodos até ao limite de 3 anos, salvo 
comunicação expressa de uma das partes com a 
antecedência mínima de sessenta dias do termo 
inicial ou do termo de qualquer das renovações. 
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Cláusula 11.ª 
Direito aplicável 

 
Nas matérias não previstas no presente Protocolo, 
é aplicável o Regulamento Específico dos GIP – 1.ª 
revisão, aprovado em setembro de 2018 pelo IEFP, 
I.P., disponível em www.iefp.pt, sem prejuízo da 
legislação em vigor quanto a esta matéria. 
 
O presente protocolo é feito em triplicado, ficando 
cada uma das partes com um exemplar. 
 
Lisboa, 
 
Pelo Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. 
 
_____________________________________ 
António Valadas da Silva 
Presidente do Conselho Diretivo 

 
 
Pelo Alto Comissariado para as Migrações, I.P. 
 
_____________________________________ 
Sónia Pereira 
Presidente do Conselho Diretivo 

 
 
Pelo Município de Odivelas 
 
_____________________________________ 
Hugo Martins 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVA E/OU 
INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E 
DESTINO FINAL DOS MESMOS 

 
Ao abrigo do artigo 6.º n.º 1 alínea a) do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública, na 
sequência de ação de fiscalização, foram 
removidas da via pública as viaturas listadas na 
informação n.º Interno/2020/9435, de 2020.11.15, e 
que se encontravam estacionadas nas 
circunstâncias do artigo 5.º do citado diploma 
 
Atendendo que as mesmas não foram reclamadas 
e que algumas foram declaradas abandonadas 
pelos respetivos proprietários, é proposto, de 
acordo com a metodologia aprovada e instituída 

pelo Executivo Municipal na 4.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal, realizada em 26 de fevereiro 
de 2014, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5 de 2014), a aquisição por ocupação 
das referidas viaturas, nos termos do n.º 4 do artigo 
10.º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública e, que seja ainda decidido o seu destino 
final, através da alienação para desmantelamento 
qualificado pela empresa certificada e contratada 
para o efeito. 
 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

34/VIAT/OD/20 Smart 83-JR-58 

164/VIAT/OD/20 Alfa Romeo 87-21-SX 

38/VIAT/PV/OL/20 Ford Fiesta s/matricula 

48/VIAT/PV/OL/20 Peugeot 106 08-86-EG 

36/VIAT/RA/CA/20 Skoda Felicia 66-32-MV 

40/VIAT/RA/CA/20 Volvo S 40 53-58-NP 

44/VIAT/RA/CA/20 Renault Clio 65-78-BN 

60/VIAT/PO/FA/20 Opel Combo 92-AQ-64 

66/VIAT/PO/FA/20 Fiat Ducato 79-HP-75 

121/VIAT/OD/20 Renault Clio 27-92-MR 

76/VIAT/PV/OL/19 Peugeot Partner 22-99-LM 

144/VIAT/OD/16 Quadriciclo s/matricula 

115/VIAT/OD/20 Mitsubishi Lancer 17-12-JP 

69/VIAT/PO/FA/20 Opel Astra 53-38-OQ 

163/VIAT/OD/20 Mercedes 69-AI-32 

95/VIAT/OD/20 Seat Ibiza 43-MB-65 

113/VIAT/OD/20 Mercedes Benz 62-13-SS 

126/VIAT/OD/20 Renault Clio 10-91-II 

147/VIAT/OD/20 Opel Corsa 20-08-FQ 

59/VIAT/PO/FA/20 Renault Clio 77-36-HX 

43/VIAT/PV/OL/20 Opel Vectra 02-31-XN 

118/VIAT/OD/20 Fiat Brava 26-67-RO 

99/VIAT/OD/20 Renault 19 24-05-FL 

31/VIAT/PV/OL/20 Renault Twingo 12-82-ED 

92/VIAT/OD/20 Peugeot 306 s/matricula 

103/VIAT/OD/20 Honda Civic 65-07-IX 

54/VIAT/PO/FA/20 Citroën ZX 22-73-CX 

53/VIAT/PO/FA/20 Peugeot 106 91-77-NS 

28/VIAT/PO/FA/20 Rover 36-66-UR 

49/VIAT/PO/FA/20 Volkswagen Caddy 39-HC-20 

29/VIAT/PV/OL/20 Opel Corsa JM-21-78 
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37/VIAT/PV/OL/20 Opel Astra s/matricula 

39/VIAT/PV/OL/20 Volkswagen Golf 94-22-ZJ 

56/VIAT/PO/FA/20 Volkswagen Polo 53-62-RT 

110/VIAT/OD/20 Volkswagen Polo 38-63-QT 

102/VIAT/OD/20 Seat Ibiza 07-17-GC 

111/VIAT/OD/20 Fiat Punto 36-80-IA 

114/VIAT/OD/20 Fiat Brava 14-83-OG 

50/VIAT/PV/OL/20 Alfa Romeo 89-46-QB 

70/VIAT/PO/FA/20 Toyota Carina 95-45-BR 

58/VIAT/RA/CA/20 Renault Nevada 61-92-BU 

185/VIAT/OD/20 Fiat Punto 37-65-FU 

60/VIAT/PV/OL/20 Renault Megane 30-09-ID 

173/VIAT/OD/20 Daewoo Lanos 24-04-MF 

73/VIAT/PO/FA/20 Citroën Saxo 30-18-IC 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 
À ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO PRÍNCIPE 

EM PORTUGAL – “MINU YIÉ” 
 

Cedência de equipamento informático à 
Associação dos Estudantes do Príncipe em 
Portugal – “MINU YIÉ”, nos termos das disposições 
conjugadas nas alíneas o) e cc) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/8372, de 2020.10.26, o equipamento é 
identificado da seguinte forma: 
 
- Computador HP DC5100 CMO 3027 (N.º Série: 
SCZC6110TRP), N.º Inventário: 19055; 
 
- Computador HP DC5100 CMO 0792 (N.º Série: 
SCZC55103PF), N.º Inventário: 18975; 
 
- Computador HP DC5100 CMO 0718 (N.º Série: 
SCZC55103KK), N.º Inventário: 18955; 
 
- Monitor Digital HP-HDW MON 0384 (N.º Série: 
SFT-HP l1706 LCD - CNT606061X), N.º Inventário: 
18766; 
 
- Monitor HP L1706 MON 0971 (N.º Série: 
CND7343LXP), N.º Inventário: 28980; 
 
 

- Monitor HP L1706 LCD MON 0442 (N.º Série: 
SCND6320GJ2), N.º Inventário:19165. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

DELIMITAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO 
SILVADO - RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA 

DISCUSSÃO PÚBLICA - TERMOS DE REFERÊNCIA 
PRAZO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO E NÃO 

DISPENSA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 

Relatório de Ponderação da Discussão Pública de 
Delimitação do Plano de Pormenor do Silvado e 
Respetivos Termos de Referência, aprovados na 11.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 15 de junho de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações n.º 13 de 
2020), prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias para a elaboração do Plano, e a não dispensa 
da Avaliação Ambiental Estratégica, no âmbito do 
Processo n.º 52/2020/DPU e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/9416, de 
2020.11.24. 
 
 
«1. Introdução 
 
O presente documento constitui o relatório de 
ponderação da discussão pública da proposta de 
elaboração do Plano de Pormenor do Silvado. 
 
A delimitação do Plano de Pormenor em 
referência decorre da estratégia territorial definida 
no esquema diretor da Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão | UOPG 11 – Zona dos 
Pombais e Silvado, que se situa na Freguesia de 
Odivelas. 
 
2. Enquadramento legal 
 
O Estudo que enquadra e define a oportunidade 
de elaboração de um Plano de Pormenor na Área 
do Silvado/Odivelas, foi elaborado 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 do Plano de Pormenor 
do Silvado, integra a área da UOPG 11 – Zona dos 
Pombais e Silvado, 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. 
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3. Procedimento de discussão pública 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo n.º 79 do RJIGT, a 
Câmara Municipal de Odivelas, na 11.ª Reunião 
Ordinária de 15 de junho de 2020, deliberou por 
maioria aprovar a delimitação do Plano de 
Pormenor do Silvado e início da discussão pública. 
 
O período de discussão pública decorreu de 
20/outubro/2020 e 16/novembro/2020. 
 
A discussão pública da presente proposta de 
delimitação do Plano de Pormenor do Silvado 
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 198 de 12/outubro/2020, através do Aviso 
n.º 16011/2020. 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 16011/2020, de 12/outubro/2020 
 
 Termos de Referência 
 
 Planta de Localização 
 
 Planta Cadastral 
 
 Planta Cadastral – Plano de Pormenor 
 
 Usos do Solo 
 
 Áreas Sujeitas a Prevenção de Ruído 
 
 Classificação do Ruído 
 
 Património Classificado Arquitetónico 
 
 Património Classificado Arqueológico 
 
 Estrutura Ecológica Municipal 
 
 Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública 
 

 RAN 
 
 REN 
 
 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 16011/2020 de 
12/outubro/2020, que publica a deliberação da 
abertura da discussão pública da Proposta de 
Plano de Pormenor do Silvado, 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 plano 
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, não teve expressão neste 
processo, uma vez que não houve lugar a nenhum 
tipo de contributo. 
 
4. Conclusão 
 
Verifica-se que durante o período de discussão 
pública não foi solicitado nenhum tipo de 
esclarecimento relativo à Proposta de Delimitação 
do Plano Pormenor do Silvado nem apresentado, 
por nenhuma das vias anteriormente referidas, 
qualquer tipo de contributo (sugestão/observação, 
reclamação, pedido de esclarecimento, outro). 
 
Neste sentido e perante a ausência de participação 
registada neste processo, não se justifica proceder 
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a qualquer tipo de alteração ou ajuste à presente 
proposta. 
 
Assim, mantém-se, por conseguinte os 
pressupostos que integram a proposta de 
delimitação do Plano, apresentada à Câmara na 11.ª 
Reunião Ordinária de Câmara de 15/junho/2020, 
convertendo-se a proposta em discussão pública 
em proposta final.» (Delimitação do Plano de 
Pormenor do Silvado, Relatório de Ponderação da 
Discussão Pública, NOVEMBRO 2020, página 3 a 5) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA DO PLANO DE PORMENOR 
DO INTERFACE DO SENHOR ROUBADO 

RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
PROCESSO N.º 222/2019/DPU 

 
Retificação da deliberação de aprovação na 10.ª 
Reunião de Câmara, realizada em 16 de maio de 
2018, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10 de 2018), dos Termos de Referência 
do Plano de Pormenor do Interface do Senhor 
Roubado e aprovar o prazo de 3 (três) anos para a 
elaboração do Plano, bem como a não dispensa da 
Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 
Pormenor, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/9443, de 2020.11.25. 
 
 
“(…) A Lei de Bases Gerais da Política Pública de 
Solos, de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo, Lei N.º 31/2014, de 30/maio, estabelece 
um papel regulador na ocupação e transformação 
das áreas de intervenção do território e respetiva 
contratualização nos termos dos artigos n.º 54 e n.º 
55. 
 
O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), cuja revisão foi aprovada pelo 
Decreto-Lei N.º 80/2015, de 14.maio, prevê, entre 
figuras e sistemas de execução dos Planos 
Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), 
a figura Plano de Pormenor para a regulação e 
transformação das áreas de intervenção no 
território, regulada nos termos dos artigos 76.º a 
101.º. 
 
Assim, considerando o exposto foi identificada a 
necessidade e a oportunidade de 
desenvolvimento da área em causa pelo que a 
Câmara Municipal deliberou, na 3.ª Reunião em 
13/dezembro/2017, dar início ao procedimento de 
delimitação do Plano de Pormenor do Interface do 
Senhor Roubado, aprovado o Relatório de 
Ponderação e respetivos Termos de Referência na 
10.ª Reunião de Câmara em 16/maio/2018. 
 

A área abrangida pela presente Proposta é 
enquadrada no Plano Diretor Municipal de 
Odivelas (PDMO), aprovado pela Assembleia 
Municipal de Odivelas, na sessão de 29.junho.2015 
e publicado em Diário da República N.º 171, 2.ª 
Série, de 02.setembro.2015. 
 
A proposta para a delimitação desta área visa o 
estudo integrado de planeamento, incluindo as 
regras e disposições em vigor aplicáveis à área de 
intervenção, sintetizando a sua tradução espacial, 
os objetivos programáticos de desenvolvimento e 
os parâmetros gerais de utilização. 
 
Assim, os Termos de Referência e as Peças 
Desenhadas consubstanciam os critérios da 
delimitação da Proposta de IGT, Plano de 
Pormenor do Interface do Senhor Roubado a 
desenvolver, considerando o disposto no PDM, 
nomeadamente os objetivos gerais: 
 
 A definição de medidas que condicionam a 
ocupação e a utilização do solo, assegurando e 
compatibilizando as funções de proteção e 
valorização ambiental com as funções propostas e 
os espaços de recreio e lazer e o bem-estar das 
populações, promovendo o seu desenvolvimento 
num modelo sustentável; 
 
 A definição de parâmetros de ocupação e de 
utilização do solo adequados à salvaguarda e 
valorização dos recursos e valores naturais; 
 
 A definição das edificações, dos alinhamentos, 
das implantações, da modelação do terreno, da 
distribuição volumétrica, da localização dos 
equipamentos e das zonas verdes, da distribuição 
de funções e a definição de parâmetros e 
indicadores urbanísticos; 
 
 A definição dos espaços de descompressão à 
morfologia existente, de permeabilidade e 
transição entre a Área de Intervenção e a 
envolvente; 
 
 A definição dos mecanismos e instrumentos de 
execução, designadamente a estruturação das 
ações de preparação e a identificação do sistema 
de execução. 
 
A delimitação do perímetro da Área a integrar em 
IGT, Plano de Pormenor, consiste na fixação em 
planta cadastral dos limites físicos da Área, com 
identificação de todos os prédios abrangidos, nos 
termos previstos, no RJIGT, devendo abranger 
uma área suficientemente vasta para constituir 
um perímetro com caraterísticas e unidade e 
autonomia urbanísticas, integrando as áreas a 
afetar a espaços públicos e equipamentos 
previstos e estabelecendo uma correta articulação 
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funcional e formal com as áreas contíguas, quer 
sejam espaços consolidados ou por consolidar, 
fomentando o correto Ordenamento Urbanístico 
desses espaços. 
 
A Área abrangida pelo Plano de Pormenor, visa 
deste modo, assegurar um desenvolvimento 
harmonioso da Área e a garantir a justa repartição 
de benefícios e encargos pelos proprietários 
abrangidos. 
 
No presente caso, a delimitação proposta para o 
Plano corresponde ao conjunto das áreas 
identificadas que tem uma identidade urbana 
autónoma e para a qual se define um programa 
urbanístico específico, constituindo um 
instrumento de referência e apoio ao 
acompanhamento e programação das operações. 
 
Nos termos do n.º 2, do artigo n.º 101 do Decreto-Lei 
N.º 80/2015, de 14.maio, o Plano de Pormenor 
abrange áreas contíguas do território municipal, 
que podem corresponder a uma Unidade ou 
Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão 
ou a parte delas. 
 
A proposta de Contrato para Planeamento foi 
deliberada na 13.ª Reunião de Câmara do dia 
26/julho/2019. Após a Discussão Pública, a Proposta 
de Contrato foi aprovada na 20.ª Reunião de 
Câmara no dia 16/outubro/2019, tendo o mesmo 
sido assinado a 27/novembro/2019. 
 
Atendendo ao enquadramento no PDM e 
respetivos estudos, e perante o enquadramento 
legal da determinação do âmbito da Avaliação 
Ambiental Estratégica (AAE) a realizar, bem como, 
do alcance e nível de pormenorização da 
informação a incluir no Relatório Ambiental (RA) 
que acompanhará a Proposta de Plano. 
 
Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
Lei N.º 232/2007, de 15/junho, relativamente à 
determinação do âmbito e nível de 
pormenorização a incluir no RA e também a 
consulta a entidades com responsabilidades 
ambientais especificas (ERAE), previstas no n.º 3 do 
artigo 3.º do mesmo diploma, que qualifica o Plano 
a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 
 
Assim, face ao exposto, propõe-se enviar a Reunião 
de Câmara para deliberação visando: 
 
 Retificar a aprovação na 10.ª Reunião de Câmara 
em 16/maio/2018 dos Termos de Referência do 
Plano de Pormenor do Interface do Senhor 
Roubado; 
 
 Aprovar o prazo de 3 (três) anos para a elaboração 
do Plano, bem como a não dispensa da Avaliação 

Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor. (…)” 
(excerto da Informação n.º Interno/2020/9443, de 
2020.11.25) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2006 
NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

PROCESSO N.º 1597/LO/GI 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 3/2006, do 
Bairro da Milharada, para os Lotes 3, 9, 17, 25, 50, 61, 
72, 75, 76, 77, 78, 93, 111, 117, 123, 132, 133, 142, 145, 146, 
157, 169, 174, 190, 193, 202, 210 e 232, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões. O pedido de 
alteração da licença foi apresentado ao abrigo do 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
26/2010 de 30 de março, e tem como objetivo o 
aumento das áreas de implantação e construção e 
aumento do número de fogos, com vista à 
legalização das edificações existentes nos referidos 
lotes, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/81, de 2020.11.13, nas seguintes 
condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no artigo 99.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização (RMEU) para o dimensionamento das 
cedências em Área Urbana de Génese Ilegal 
(AUGI), podendo ainda a Câmara Municipal 
prescindir da compensação devida à área de 
espaços verdes e de utilização coletiva, prevista no 
n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação atual e no artigo 49.º e 
n.º 2 do artigo 99.º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos da informação técnica 
respetiva; 
 
Aceitação do valor de 115.480,75€ (cento e quinze 
mil quatrocentos e oitenta euros e setenta e cinco 
cêntimos), como compensação pela área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (863,57m2), prevista no n.º 4 do artigo 44.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na 
redação atual e no artigo 49.º e n.º 2 do artigo 99.º 
do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica 
respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
BAIRRO DOS QUATRO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 495, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, por 
depósito caução n.º 12271, de 2020.10.08, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de € 6,839,11 
(seis mil oitocentos e trinta e nove euros e onze 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro na redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/86, de 2020.11.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 

“DESPACHO N.º 46/PRES/2020 
 

Assunto: Tolerância de ponto - Dias 24 e 31 de 
dezembro de 2020 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços 
públicos na quadra natalícia, determino, nos 
termos da competência que me é atribuída pela al. 
a), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com as alterações subsequentes, que 
nos próximos dias 24 e 31 de dezembro de 2020, 
seja concedida tolerância de ponto aos 
trabalhadores municipais.  
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela 
especificidade desse espaço, usufruirão de 
tolerância de ponto, nos termos a acordar entre os 
trabalhadores e a coordenação da Loja. 
 
Ficam, igualmente, excecionados do disposto no 
presente Despacho, os serviços que, atenta a 
imprescindibilidade do seu funcionamento, não 
possam dispensar os seus trabalhadores, caso em 
que os mesmos usufruirão da referida dispensa 
em momento posterior, a acordar com o respetivo 
superior hierárquico.  
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à 
divulgação deste despacho, afixando-o nas 
respetivas portas, para que o mesmo seja do 
conhecimento antecipado dos munícipes. 
 
Odivelas, 15 de dezembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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“DESPACHO N.º 47/PRES/2020 
 

Assunto: Designação, em comissão de serviço, do 
Arq. Orlando Manuel Gomes da Silva, no cargo de 
Chefe da Divisão de Habitação 
 
Com vista ao provimento, em Comissão de Serviço, 
do cargo de Chefe da Divisão de Habitação, foi 
aberto procedimento concursal através do Aviso 
n.º3443/2019, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 44, de 4 de março de 2019, na Bolsa de 
Emprego Público com o código de oferta n.º 
OE201903/0087; 
 
Cumpridas todas as formalidades legais inerentes 
ao procedimento concursal, considerou o Júri do 
concurso pronunciar-se favoravelmente sobre o 
candidato, Orlando Manuel Gomes da Silva, dado 
que reúne os requisitos obrigatórios e anunciados 
e revelou uma classificação adequada para o 
exercício do cargo de Chefe da Divisão de 
Habitação, conforme síntese curricular em anexo, 
recaindo sobre ele a sua escolha, nos termos e com 
os fundamentos constantes da proposta de 
designação que faz parte integrante do presente 
despacho; 
 
Neste sentido, nos termos do disposto no n.º 9 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual e adaptada à Administração Local 
por efeito da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
DESIGNO, em comissão de serviço, pelo período de 
três anos, renovável por iguais períodos, no cargo 
de Chefe da Divisão de Habitação, o Técnico 
Superior do mapa de pessoal da Câmara Municipal 
de Odivelas, Orlando Manuel Gomes da Silva. 
 
A presente designação produz efeitos à data do 
presente despacho. 
 
Odivelas, 16 de dezembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

Nota Curricular 
 
I – Identificação  
 
Nome: Orlando Manuel Gomes da Silva 
 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Data de nascimento: 11 de janeiro de 1960 
 
II – Habilitações académicas e profissionais:  
 

Licenciatura em Arquitetura – Ramo de Renovação 
Urbana – Universidade Técnica de Lisboa, com a 
média de 14 valores. 
 
III – Experiência profissional:  
 
Na Câmara Municipal de Odivelas: 
 
-Desde 1 de outubro de 2018 está designado, em 
regime de substituição, no cargo de Chefe de 
Divisão da Habitação, cargo de direção intermédia 
de 2.º grau; 
 
- De 06/02/2013 a 30/09/2018 designado como 
Coordenador do Setor de Estudos e Projetos;  
 
- De 1 de janeiro de 2011 a 30 de dezembro de 2012, 
designação, em regime de substituição, no cargo 
de Chefe da Divisão de Estudos e Projetos; 
 
- De 12 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 
2010, designação, em regime de substituição, no 
cargo de Chefe da Divisão de Estudos e Projetos; 
 
- de 13 de setembro de 2006 a 11 de dezembro de 
2009, nomeação, em comissão de serviço, no cargo 
de  Chefe da Divisão de Estudos e Projetos; 
 
- De 8 de março de 2006 a 12 de setembro de 2006, 
designação, em regime de substituição, no cargo 
de Chefe da Divisão de Estudos e Projetos; 
 
- De 1 de Setembro de 2003 a 7 de março de 2006, 
nomeação em comissão de serviço, Chefe da 
Divisão de Divisão de Estudos e Projetos; 
 
- De 11 de fevereiro de 2002 a 31 de agosto de 2003, 
nomeação em comissão de serviço, no cargo de 
Chefe da Divisão de Divisão de Estudos e Projetos. 
 
IV - Formação profissional 
 
Formação na área da Operacionalização e 
Estratégicas Locais de Habitação, da Urbanização 
e da Edificação, bem como da Conservação do 
Espaço Construído; 
 
Outras formações em áreas diversas.” 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

“DESPACHO N.º 05/VMLV/2020 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereadora Mónica 
Vilarinho, Francisco José Lourenço da Silva 
Baptista 
 
 
Tendo em consideração o disposto no n.º 6 do 
artigo 42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho, 
subdelego no Adjunto, Francisco José Lourenço 
da Silva Baptista, o exercício das competências 
abaixo indicadas e que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente, conforme o 
Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro, 
durante o meu período de férias, que ocorrerá de 
21 a 24 de dezembro de 2020, nos seguintes termos 
e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 
inerentes ao exercício da competência prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 
 
Odivelas, 15 de dezembro de 2020 

 
 

A Vereadora 
 

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

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

 
 

(Mónica Vilarinho)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 06/VMLV/2020 
 

Assunto: Subdelegação de Competências na 
Secretária do Gabinete de Apoio à Vereadora 
Mónica Vilarinho, Liliana Alves de Lemos Marques 
Pires de Deus Alves 
 
 
Tendo em consideração o disposto do n.º 6 do 
artigo 42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego na Sra. Secretária, Liliana Alves de 
Lemos Marques Pires de Deus Alves, o exercício 
das competências abaixo indicadas e que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente, conforme Despacho n.º 45/PRES/2018, 
de 28 de setembro, durante o meu período de 
férias, que ocorrerá de 28 a 31 de dezembro de 
2020, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 
inerentes ao exercício da competência prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 
 
Odivelas, 15 de dezembro de 2020 

 
A Vereadora 

 
Por delegação e subdelegação de competências do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
através do Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de 

setembro 
 
 

(Mónica Vilarinho)” 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 04/SMPC/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução de processos no âmbito do Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Odivelas  
 
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 janeiro, 
e dos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, delego no 
Coordenador Técnico Paulo Sérgio Ribeiro Tavares, 
entre o dia 21 de dezembro de 2020 e o dia 24 de 
dezembro de 2020, período em que me encontro 
de gozo de férias, a assinatura de correspondência 
ou do expediente necessário à mera instrução de 
processos no âmbito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Odivelas. 
 
Odivelas, 15 de dezembro de 2020 

 
O Coordenador Municipal de Proteção Civil 

Despacho n.º 27/PRES/2019 
 

Fernando MRL Moraes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAIS 
 

 
 

“EDITAL N.º 116/PRES/2020 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2002 
Bairro da Mimosa 

 
Freguesia de Odivelas 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2002 do 
Bairro da Mimosa para o lote 55, consideram-se 
notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 46692/OM 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 17 de novembro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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AVISOS 
 

 
 

“AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 1/2000 – B.º Granjas Novas 
 

28.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 28.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000 do Bairro Granjas Novas. ------------------------------------ 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 207, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob o número 1031/20010504 da freguesia de Ramada e aprovada através de deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 11.ª reunião ordinária de 15 de junho de 2020. ---------------------------------------------- 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações à licença de loteamento consistem no aumento do índice de utilização do lote e da superfície 
de utilização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS ---------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Lote 

Área do 
Lote 

I.C. A.C. Pisos 
N.º de 
Fogos 

Uso 
Área do 

Lote 
I.C. A.C. Pisos 

N.º de 
Fogos 

Uso 

Parâmetros Previstos Parâmetros Alterados 

207 416,20 0,40 166,50 2 1 Habitação 416,20 0,60 249,72 CV+2 1 Habitação 

Diferença       _ +0,20 +83,22 - - - 

I.C. – Índice de construção (superfície de pavimento); A.C. – Área de construção. 
 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Área dos prédios a lotear (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 183.733,00 

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 138.851,55 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) …………………………………………………………… 2.259,00 

Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) ………………………………………………………………. 5.036,00 

Parcela de cedência exterior ao loteamento AC9 (m2) ……………………………………………………………………………………… 2.100,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) ……………………………….. 35.446,95 

Índice de construção/ utilização …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0,37 

Área de construção total (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68.688,31 

Área de construção destinada a habitação (m2) ………………………………………………………………………………………………. 60.285,30 

Área de construção destinada a atividades (m2) …………………………………………………………………………………………………. 8.403,01 

Índice de atividades ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,12 

Número total de lotes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 238 

Número total de fogos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 251 

Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13,66 

Lugares de estacionamento exteriores ……………………………………………………………………………………………………………………………… 116 

Os parâmetros alterados estão representados a negrito …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
A norma de regulamento do alvará de loteamento que estipula um índice de utilização do lote de 0,40 para 
os lotes com função habitacional - alínea a) do n.º 7 do art.º 7, não se aplicará ao lote 233 abrangido por esta 
alteração, que poderá ter um índice de utilização de 0,60. --------------------------------------------------------------- 
 
A viabilidade de construção de pisos em cave no lote abrangido por esta alteração está condicionada ao 
cumprimento do disposto no art.º 100.º RMEU, devendo-se ter em atenção também o disposto no art.º 99.º 
relativamente aos desaterros necessários para o efeito. ------------------------------------------------------------------ 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações não aumentam as necessidades de cedências para espaços verdes, para equipamentos 
públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. ESTACIONAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No âmbito da edificação, 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 16-10-2020; ------------------------------------------------------------------------ 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 3.232,71 (três mil duzentos e trinta e dois euros e setenta 
e um cêntimos) e foi cobrada com redução de 50% nos termos do art.º 4.º do RTORM através da guia n.º 6317 
de 19/10/2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 13-11-2020. ------------------------------------------------ 
 
Município de Odivelas, 13 de novembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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“AVISO 

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

 
4.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 3.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001 do Bairro Trigache Norte AUGI 1. ---------------------------- 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 88, descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas, 
sob o número 1786/20020130 da freguesia de Famões, solicitada por António Manuel Pires, portador do 
número de contribuinte 145844650, e aprovada, através de deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 
18.ª reunião ordinária de 18 de setembro de 2019. --------------------------------------------------------------------------- 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações à licença de loteamento consistem na alteração dos parâmetros urbanísticos definidos para o 
lote 88, que se encontra ocupado, designadamente, o aumento da área de implantação e de construção, da 
área de anexos, aumento de um fogo e eliminação do ónus. ------------------------------------------------------------ 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS ---------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Lote 
Parâmetros Prévios 

A. Lote A.IMPLANT. A.C.HAB. A.C.T. FOGOS PISOS ANEXO 

88 311,00 100,55 201,1 201,1 1 2 - 
 

 

Lote 
Parâmetros Alterados 

A. Lote A.IMPLAT. A.C.HAB. A.C.T. FOGOS PISOS ANEXO 

88 311,00 170,00 340,00 340,00 2 2 50,00 

Diferença ▬ +69,45 +138,90 +138,90 +1 ▬ +50,00 

 
Legenda: A. LOTE – Área do Lote (m2); A. IMPLANT. – Área de Implantação (m2); A.C.T. – Área de Construção Total (m2); A.E. 
– Atividades Económicas. 
 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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

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

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

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

Área de construção total (m2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85.721,48 

Área de construção destinada a habitação (m2) ………………………………………………………………………………………………… 80.520,58 

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

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

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

Área de ocupação (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41.094,86 

Número total de lotes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 351 
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Número total de fogos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 480 

Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19,96 

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

Lugares de estacionamento interiores ………………………………………………………………………………………………………………………………. 554 

Total de estacionamentos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 709 

Os parâmetros alterados estão representados a negrito ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A viabilização das alterações contempladas neste aditamento à licença de loteamento, não invalida a que no 
âmbito da apreciação do projeto de legalização da edificação se proceda à verificação da sua conformidade 
com a legislação e normas regulamentares aplicáveis, designadamente, as relativas ao enquadramento e 
inserção urbanística, salubridade, iluminação e ventilação definidas no RGEU e Lei n.º 91/95, de 02-09, bem 
como as específicas dos usos propostos, sobretudo, em matéria de segurança contra riscos de incêndio, 
acessibilidades e estacionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
É eliminado o ónus "Reformular construção. Excesso de área de construção." ------------------------------------- 
 
As restantes condições do alvará mantêm-se inalteradas ---------------------------------------------------------------- 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De acordo com o previsto no Artigo 6.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta 
de áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no Artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor. As 
necessidades de espaços verdes de utilização pública, encontram-se garantidas no loteamento. ------------- 
 
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, esc. 1/1000 de 2-11-2020; -------------------------------------------------------- 
 
 Planta Parcial do Loteamento - zona 4, esc. 1/500 de 2-11-2020; --------------------------------------------------- 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 6.684,15 (seis mil seiscentos e oitenta e quatro euros e 
quinze cêntimos), com redução de 50% na TMU e foi cobrada através da guia n.º 8157 de 18-08-2020. -------- 
 
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 17 de novembro de 2020. ----------------------------- 
 
Município de Odivelas, 17 de novembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Sr. 
Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral, 
Hernâni Boaventura, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
competências do Senhor Vereador Edgar Valles, n.º 
29/VEV/2018, de 5 novembro de 2018, no âmbito da 
Divisão de Gestão Patrimonial, referentes aos meses 
de setembro e outubro de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/9559, de 2020.12.02 
(edoc/2020/72995). 
 
 
EDOC/2020/42313 
Assunto: Fatura em nome de EDP COMERCIAL- 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. no valor de 
2.209,06€  
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nº11190000149730, no valor de €2.209,06, c/IVA, em nome 
de EDP Comercial. 
Data da decisão: 29/10/2020 
 
EDOC/2020/45089 
Assunto: Fatura 14200000478878, em nome de EDP 
COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.  
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 27,33. 
Data da decisão:01/10/2020 
 
EDOC/2020/45256 
Assunto: Fatura 14200000506313, em nome de EDP 
COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 143,34 (cento e quarenta e 
três euros e trinta e quatro cêntimos). 
Data da decisão:01/10/2020 
 
EDOC/2020/46258 
Assunto: Fatura em nome de SU ELETRICIDADE, no valor 
de 404,30€. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
 Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 404,30 (quatrocentos e 
quatro euros e trinta cêntimos). 
Data da decisão:23/09/2020 
 
EDOC/2020/46748 
Assunto: Faturas em nome de EDP COMERCIAL, no valor 
de € 242,88. 

Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento do valor das 
faturas em referência no mapa anexo à etapa 3 e que 
perfazem o valor total de € 242,88 (duzentos e quarenta 
e dois euros e oitenta e oito cêntimos). 
Data da decisão:08/10/2020 
 
EDOC/2020/48357 
Assunto: Fatura em nome de AMA - Agência 
Modernização Administrativa  
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura da 
AMA, em anexo à etapa 1, no âmbito do Protocolo para 
Instalação e Funcionamento de Posto de Atendimento 
na Loja do Cidadão de Odivelas, no valor de € 2.082,38 
(dois mil, oitenta e dois euros e trinta e oito cêntimos). 
Data da decisão:01/10/2020 
 
EDOC/2020/51313 
Assunto: Fatura em nome de NOS Comunicações SA 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 31,68 (trinta e um euros e 
sessenta e oito cêntimos). 
Data da decisão:09/10/2020 
 
EDOC/2020/51719 
Assunto: Fatura em nome de SU ELETRICIDADE, no valor 
de 279,36€ 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 279,36 (duzentos e setenta 
e nove euros e trinta e seis cêntimos). 
Data da decisão:25/09/2020 
 
EDOC/2020/52161 
Assunto: Fatura 14200000550275, em nome de EDP 
COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 58,09 (cinquenta e oito 
euros e nove cêntimos). 
Data da decisão:01/10/2020 
 
EDOC/2020/52409 
Assunto: Fatura 14200000550431, em nome de EDP 
COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 29,34. 
Data da decisão: 01/10/2020 
 
EDOC/2020/52417 
Assunto: Fatura 14200000549756, em nome de EDP 
COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 39,38. 
Data da decisão: 01/10/2020 
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EDOC/2020/52426 
Assunto: Fatura 14200000550319, em nome de EDP 
COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 26,83. 
Data da decisão:01/10/2020 
 
EDOC/2020/52435 
Assunto: Fatura 14200000550439, em nome de EDP 
COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de €18,48. 
Data da decisão:01/10/2020 
 
EDOC/2020/52568 
Assunto: Fatura, em nome de IBERDROLA CLIENTES 
PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. no valor de 788,77€. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 788,77 (setecentos e oitenta 
e oito euros e setenta e sete cêntimos). 
Data da decisão:30/09/2020 
 
EDOC/2020/52681 
Assunto: FATURA EM NOME DE EDP COMERCIAL, NO 
VALOR DE 571,07€. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento das seguintes 
faturas: 
Fatura n.º 11200000371601, no valor de €571,07 (c/IVA 
incluído) - ETAPA 1 
Fatura n.º 11200000370535, no valor de €339,65 (c/IVA 
incluído) - EDOC/2020/52688 
Fatura n.º 11200000369754, no valor de €1.837,04 (c/IVA 
incluído) - EDOC/2020/52677 
em nome de EDP Comercial, no valor global de 
€2.747,76. 
Data da decisão:21/10/2020 
 
EDOC/2020/53191 
Assunto: Fatura em nome de IBERDROLA CLIENTES 
PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. no valor de 954,69€. 
Decisão do Sr. DDMGAG: 
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 954,69 (novecentos e 
cinquenta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos 
Data da decisão:30/09/2020 
 
EDOC/2020/53469 
Assunto: Fatura em nome de EDP COMERCIAL - 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento do valor das 
faturas em referência no mapa anexo à etapa 3 e que 
perfazem o valor total de € 262,53 (duzentos e sessenta e 
dois euros e cinquenta e três cêntimos). 
Data da decisão:08/10/2020 
 
 
 

EDOC/2020/53997 
Assunto: Fatura em nome de GOLD ENERGY 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. no valor de € 
2.078,42. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento do valor 
faturado em anexo à etapa 1, de € 2.078,42 (dois mil e 
setenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos). 
Data da decisão:09/10/2020 
 
EDOC/2020/54000 
Assunto: Fatura em nome de IBERDROLA CLIENTES 
PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. no valor de € 520,92. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 520,92 (quinhentos e vinte 
euros e noventa e dois cêntimos). 
Data da decisão:30/09/2020 
 
EDOC/2020/54001 
Assunto: Fatura em nome de IBERDROLA CLIENTES 
PORTUGAL UNIPESSOAL LDA. no valor de € 428,56. 
Data da decisão: 
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 428,56 (quatrocentos e 
vinte e oito euros e cinquenta e seis cêntimos). 
Data da decisão:30/90/2020 
 
EDOC/2020/54018 
Assunto: Fatura em nome de IBERDROLA CLIENTE 
PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA, no valor de 404,73€ 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 404,73 (quatrocentos e 
quatro euros e setenta e três cêntimos). 
Data da decisão:30/09/2020 
 
EDOC/2020/58157 
Assunto: Fatura em nome de AMA Agência 
Modernização Administrativa (AMA Agência 
Modernização Administrativa 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura da 
AMA, em anexo à etapa 1, no âmbito do Protocolo para 
Instalação e Funcionamento de Posto de Atendimento 
na Loja do Cidadão de Odivelas, no valor de € 2.082,38 
(dois mil, oitenta e dois euros e trinta e oito cêntimos). 
Data da decisão:27/10/2020 
 
EDOC/2020/59810 
Assunto: Fatura nº 202090/2000460, em nome de NOS 
Comunicações SA 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
 Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em 
anexo à etapa 1, no valor de € 31,68 (trinta e um euros e 
sessenta e oito cêntimos). 
Data da decisão:27/10/2020 
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Decisões com eficácia externa tomadas pelo Sr. 
Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral, 
Hernâni Boaventura, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
2/PRES/2020, de 9 de janeiro, no âmbito da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral e do 
Departamento Jurídico e de Administração Geral, 
(Setor dos Contratos Públicos, Setor de Apoio aos 
Órgãos Municipais, Setor de Proteção de Dados, 
Divisão Financeira e Aprovisionamento e Divisão de 
Recursos Humanos e Formação), referente aos meses 
de setembro e outubro de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/9558, de 2020.12.02 
(edoc/2020/72997): 
 
EDOC/2020/25558 
Assunto: Fatura em nome de GERTAL. 
Decisão do Sr. DDMGAG: 
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nº931116195, no valor de €2.013,31 c/IVA (etapa 1). 
Nota de Crédito n.º 8311017603, no valor de €169,50 
(EDOC/2020/61912), em nome de GERTAL, S.A. 
Data da decisão:29/10/2020. 
 
EDOC/2020/47496 
Assunto: FATURA - Fatura enviado(a) por LeasePlan 
Portugal - Comércio e Aluguer de Automóveis e 
Equipamentos Unipessoal, Lda. (56) com o número FT 
13/305730. 
Decisão do Sr. DDMGAG: À Sra. Diretora DJAG 
 Com o meu acordo quanto ao pagamento das seguintes 
faturas: 
- Fatura nº FT/13/305743, no valor total de € 293,54;  
- Fatura nº FT/13/305742, no valor total de € 293,54; 
- Fatura nº FT/13/305738, no valor total de € 293,54; 
- Fatura nº FT/13/305737, no valor total de € 293,54; 
- Fatura nº FT/13/305736, no valor total de € 293,54; 
- Fatura nº FT/13/305735, no valor total de € 293,54; 
- Fatura nº FT/13/305732, no valor total de € 293,54; 
- Fatura nº FT/13/305731, no valor total de € 293,54; 
- Fatura nº FT/13/305730, no valor total de € 293,54. 
Valor global para pagamento é de € 2.641,86, com IVA 
incluído, em nome de LEASE PLAN LDA. 
Data da decisão: 23/10/2020 
 
EDOC/2020/48873 
Assunto: Aquisição de serviço para reparação do baloiço 
e da vedação do Parque Infantil Quinta do Pinheiro 
(Pontinha), via DOMH/DIEM 
Decisão do Sr. DDMGAG: 
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto à autorização de 
procedimento e adjudicação, nos termos propostos na 
informação Interno/2020/6836, anexa à etapa 9, no valor 
de € 1.930,00, acrescido de IVA, atendendo a que existem 
fundos disponíveis para o efeito. 
Data da decisão: 02/10/2020 
 
EDOC/2020/51188 
Assunto: Aquisição de Tinteiros para Stock da CMO 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto à autorização de 
despesa/decisão de contratar, procedimento e 
adjudicação nos termos propostos na informação 
Interno/2020/6933, anexa à etapa 3, sujeita a cabimento 

prévio da despesa, e registo do compromisso no valor 
global de € 1.891,48, acrescido de IVA, atendendo a que 
existem fundos disponíveis para o efeito. 
Data da decisão: 14/09/2020 
 
EDOC/2020/52113 
Assunto: Fatura FT 202013/231803, em nome de NOS 
COMUNICAÇÕES, S.A.  
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT 
202013/231803 da empresa NOS - COMUNICAÇÕES, SA, 
no valor de € 121,02, com IVA incluído. 
Data da decisão:21/10/2020 
 
EDOC/2020/52121 
Assunto: Fatura FT 202013/231806, em nome de NOS 
COMUNICAÇÕES, S.A.  
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nºFT 
202013/231806 da empresa NOS - COMUNICAÇÕES, SA, 
no valor de € 808,11, com IVA incluído.  
Data da decisão: 21/10/2020 
 
EDOC/2020/52394 
Assunto: Procedimento de contrato de manutenção e 
assistência técnica de ar condicionado em monoblocos 
de 11 estabelecimentos escolares municipais e Padel, I-62 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto à autorização do 
procedimento e adjudicação nos termos propostos na 
informação Interno/2020/7534, anexa à etapa 13, sujeita a 
cabimento prévio da despesa, registo do compromisso 
no valor global de € 1.840,00, acrescido de IVA, 
atendendo a que existem fundos disponíveis para o 
efeito. 
Data da decisão: 09/10/2020 
 
EDOC/2020/52550 
Assunto: Aquisição de serviço para pintura artística no 
posto de transformação da EDP na Rua da Fonte dos 
Castanheiros e Maria Soares da Silva, em Caneças. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto à autorização de 
procedimento e adjudicação, nos termos propostos na 
informação Interno/2020/7119, anexa à etapa 15, no valor 
de € 2.400,00, acrescido de IVA, atendendo a que 
existem fundos disponíveis para o efeito. 
Data da decisão:22/10/2020 
 
EDOC/2020/53461 
Assunto: Fatura em nome de VOC - DIVULGAÇÃO 
LITERÁRIA E COMÉRCIO, LDA., no valor de 1.741,95€  
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT 
2020A1/54, em nome de VOC Divulgação Literária e 
Comércio Lda., no valor de €1.741,95 com IVA incluído. 
Data da decisão:06/10/2020 
 
EDOC/2020/55004 
Assunto: Aquisição de equipamento identificativo para o 
Centro de Exposições de Odivelas  
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
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Com o meu acordo quanto à autorização do 
procedimento e adjudicação nos termos propostos na 
informação Interno/2020/7555, anexa à etapa 13, sujeita a 
cabimento prévio da despesa e registo do compromisso 
no valor global de € 1.835,00, acrescido de IVA, atendendo 
a que existem fundos disponíveis para o efeito. 
Data da decisão:09/10/2020 
 
EDOC/2020/55189 
Assunto: Fatura em nome de IGENMAI Unipessoal, Lda. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT 
2020/235, de 21/09/2020, no valor de € 2.896,65, já com 
IVA, em nome de IGENMAI Unipessoal, Lda. 
Data da decisão:13/10/2020 
 
EDOC/2020/55204 
Assunto: Fatura em nome de VOCÁBULOS SÁBIOS, LDA. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT 
VSE2020/3, no valor total de € 2.706,00, em nome de 
VOCÁBULOS SÁBIOS, LDA. 
Data da decisão:09/10/2020 
 
EDOC/2020/55288 
Assunto: Fatura em nome de Ernesto Ribeiro Ferreira, 
Lda. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nº13/277/2020, no valor total de €1.961,85, com IVA 
incluído, em nome de Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda. 
Data da decisão:21/10/2020 
 
EDOC/2020/56066 
Assunto: Fatura em nome de LACTOGAL – PRODUTOS 
ALIMENTARES, S.A no valor de € 1.918,37. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nº1612208072 da empresa LACTOGAL - PRODUTOS 
ALIMENTARES, SA no valor de € 1.918,37, com IVA 
incluído. 
Data da decisão: 
 
EDOC/2020/57461 
Assunto: Fatura n.º 23 no valor de € 1.968,00 da empresa 
"Born Amazing" 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto à fatura anexa à etapa 1 nº 
2020/23, de 06-10-2020, da empresa BORN AMAZING, 
LDA, no valor de € 1.968,00, com IVA incluído. 
Data da decisão:09/10/2020 
 
EDOC/2020/57646 
Assunto: Fatura em nome de Sysnovare, S.A. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nºF.000238, de 29/09/2020, no valor de € 1.968,00, já com 
IVA, em nome de Sysnovare, S.A. 
Data da decisão:29/10/2020 
 
 
 

EDOC/2020/57898 
Assunto: Fatura - agosto – em nome de PoolPro Portugal 
- Serviço de manutenção das piscinas do complexo 
desportivo Piscina Municipal de Odivelas 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº 
FT/697 da PoolProz Portugal Unipessoal Lda., no valor de 
€2.337,00, (c/IVA incluído). 
Data da decisão:21/10/2020 
 
EDOC/2020/58758 
Assunto: Fatura em nome EYSSA TESIS SA no valor de € 
3.029,85 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT 
PS/05713 da empresa EYSSA TESIS no valor de € 3.029,85, 
com IVA incluído. 
Data da decisão:23/10/2020 
 
EDOC/2020/59427 
Assunto: Fatura em nome de ÁLVARO HENRIQUES & 
FILHOS, LDA. no valor de 1.921,51€. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nº20/499, no valor total de €1.921,51 com IVA incluído, em 
nome de Álvaro Henriques & Filhos Lda. 
Autoriza-se o compromisso adicional de 0,01 €, 
atendendo a que existem fundos disponíveis para o 
efeito. 
Data da decisão: 29/10/2020 
 
EDOC/2020/59448 
Assunto: Fatura – setembro - em nome de PoolPro 
Portugal - Serviço de manutenção das piscinas do 
complexo desportivo Piscina Municipal de Odivelas 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura n.º 
FT/701 da PoolProz Portugal Unipessoal Lda., no valor de 
€2.337,00 (c/IVA incluído). 
Data da decisão:21/10/2020 
 
EDOC/2020/59485 
Assunto: Fatura 10200015100, em nome de BLUEOTTER 
CIRCULAR 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nº10200015100 da empresa BLUEOTTER CIRCULAR, SA 
no valor de € 2.342,60, com IVA incluído. 
Data da decisão:23/10/2020 
 
EDOC/2020/59490 
Assunto: Fatura em nome de THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.A. no valor de 2.844,23€. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
 Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nº621/642579 da ThyssenKrupp Elevadores, S.A., no valor 
de €2.844,23 (c/IVA incluído). 
Data da decisão:29/10/2020 
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EDOC/2020/59506 
Assunto: Fatura 10200015101, em nome de BLUEOTTER 
CIRCULAR.  
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT 
10200015101, de 30/09/2020, no valor de € 1.770,20, com 
IVA incluído, em nome de Blueotter Circular, S.A. 
Data da decisão:23/10/2020 
 
EDOC/2020/59508 
Assunto: Fatura 10200015102, em nome de BLUEOTTER 
CIRCULAR 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura 
nº10200015102, de 30/09/2020, no valor de € 2.279,00, 
com IVA incluído, em nome de Blueotter Circular, S.A. 
Data da decisão:29/10/2020 
 
EDOC/2020/60704 
Assunto: Fatura em nome de STYLER no valor de € 
2.952,00. 
Decisão do Sr. DDMGAG:  
À Sra. Diretora DJAG 
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº 
FA 2020/9, de 12/10/2020, no valor de € 2.952,00, já com 
IVA, em nome de Styler Unipessoal, Lda. 
Data da decisão: 21/10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Listagem dos atos com eficácia externa praticados 
pelo Vereador da Câmara Municipal de Odivelas Edgar 
Valles, no uso da competência delegada e 
subdelegada pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, através do despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 
de setembro, no âmbito da Divisão de Fiscalização 
Municipal, no período compreendido entre 02 a 30 de 
novembro, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/9685, de 2020.12.09 (edoc/2020/73212): 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
03/08/2020 a 31/08/2020 
Decisões tomadas ao abrigo das competências 
delegadas e subdelegadas  
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Nevada, com a 
matrícula 61-92-BU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
58/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.09.22 
Data da remoção: 2020.11.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Skoda Felicia, com a 
matrícula 08-84-OT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
59/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.09.08 
Data da remoção: 2020.11.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
a s/matrícula, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
59/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.03 
Data da remoção: 2020.11.03 
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Assunto: Remoção de um veículo Mercedes Benz, com a 
matrícula 47-52-HU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
57/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.16 
Data da remoção: 2020.11.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Skoda Fabia, com a 
matrícula 90-39-TX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
172/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.20 
Data da remoção: 2020.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Daewoo Lanos, com a 
matrícula 24-04-MF, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
173/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi A6, com a 
matrícula 16-DT-32, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
174/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 29-73-NO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
175/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.05 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Citroen Berlingo, sem 
matrícula, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
176/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.05 
Data da remoção: 2020.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matrícula 30-09-ID, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
60/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.08.20 
Data da remoção: 2020.11.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com a 
matrícula 78-54-PC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
178/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com a 
matrícula 22-09-ZA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
179/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.19 
Data da remoção: 2020.11.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 53-58-FR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
87/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.06 
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Assunto: Remoção de um veículo Ford Mondeo, com a 
matrícula 51-50-MB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
180/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 35-64-HZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
62/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.08.20 
Data da remoção: 2020.11.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, sem 
matrícula, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
61/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matrícula 56-60-UG, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
60/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 25-29-LR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
181/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.10 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 69-92-DT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
182/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 62-65-OI, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
183/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 37-65-FU, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
185/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.04 
Data da remoção: 2020.11.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 406, com a 
matrícula 80-67-HS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
184/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Chrysler Touring, com 
a matrícula 93-TG-PR, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
186/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.11 
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Assunto: Remoção de um veículo Mercedes Benz, com a 
matrícula 84-28-DX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
187/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault 19, com a 
matrícula VG-93-61, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
188/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 27-72-JR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
189/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com 
a matrícula 01-20-LV, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
88/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.14 
Data da remoção: 2020.11.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Mondeo, com a 
matrícula 47-49-LH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
190/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.12 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Rover, com a matrícula 
34-48-UG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
89/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Golf, com a 
matrícula 57-06-HB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
90/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Corola, com a 
matrícula 46-25-VM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
61/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 16-95-FJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º 
do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
191/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.09.22 
Data da remoção: 2020.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 66-52-UH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
192/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.13 
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Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 74-99-RZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
193/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.10.28 
Data da remoção: 2020.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 10-14-PC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
194/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.08.20 
Data da remoção: 2020.11.17 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover, com a matrícula 
26-71-PN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
66/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.11 
Data da remoção: 2020.11.17 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 79-42-EN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
92/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.17 
Data da remoção: 2020.11.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 23-39-IA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
93/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.17 
Data da remoção: 2020.11.18 
 
 
 
 

Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 88-64-HZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
62/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.26 
Data da remoção: 2020.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 34-74-TX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
63/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.26 
Data da remoção: 2020.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mazda 626, com a 
matrícula QO-66-27, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
64/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.26 
Data da remoção: 2020.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a 
matrícula 10-86-HC, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
65/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.26 
Data da remoção: 2020.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda, sem matrícula, 
nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
66/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.26 
Data da remoção: 2020.11.26 
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Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 92-13-NG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
67/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.26 
Data da remoção: 2020.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Saxo, com a 
matrícula 88-14-HS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
195/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.17 
Data da remoção: 2020.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matrícula 42-AI-23, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
196/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.17 
Data da remoção: 2020.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Combo, com a 
matrícula 82-CN-38, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
197/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.11.16 
Data da remoção: 2020.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 413, com a 
matrícula 20-56-RI, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
195/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.08.20 
Data da remoção: 2020.11.26 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª SESSÃO ORDINÁRIA* 
 

Realizada em 26 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 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO 25 DE NOVEMBRO – DIA 
INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES 
 

Considerando que: 
 
i. a violência contra as mulheres é uma ferida que 
rasga a sociedade portuguesa e todas as 

sociedades sob formas diversas, nomeadamente o 
assédio, as violações e os assassinatos. Essas 
feridas são mais profundas quando estão em 
causa mulheres negras, mulheres ciganas, 
mulheres migrantes, mulheres pobres, mulheres 
trans, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, e 
outras mulheres mais excluídas ou discriminadas 
pela sociedade; 
 
ii. em Portugal, nos últimos 16 anos cerca de 564 
mulheres foram mortas em contextos de violência 
doméstica, segundo o Observatório das Mulheres 
Assassinadas (OMA) da Associação União de 
Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR); 
 
iii. segundo esse observatório, este ano, até 15 de 
novembro, 30 mulheres já foram assassinadas em 
Portugal, sendo que “dezasseis das mulheres 
assassinadas estavam em relações de intimidade 
e dez mostravam sinais de violência prévia”; 
 
iv. em 16 dos femicídios estavam crianças 
presentes e em 10 dos crimes a mulher 
assassinada tinha filhos em comum com o 
homicida. Vinte e uma crianças ficaram órfãs na 
sequência desses atos bárbaros. Nove dos 
assassínios ocorreram durante a relação, enquanto 
que seis tiveram lugar após o fim da mesma. Em 8 
desses casos de fenicídio, as mulheres tentaram 
separar-se do homicida previamente; 
 
v. em 63% dos femicídios reportados havia 
violência prévia e em 40% havia ameaça de morte. 
Em 80% destes casos a violência era conhecida de 
outras pessoas; 
 
vi. com base na recolha de informações publicadas 
na imprensa, esses dados revelam uma 
estabilização do número de femicídios, tendo em 
conta que em 2019 foram mortas, também, 30 
mulheres; 
 
vii. em declarações à imprensa, Cátia Pontedeira, 
do Observatório de Mulheres Assassinadas, 
afirmou que “não podemos dizer que a pandemia 
afetou os nossos dados. O que podemos dizer é 
que a pandemia torna a convivência mais difícil. 
Os femicídios têm uma motivação de género que 
não podemos ignorar.”; 
 
viii. apesar da crise pandémica que atravessamos, 
o Dia Internacional pela Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres, foi assinalado em várias 
cidades do país com concentrações de rua, 
promovidas por diversos coletivos feministas. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 26 de novembro de 
2020, saúda o dia 25 de novembro, Dia 
Internacional pela Eliminação da Violência 
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Contra as Mulheres, todas as concentrações que 
assinalaram esta data e o trabalho diário das 
associações, organizações não-governamentais 
e serviços sociais do Estado que prestam apoio 
às mulheres vítimas de violência. 
 
Enviar este documento ao Presidente da 
República, a todos os Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, ao Governo, à 
Associação União de Mulheres Alternativa e 
Resposta 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 e 
com o voto contra da bancada do CDS/PP).” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

PELA PROIBIÇÃO DE VENDA DE ANIMAIS VIVOS NOS 
MERCADOS E FEIRAS DO CONCELHO 

 
Considerando que: 
 
i. o bem-estar animal e os direitos dos mesmos 
têm vindo a ganhar centralidade nas 
preocupações da sociedade, sendo disso reflexo a 
evolução normativa que tem ocorrido a nível 
nacional, quer a nível europeu, ainda que com 
muito caminho para andar; 
 
ii. apesar dos constrangimentos legais e do 
desenvolvimento de uma consciência coletiva 
acerca dos Direitos dos Animais, nos mercados e 
feiras do concelho continuam a ser vendidos 
animais vivos para consumo humano; 
 
iii. o transporte de animais vivos tem merecido 
uma atenção especial dos vários poderes 
legislativos, aos quais se exigem a implementação 
de regras ainda mais apertadas, de modo a 
garantir condições de conforto e bem-estar aos 
animais que estão a ser deslocados; 
 
iv. nas feiras e mercados onde há animais vivos a 
serem comercializados, as condições em que os 
mesmos se encontram são, na maioria das vezes, 
degradantes, em espaços exíguos e pouco ou nada 
higienizados, como ilustram as fotografias; 
 

 
 

 
 
v. para além da segurança e bem-estar dos 
próprios animais, essa venda levanta questões 
graves de higiene e segurança alimentar também 
para as e os consumidores; 
 
vi. em espaços públicos devidamente licenciados 
para o efeito, a venda de produtos alimentares 
obedece a normas de segurança, higiene e 
informação aos consumidores que são 
praticamente impossíveis de assegurar no que 
toca à comercialização de animais vivos. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 26 de novembro de 
2020, recomenda ao executivo municipal que: 
 
1. seja proibida a venda de animais vivos nos 
mercados e feiras do concelho, sendo essa 
informação profusamente divulgada nesses 
espaços; 
 
2. em articulação com as juntas de freguesia, seja 
prestada formação adequada e dadas indicações 
claras para as equipas de fiscalização e 
funcionárias/os responsáveis pelos espaços para 
que não permitam a negociação de animais vivos; 
 
(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 e 
com o voto contra da bancada do CDS/PP).” 
 
(Aprovado por maioria) 
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VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

“VOTO DE SAUDAÇÃO 25 NOVEMBRO DE 1975” 
 

Pela bancada do PPD/PSD, foi apresentado um 
voto de saudação, com o título “Voto de Saudação 
25 Novembro de 1975” (documento n.º 3), que será 
transcrito em ata. Colocado à votação, o voto de 
saudação, foi rejeitado por maioria, com os votos a 
favor das bancadas do PPD/PSD, do CDS/PP, com 
a abstenção da bancada do PS, do PAN, com os 
votos contra da bancada da CDU, do BE e do 
Membro Independente Lúcia Lemos. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO 2021 
 

 
 

ORÇAMENTO 2021 E 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021-2024 

 
Orçamento 2021 e Grandes Opções do Plano 2021-
2024, elaborado em conformidade com as 
exigências legais e técnico-financeiras aplicáveis, 
de acordo com a informação n.º Interno/2020/9001, 
de 2020.11.06 e documentos anexos, aprovados 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), documentos remetidos pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal para deliberação. 

 
 

“PREÂMBULO 
 

A elaboração destes documentos previsionais 
acontece num quadro de grande incerteza e 
dificuldade. Enfrentamos uma crise de saúde 
pública, com reflexos profundos à escala mundial 
e graves repercussões a nível económico e social. 
 
Vivemos tempos de extrema exigência que 
requerem de todos nós grande determinação e 
responsabilidade. Uma nova realidade que nos 
trouxe profundas transformações quotidianas e 
que tem imposto rigorosas medidas de prevenção, 
como também muito empenho e resiliência para 
respondermos de forma pronta e eficaz aos 
desafios atuais e que se preconizam nos próximos 
tempos. 

Efetivamente os municípios portugueses têm 
estado na linha da frente na resposta à crise 
pandémica, tendo implementado um amplo e 
diversificado conjunto de medidas e ações de 
caráter extraordinário de apoio às famílias e às 
instituições, com impactos acentuados na sua 
gestão financeira. Nesta conjuntura da COVID-19, o 
Orçamento Municipal para 2021 assume-se como 
um instrumento de importância crucial enquanto 
instrumento de recuperação económica e social 
do nosso concelho, face à redução acentuada da 
economia e à diminuição dos rendimentos 
disponíveis. 
 
A realidade impõe-nos que continuemos a ser 
firmes no combate à propagação da COVID-19 e às 
consequências produzidas na vida dos cidadãos, 
não descurando o equilíbrio e a sustentabilidade 
das finanças municipais, pois só dessa forma será 
possível continuar a dar resposta às necessidades 
das pessoas e do território. 
 
A contínua melhoria das condições e da qualidade 
de vida dos munícipes de Odivelas tem 
constituído, desde a primeira hora, a grande 
prioridade deste Executivo Municipal, conciliando 
o investimento nas pessoas com o 
desenvolvimento do território. A construção de 
novos equipamentos e infraestruturas coletivas, a 
aposta na requalificação urbana e na melhoria do 
espaço público aliadas à intervenção da autarquia 
nas diversas áreas sociais, procurando diminuir as 
desigualdades existentes, têm permitido alcançar 
resultados bastante encorajadores. 
 
Odivelas conquistou uma nova centralidade na 
Área Metropolitana de Lisboa. Somos hoje um 
território mais moderno e mais qualificado e 
contamos com excelentes acessibilidades. Temos, 
pelo sexto ano consecutivo, a maior taxa de 
natalidade do país e em 2020 fomos, também, 
distinguidos com o estatuto de Cidade Europeia 
do Desporto. 
 
Este trajeto tem sido possível com o rigor e a 
disciplina financeira indispensáveis a uma gestão 
equilibrada, expressa, também, na diminuição 
acentuada da dívida a terceiros e da dívida 
bancária, bem como na significativa redução do 
prazo médio de pagamentos a fornecedores, 
injetando liquidez nas empresas e na economia 
local. 
 
Torna-se, por isso, fundamental garantir que o 
progresso e o desenvolvimento conseguidos, que 
motivaram a atratividade de muitas famílias e de 
um largo conjunto de empresários, que aqui têm 
vindo a fixar-se, não sejam descontinuados. Nesse 
propósito, os documentos que aqui se apresentam 
permitem assegurar que continuaremos a 
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trabalhar com grande firmeza e sentido de 
responsabilidade para responder à complexidade 
dos tempos atuais, focados no desenvolvimento 
local e no nosso maior capital: as pessoas e as 
famílias. 
 
 
SÍNTESE DO QUADRO FINANCEIRO 
 
O valor do Orçamento e GOP’s 2021 do Município 
de Odivelas totaliza 127.755.800 Euros, que se 
traduz num acréscimo residual de 24%, face aos 
Documentos Previsionais Iniciais de 2020. No 
entanto, em termos evolutivos, comparativamente 
com as Dotações Corrigidas Provisórias de 2020 
face às Iniciais de 2021, verifica-se um acréscimo de 
aproximadamente 9%. 
 
Do total previsto em Orçamento de Receita e de 
acordo com a sua natureza, verifica-se que 
84.279.214,00 Euros são Receitas Correntes, 
24.105.846,60 Euros representam Receitas de 
Capital, verificando-se ainda um montante de 
19.370.739,40 Euros em Receita não Efetiva. 
 
Por outro lado, do total do Orçamento de Despesa, 
83.120.859,68 Euros são Despesas Correntes, 
42.386.940,32 Euros traduzem Despesas de 
Capital, e 2.248.000 Euros são Despesa não Efetiva. 
 
 
RECEITA 
 
Do lado da RECEITA, salienta-se um acréscimo do 
valor previsto a arrecadar com a Receita Fiscal 
(engloba a rúbrica Receita Fiscal e Taxas, Multas e 
Outras Penalidades), capítulo que representa 34% 
do total da receita municipal prevista, que regista 
uma variação positiva de 20% face a 2020. 
 
No que se refere ao capítulo das Transferências e 
Subsídios Correntes, realce para as verbas 
provenientes da proposta do Orçamento Geral do 
Estado - OE 2021 (Fundo de Equilíbrio Financeiro, 
Fundo Social Municipal, Participação no IRS, 
Participação no IVA e art.º 35, n.º 3 da Lei n.º 
73/2013), que totalizam 20.543.088,00 Euros, 
representando um acréscimo de 8%, face a 2020. 
 
 
DESPESA 
 
No que diz respeito à DESPESA, relevo para as 
Despesas com o Pessoal com um valor total de 
31.016.650,00 Euros, representando 24% do total 
das dotações orçamentais para 2021, tratando-se 
de um montante superior em 12%, ao previsto em 
Orçamento de 2020. 
 
 

Relevo também, para as Despesas com Passivo 
Financeiros, isto é, juros e amortizações relativos 
aos empréstimos de Médio e Longo Prazo 
contratados, que totalizam 2.248.000,00 Euros, 
representando um decréscimo de 29% em relação 
às dotações iniciais de 2020. 
 
Os agrupamentos da despesa relativos a 
Transferências e Subsídios Correntes e de Capital, 
totalizam 19.063.230,00 Euros, sendo que 
12.279.065,53 Euros, são de natureza corrente e os 
restantes 6.784.164,92 Euros de natureza de 
capital. 
 
Realça-se, ainda, o montante relativo ao exercício 
das competências que foram transferidas para as 
Juntas de Freguesia, bem como aos Contratos 
Interadministrativos de Delegação de 
Competências de Freguesia celebrados, que 
totaliza um valor aproximado de 5.400.000,00 
Euros. 
 
Registe-se, também, o valor inscrito para Aquisição 
de Bens de Capital (Investimento), que atinge os 
35.419.087,15 Euros, representando um acréscimo, 
relativamente a 2020, de 40%. 
 
Salienta-se, por último, a inscrição de uma verba 
superior a 1 milhão de euros, a transferir para a 
AML, no âmbito do bem sucedido processo de 
redução tarifária do transporte público coletivo. 
 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP’S) - 
2021/2024 
 
As Grandes Opções do Plano para 2021-2024 
totalizam 96.707.370,00 Euros, representando um 
acréscimo de 43%, quando comparado com as 
GOP’s 2020-2023. 
 
Realça-se o valor inscrito de cerca de 60,2 milhões 
de euros, referente a Projetos Novos, aos quais se 
juntam de 36,5 milhões de euros de Dívida 
Orçamental a Transitar. 
 
Verifica-se que estão afetos às Funções Gerais, o 
montante 15,6 milhões de euros, às Funções 
Sociais o montante de 58,6 milhões de euros, 
permanecendo deste modo como o eixo 
estratégico mais relevante, representando 61% do 
total inscrito em GOP’s, às Funções Económicas o 
montante de 13,3 milhões de euros e a Outras 
Funções o montante de 9,1 milhões de euros. 
 
Destacam-se algumas destas intervenções e 
destes projetos iniciados em 2020, assim como 
outras a ter início em 2021: 
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Obras iniciadas em 2020 
 
 Construção do Pavilhão Desportivo da EB Carlos 
Paredes; 
 
 Ampliação do Centro de Dia do Olival Basto; 
 
 Requalificação da Avenida D. Dinis; 
 
 Requalificação do Largo de São José (Bairro de 
Santa Maria); 
 
 Execução da Via de ligação da Quinta da Serra ao 
Bairro da Cassapia; 
 
 Criação das Zonas 30; 
 
 Intervenção de Conservação e Restauro do 
Túmulo D. Diniz; 
 
 Requalificação da Rua Angola, no Olival Basto; 
 
Ligação da Rua Tomás da Anunciação à Rua 
Combatentes do Ultramar e zona de 
estacionamento adjacente à Rua Tony de matos; 
 
 Construção do Centro Interpretativo das Águas 
de Caneças. 
 
 
Obras a iniciar em 2021 
 
 Construção da nova Escola EB1 / JI em Odivelas; 
 
 Construção da nova Escola EB1 / JI da Serra da 
Amoreira; 
 
 Construção da Unidade de Saúde de Famões; 
 
 Construção da Divisão Policial de Odivelas, 
 
 Reabilitação dos Jardins da Quinta do Espírito 
Santo; 
 
 Requalificação da Escola Secundária da Ramada; 
 
Construção do Pavilhão Desportivo da EB 
Pombais; 
 
 Ginásio da Escola EB 2+3 dos Pombais; 
 
 Requalificação da Escola Maria Máxima Vaz; 
 
 Reabilitação da Biblioteca D. Dinis; 
 
Reabilitação dos Claustros do Mosteiro São Diniz 
e São Bernardo; 
 
 Criação do Centro Interpretativo do Mosteiro São 
Dinis e São Bernardo; 
 

 Requalificação do Largo D. Dinis; 
 
 Remodelação da Frente Urbana do Rio da Costa; 
 
 Ligação viária da Rua Dário de Canas à Rotunda 
da Repsol; 
 
 
Projetos a implementar em 2021 
 
 Plano de Melhoria Ambiental e Eficiência 
Energética; 
 
 Implementação da estratégia de promoção do 
Vinho de Odivelas; 
 
 Desenvolvimento do Plano de regeneração 
Urbana da Pontinha e da Póvoa de Santo Adrião; 
 
 Elaboração do Plano de Pormenor da Quinta dos 
Cedros, Alvito e Troca; 
 
 Elaboração do Plano de Pormenor do Silvado; 
 
 Planeamento e execução das ciclovias entre 
Odivelas- Lisboa, Odivelas-Loures e Odivelas- 
Amadora; 
 
 Candidatura ao Programa 1º Direito; 
 
 Projeto Educar para Construir; 
 
 Agenda para a Deficiência - Projeto Cedo; 
 
 Projeto SEI Ser Família; 
 
Promoção para a Integração dos Sem Abrigo; 
 
Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais. 
 
Este orçamento e GOP’S representam a vontade 
do Executivo Municipal que é o rosto de muitas e 
muitos profissionais que, todos os dias, dão o seu 
melhor pelo nosso município. Para os 
trabalhadores da Câmara Municipal deixo aqui 
uma palavra de apreço e estima, pelo empenho e 
pelo trabalho que têm realizado na prossecução 
dos bons resultados que temos alcançado nos 
últimos anos. Os documentos previsionais são, 
também, o reflexo na aposta que continuamos a 
efetuar no capital humano, recusando a ideia de 
que a despesa com recursos nesta área represente 
um estrito custo. Trata-se de um investimento, um 
investimento reprodutivo num Município que está 
a crescer e a evoluir e pretende oferecer ainda mais 
e melhores serviços aos seus munícipes. 
 
Este orçamento revela, portanto, compromisso e 
responsabilidade. O investimento que 
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continuaremos a realizar, de forma transversal, 
representa muito mais do que a continuidade de 
políticas anteriormente assumidas por este 
executivo. Procurámos ir ainda mais longe, 
reduzindo, também, a taxa de IMI, que para 2021 
será de 0,36%, além da manutenção do IMI familiar 
para agregados familiares com dois ou mais filhos 
e lançando as sementes para a futura expansão de 
um meio de transporte pesado ao município de 
Loures, com novas estações e maior cobertura do 
nosso território, incluindo uma ligação direta ao 
Hospital Beatriz Ângelo. 
 
Estas são as linhas gerais do orçamento municipal 
para 2021. Um documento que indica muito 
claramente a aposta feita por este executivo no 
desenvolvimento sustentado do Concelho de 
Odivelas. Um orçamento que aposta na coesão 
social e no apoio aos mais fragilizados, na 
educação, na cultura, no desporto, na construção 
de equipamentos e infraestruturas, na reabilitação 
urbana, na segurança e na proteção civil, nos 
recursos humanos, na atração de investimento, na 
inovação e no aumento da qualidade de vida em 
geral. 
 
Odivelas, 5 de novembro de 2020. 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
Hugo Martins” 
 
(Preâmbulo do Orçamento 2021, Grandes Opções 
do Plano 2021- 2024) 
 
(Documento a ser divulgado através do sítio 
institucional da Câmara Municipal de Odivelas na 
Internet www.cm-odivelas.pt) 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

17.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA* 
 

Realizada em 3 de dezembro 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 SAUDAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

“25 DE NOVEMBRO DE 1975” 
 

Pela bancada do PPD/PSD, foi apresentado um 
voto de saudação, com o título “25 de Novembro 
de 1975” (documento n.º 1), que será transcrito em 
ata. Colocado à votação, o voto de saudação, foi 
rejeitado por maioria, com os votos a favor das 
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bancadas do CDS/PP e do PPD/PSD, com a 
abstenção das bancadas do PS e do PAN e com os 
votos contra das bancadas do BE, da CDU, do 
Membro Independente Lúcia Lemos e do 
Presidente da Assembleia Municipal, que exerceu 
o voto de qualidade, votando em último lugar. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

“CELEBRAÇÃO DO 25 DE NOVEMBRO DE 1975” 
 

Pela bancada do CDS/PP, foi apresentado um voto 
de saudação, com o título “Celebração do 25 de 
Novembro de 1975” (documento n.º 4), que será 
transcrito em ata. Colocado à votação, o voto de 
saudação, foi rejeitado por maioria com os votos a 
favor das bancadas do CDS/PP e do PPD/PSD e 
com os votos Contra das bancadas do PS, do PAN, 
da CDU, do BE e do Membro Independente Lúcia 
Lemos. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

“À LUTA DA HOTELARIA” 
 

Pela bancada do CDS/PP, foi apresentado um voto 
de saudação, com o título “À luta da hotelaria” 
(documento n.º 7), que será transcrito em ata. 
Colocado à votação, o voto de saudação, foi 
rejeitado por maioria com os votos a favor das 
bancadas do CDS/PP, do PPD/PSD e do PAN, com 
os votos contra do PS e da CDU e com a abstenção 
da bancada do BE e do Membro Independente 
Lúcia Lemos. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE EDUARDO LOURENÇO 
 

Eduardo Lourenço morreu esta terça-feira, dia da 
Restauração da Independência, aos 97 anos, em 
Lisboa.  
 
 

Foi professor, filósofo, escritor, crítico literário, 
ensaísta, interventor cívico, sendo actualmente 
membro do Conselho de Estado. 
 
Dedicou a sua vida a pensar o país, tendo sido 
considerado o homem que melhor pensava 
Portugal. 
 
Dele disse o Presidente da República ser “o nosso 
mais importante ensaísta e crítico, o nosso mais 
destacado intelectual público.” 
 
Nascido a 23 de maio de 1923, em S. Pedro do Rio 
Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, 
era uma das personalidades mais brilhantes do 
país.  
 
Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas, na 
Universidade de Coimbra, em 1946, aí inicia o seu 
percurso, como assistente e como autor. 
 
Seguir-se-iam as funções de Leitor de Cultura 
Portuguesa, nas universidades de Hamburgo e 
Heidelberg, na Alemanha, em Montpellier, na 
França, e no Brasil, até se fixar na cidade francesa 
de Vence, em 1965, com actividade pedagógica 
nas principais universidades francesas. 
 
Autor de mais de 40 títulos deixa uma vasta obra 
de grande originalidade coroada pelo Prémio 
Camões e pelo Prémio Pessoa. 
 
A sua obra interroga o que somos, das forças às 
fraquezas, à coragem e à paixão. 
 
Eduardo Lourenço foi, é e será sempre uma das 
maiores referências da cultura portuguesa, quer 
pela sua extensa obra, quer pela sua inesgotável 
profundidade e originalidade. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
03/12/2020, endereça as suas mais sentidas 
condolências à família por esta perda inestimável. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – 
foi Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, do PPD/PS, da CDU, do BE, do 
PAN e do Membro Independente Lúcia Lemos e 
com abstenção da bancada do CDS/PP.) 
 
Odivelas, 04 de dezembro de 2020” 
 
(Aprovado por maioria)” 
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RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“LIMPEZA DOS TERRENOS NOS ACESSOS AO 
MUNICÍPIO” 

 
Pela bancada do CDS/PP, foi apresentada uma 
recomendação, com o título “Limpeza dos terrenos 
nos acessos ao município” (documento n.º 3), que 
será transcrita em ata. Colocada à votação, a 
recomendação, foi rejeitada por maioria com os 
votos a favor das bancadas do BE, do PAN, da CDU, 
do CDS/PP, do PPD/PSD, do Membro 
Independente Lúcia Lemos e com os votos contra 
da bancada do PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“SAUDAÇÃO ÀS TRABALHADORAS E AOS 
TRABALHADORES DOS CTT” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma Moção, 
com o título, “Saudação às trabalhadoras e aos 
trabalhadores dos CTT” (documento n.º 5), 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, da CDU e do Membro 
Independente Lúcia Lemos com os votos contra 
das bancadas do PS, do CDS/PP e do PPD/PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO 3 DE DEZEMBRO – DIA 
INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
Considerando que: 
 
i. hoje, dia 3 de dezembro assinala-se o Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência. A data 
é celebrada desde 1998, ano em que a Organização 
das Nações Unidas aprovou a Convenção dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência;  
 
 
 

ii. anualmente, esta comemoração visa chamar a 
atenção para as vidas das pessoas com deficiência, 
procurando dar-lhes a visibilidade que a exclusão 
a que estão sujeitas ainda promove; 
 
iii. em 2020, no contexto da crise pandémica, as 
pessoas com deficiência fazem parte de grupos 
sociais mais vulneráveis, até porque, 
anteriormente, já viviam desigualdades sociais, 
laborais, económicas e políticas, por exemplo; 
 
iv. os últimos dados conhecidos acerca dessa 
população constam no relatório Pessoas com 
Deficiência em Portugal – Indicadores de Direitos 
Humanos 2018, demonstrando que o desemprego 
de pessoas com deficiência aumentou mesmo 
num período em que diminuía entre a população 
em geral, tendo crescido 24% entre 2011 e 2017; 
 
v. a situação agrava-se quando se trata de pessoas 
com deficiências graves. Nesse grupo específico, 
“a taxa de emprego situa-se nos 35,6%, contra os 
73,2% entre as pessoas sem deficiência”, de acordo 
com o relatório do Observatório da Deficiência e 
dos Direitos Humanos (ODDH); 
 
vi. o risco de pobreza ou exclusão social é também 
consideravelmente maior entre as pessoas com 
deficiência. Em agregados familiares com pessoas 
com deficiências graves, segundo os mesmos 
dados, esse risco “atinge os 36,7%, mais 15,3 pontos 
percentuais do que nos agregados sem pessoas 
com deficiência e mais 6;4 pontos percentuais do 
que nos agregados com pessoas com deficiências 
moderadas”; 
 
vii. :em Portugal, o dia 3 de dezembro está a ser 
assinalado com diversas iniciativas promovidas 
pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR-IP), 
sob o lema “Construindo Melhor: em direção a um 
mundo pós - COVID-19 inclusivo, acessível e 
sustentável”, essencialmente através de 
plataformas digitais e em parceria com várias 
instituições; 
 
viii. a criação dos centros de apoio à vida 
independente foi uma medida importante para 
promover a autodeterminação das pessoas com 
deficiência, ainda que necessite de ser reforçada, 
aprofundada e alargada, no sentido de acelerar o 
processo de desinstitucionalização dessas vidas; 
 
ix. há muito que a legislação prevê a eliminação de 
barreiras à acessibilidade física ou virtual das 
pessoas com deficiência a serviços, equipamentos 
e espaços públicos. No entanto, essa mudança 
tarda em acontecer, um pouco por todo o país e, 
também, no nosso concelho. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 3 de dezembro de 
2020, delibera: 
 
1. saudar o dia 3 de dezembro, Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência, todas as suas 
celebrações e organizações que nele participam, 
bem como as pessoas com deficiência e respetivas 
famílias, cuidadores e assistentes pessoais; 
 
2. apelar a todas as entidades públicas e privadas 
que cumpram a legislação, promovendo a 
eliminação de todas as barreiras físicas e virtuais e 
garantindo o acesso e fruição de todos os espaços 
também a pessoas com deficiência. 
 
Enviar este documento ao Presidente da 
República, a todos os Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, ao Governo, ao Instituto 
Nacional para a Reabilitação e à comunicação 
social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Maioria com os votos a favor das 
bancadas do PS, do BE, da CDU, do PAN, do 
PPD/PSD e do Membro Independente Lúcia 
Lemos, e com a abstenção da bancada do 
CDS/PP) 
 
Odivelas, 04 de dezembro de 2020” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL PARA 2021 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL PARA 2021 
 

Proposta de Mapa de Pessoal, referente ao ano de 
2021, de acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 
29.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com as necessárias adaptações, nos termos 
da informação n.º Interno/2020/8770, de 2020.11.03 
e da informação n.º Interno/2020/8971, de 
2020.11.05, aprovadas 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), remetidas 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal à 
Assembleia Municipal, para deliberação. 
 
 
“(…) De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 
29.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, com as necessárias adaptações, o Mapa de 
Pessoal, para o próximo ano, deverá ser submetido 
à aprovação dos Órgãos competentes juntamente 
com a proposta de orçamento. 
 
No cumprimento desses dispositivos legais, foi 
elaborada a proposta de Mapa de Pessoal para o 
ano de 2021, em anexo, a qual tem como grande 
objetivo a adequação dos postos de trabalho 
previstos aos objetivos estratégicos desta 
Autarquia para o próximo ano e às efetivas 
necessidades dos serviços para a prossecução dos 
mesmos, tendo em consideração o seguinte: 
 
1) Previsão de novos postos de trabalho que 
permitam a futura consolidação de situações de 
mobilidade na categoria e mobilidade 
intercarreiras; 
 
2) Previsão de novos postos de trabalho tendo em 
vista a abertura de procedimentos concursais 
imprescindíveis ao cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público legalmente 
estabelecidas, nomeadamente ao nível das 
carreiras de Técnico Superior, Especialista de 
Informática, Especial de Fiscalização, Assistente 
Técnico e Assistente Operacional para o exercício 
de funções em diversas áreas da atividade 
municipal; 
 
3) Eliminação de alguns postos de trabalho não 
ocupados referentes a diversas situações cuja 
ocupação não se revela necessária aos serviços. 
 
Em face destas linhas orientadoras, o mapa de 
pessoal para 2021 contempla um total de 1914 
postos de trabalho, encontrando-se ocupados, à 
presente data, 1497 (incluindo o pessoal não 
docente dos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho, no âmbito da transferência de 
competências na área da educação) e não 
ocupados 417 postos. 
 
Em termos comparativos com o Mapa de Pessoal 
para 2020, o qual contemplava 1637 postos de 
trabalho, observa-se um acréscimo de 277 postos 
de trabalho, que resulta do seguinte: 
 
a) Criação de 286 postos de trabalho para o 
exercício de funções nas várias unidades orgânicas 
desta Câmara Municipal, designadamente: 
 
- Técnico Superior - 14 postos de trabalho;  
 
- Assistente Técnico - 36 postos de trabalho (sendo 
que 24 postos resultaram da transição do pessoal 
não docente para as autarquias, dos quais 1 é da 
categoria de Coordenador Técnico); 
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- Assistente Operacional - 232 postos de trabalho 
(sendo que 129 postos resultaram da transição do 
pessoal não docente para as autarquias, dos quais 
1 é da categoria de Encarregado Operacional); 
 
- Especialista de Informática – 2 postos de trabalho; 
 
- Especial de Fiscalização – 1 posto de trabalho de 
Fiscal Coordenador e 1 posto de trabalho de Fiscal. 
 
b) Eliminação de 9 postos de trabalho não 
ocupados sendo que, todos estes os postos 
resultaram de situações de consolidações de 
mobilidades intercarreiras e um por aposentação 
não se revelando necessários para a prossecução 
das atribuições das respetivas unidades orgânicas. 
 
De salientar ainda que esta proposta de Mapa de 
Pessoal contempla a descrição das funções 
associadas a cada carreira/categoria. 
 
Procedeu-se à auscultação das Organizações 
Sindicais, representativas dos trabalhadores desta 
Câmara Municipal, conforme documento anexo. 
Até à data, apenas foi rececionada a resposta do 
STAL (Sindicato dos Trabalhadores da 
Administração Local), o qual manifestou 
concordância com a proposta de Mapa de Pessoal 
apresentada, conforme documento também em 
anexo. 
 
Mais se informa que esta proposta de mapa está 
espelhada na proposta de Orçamento para 2021, o 
qual prevê a dotação correspondente ao número 
de postos de trabalho previstos. 
 
Assim propõe-se a V.ª Ex.a que a proposta de Mapa 
de Pessoal, referente ao ano de 2021, seja 
submetida à consideração do Ex.mo Sr. Presidente, 
para que, em caso de concordância, determine a 
sua inserção na ordem de trabalhos da Reunião da 
Câmara Municipal em que ocorra a aprovação do 
Orçamento Municipal e, em caso de aprovação por 
este Órgão, determine o seu envio à Assembleia 
Municipal.(…)” (excerto da informação n.º 
Interno/2020/8770 de 2020.11.03) 
 
 
“(…) De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 
29.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com as necessárias adaptações, o Mapa de 
Pessoal, para o próximo ano, deverá ser submetido 
à aprovação dos Órgãos competentes juntamente 
com a proposta de orçamento, contendo a 
totalidade dos postos necessários para 
cumprimento das atividades de natureza 
permanente ou temporária, a desenvolver durante 
a sua execução, conforme anexos na etapa 1 do 
edoc/2020/64698. 
 

Considerando que: 
 
1 – Foi identificada, em função das atividades de 
caráter permanente a desenvolver pela CMO, a 
necessidade de recrutamento de trabalhadores 
com e sem vínculo de emprego público, por tempo 
indeterminado, através de procedimentos 
concursais, os quais devem ser abertos ao abrigo e 
nos limites constantes no plano anual de 
recrutamento, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 
30º da LTFP, na sua atual redação; 
 
2 – De acordo com as novas necessidades de 
recrutamento identificadas, os postos de trabalho 
previstos e não ocupados serão para reforçar as 
equipas de diversas áreas de atuação, com recurso 
a 119 contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, como segue: 
 
- 1 para a Divisão de Recursos Humanos e 
Formação/Setor de Saúde Ocupacional, Higiene e 
Segurança no Trabalho na área de enfermagem 
(tempo parcial); 
 
- 1 para a Divisão de Infraestruturas e 
Equipamentos Municipais na área de arquitetura; 
 
- 1 para o Gabinete de Planeamento Estratégico e 
Projetos Especiais na área de Ordenamento do 
Território, Urbanismo e Mobilidade (Engenharia / 
Arquitetura / Geografia do Ordenamento do 
Território); 
 
- 1 para a Divisão de Espaços Verdes para apoio ao 
Setor de Viveiros Municipais; 
 
- 1 para a Divisão de Cultura e Turismo para a Loja 
do Turismo; 
 
- 2 para a Divisão de Fiscalização Municipal, 1 para 
reforçar a equipa dos fiscais e 1 para fiscal 
coordenador; 
 
- 1 para o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico para a equipa do Setor 
de Secretaria Central; 
 
- 2 para a Divisão de Desenvolvimento Desportivo, 
1 para reforço da equipa que presta apoio às 
instalações desportivas (limpeza, conservação, etc) 
e 1 para a área de Educação Física e Desporto; 
 
- 2 para o Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento, para as áreas de Administração de 
Sistemas e Aplicacional; 
 
- 100 para a Divisão de Educação (Pessoal Não 
Docente), para reforço das equipas de controlo e 
vigilância dos alunos, limpeza de instalações e 
apoio ao pessoal docente; 
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- 6 para a Divisão de Educação (Pessoal Não 
Docente), para reforçar as equipas das secretarias 
dos agrupamentos de escolas; 
 
- 1 para a Divisão de Coesão Social, na área de 
Serviço Social. 
 
Nestes termos propõe-se, submeter a deliberação 
da Câmara Municipal de Odivelas e, 
posteriormente apresentada à Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea o) 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: 
 
1. A aprovação do Mapa de Pessoal para 2021; 
 
2. Que, para que possamos obter critérios de 
eficiência e eficácia e para uma melhor agilização 
na gestão de recursos humanos, seja concedida 
autorização para proceder à abertura de 
procedimentos concursais, para candidatos com 
ou sem vínculo de emprego público, supra 
identificados, bem como os demais que se 
revelem necessários ao preenchimento dos postos 
de trabalho que venham a ficar vagos durante o 
ano de 2021, nos rigorosos limites do mapa de 
pessoal aprovado e ao abrigo do n.º 3, artigo 28º, 
conjugado com os n.ºs 4 e 6, artigo 30º da LTFP.(…)” 
(excerto da Informação n.º Interno/2020/8971 de 
2020.11.05). 
 
(Documento a ser divulgado através do sítio 
institucional da Câmara Municipal de Odivelas na 
Internet www.cm-odivelas.pt) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACEITAÇÃO 
PARA O ANO DE 2021 DAS COMPETÊNCIAS 

NA ÁREA DA SAÚDE 
 

Proposta de declaração de não aceitação, no ano 
de 2021, das competências no âmbito da área da 
Saúde, a transferir para os municípios e entidades 
municipais, estabelecidas nos artigos 13.º e 33.º da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, nos termos do n.º 2 
do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de 
janeiro, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/8519, de 2020.10.29, aprovada na 22.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 11 de novembro de 2020, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 24 de 2020), remetida pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal à Assembleia Municipal, para 
deliberação. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 


