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CÂMARA MUNICIPAL
1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Realizada em 13 de janeiro de 2021
(Videoconferência)

Escapando a um percurso iminentemente
académico ou preso às escolas de pensamento e
estéticas mais teóricas, ruma, por uma forte
influência de Paula Rego, à “Slade School of Fine
Art”, em Londres, Reino Unido, desenvolvendo os
estudos e capacidades que aprendeu com o artista
Reg Butler, entre 1955 e 1959, obtendo no final do
curso três distinções em composição, figura e
cabeça.
O seu regresso a Portugal, ainda antes do 25 de
Abril de 1974, faz estalar uma relevante polémica
artística: em 1973 assina a estátua de Dom
Sebastião, em Lagos, que é alvo de violentas
críticas das autoridades académicas e eminências
do regime, pois com esta composição artística
tinha desconcertado a tradição heroica do
academismo português, espelhando na pedra um
rei frágil, débil e infantil.

DELIBERAÇÕES

VOTOS DE PESAR

“VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DO MESTRE JOÃO CUTILEIRO

Faleceu aos 83 anos de idade, no passado dia 5 de
janeiro de 2021, o Mestre João Cutileiro, referência
insubstituível da escultura e da arte portuguesas.
João Pires Cutileiro nasceu em Lisboa, a 26 de
junho de 1937, no seio de uma família do meio
intelectual e artístico, e cedo se iniciou no estudo e
prática de desenho. O seu pai, médico de profissão
e um forte oposicionista ao regime salazarista,
ficou impedido de exercer em Portugal o que o
leva a integrar a Organização Mundial de Saúde,
pelo que João Cutileiro viveu no estrangeiro
durante o período da sua adolescência, tendo
passado por países como a Suíça, Índia e
Paquistão.
O gosto pela pintura leva-o a frequentar o estúdio
de Jorge Barradas, entre 1949 e 1951, onde acaba
também por aprimorar a prática no modelismo e
cerâmica, transitando, mais tarde, para o atelier de
António Duarte com quem trabalhou e colaborou
de forma próxima, em regime de voluntariado
como assistente de canteiro, começando neste
meio a talhar, esculpir e trabalhar em pedra.
Numa passagem por Florença teve contacto com
as obras de Michelangelo que foi determinante
para firmar a escultura como o seu percurso
artístico e de uma vida.
Entre 1953 e 1954 frequenta a Escola Superior de
Belas Artes de Lisboa, sendo aluno do relevante
Mestre Leopoldo de Almeida.

Na mesma linha figurativa que o acompanhará
durante décadas de construção, consolidação e
inovação artística, assina um vasto conjunto de
estatuária pública em Portugal, merecendo
particular referência pela rutura com o status quo,
o Monumento ao 25 de Abril (no Parque Eduardo
VII, em Lisboa) em 1997, e a estátua do Marquês de
Pombal (em Vila Real de Santo António) em 2009.
Com sentimento de pertença e amor pelo
Alentejo, muda-se para Évora em 1985, aí expondo,
na sua própria casa e de forma permanente, a sua
multifacetada obra que evoluirá a partir da
escultura, também para a fotografia e para o
desenho.
No altruísmo democrático que sempre o
caracterizou, legou ao Alentejo – à Direção
Regional de Cultura do Alentejo, à Universidade de
Évora e à Câmara Municipal de Évora – o seu largo
e importante espólio composto por mais de 900
obras.
O Mestre João Cutileiro teve ainda firme
participação cívica e política antes e depois do 25
de Abril, sendo um antifascista com passagens
pelo Movimento de Unidade Democrática e pelo
Partido Comunista Português e, mais tarde, com
aproximação ao Partido Socialista.
A sua vida com décadas de trabalho artístico ficará
marcada pelo desvelado desinteresse na busca de
notoriedade, assente num permanente estado de
humildade, contribuindo ainda assim para a
afirmação da Cultura Portuguesa, num estilo
próprio e assumidamente moderno e inovador
que fez escola e abriu portas a sucessivas gerações
de escultores e artistas portugueses. Parte
inegável da sua herança e legado está hoje
espelhada num importante conjunto de nomes
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incontornáveis da escultura em Portugal, tais
como Rui Chafes, José Pedro Croft, Manuel Rosa,
entre tantos outros.

Carlos do Carmo desde novo cresceu e viveu ao
som da canção portuguesa, emprestando a sua
voz e dotes únicos à mestria do Fado.

Numa vida de grande intensidade e participação
cívica, plena de reconhecimento, condecorações e
momentos marcantes, destacam-se quatro
distinções:

Desenvolveu uma brilhante carreira de décadas,
com início nos anos sessenta do século passado,
que terminou em apoteose de admiradores e de
melómanos, amantes e respeitadores do Fado e da
sua voz singular como intérprete, no concerto que
deu no Coliseu dos Recreios, a 9 de novembro de
2019.

 A Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, do
Mérito Científico, Literário e Artístico (Presidência
da República);
 A Medalha de Mérito Cultural (Ministério da
Cultura);
 O Doutoramento
Universidade de Évora;

Honoris

Causa

pela

 O Doutoramento Honoris
Universidade Nova de Lisboa.

Causa

pela

Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas
reunida a 13 de janeiro de 2021, manifesta o seu
profundo pesar pelo falecimento do ilustre
cidadão e reconhecido artista e escultor, Mestre
João Cutileiro, endereçando à sua família e amigos
mais próximos, as mais sinceras condolências.
Apresentado pela bancada do PS – aprovado por
unanimidade
Odivelas, 13 de janeiro de 2021
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Por Despachos do Sr. Presidente da Câmara
n.º 39/PRES/2017, de 30 de outubro
e n.º 02/PRES/2021, de 12 de janeiro 2021)

(Edgar S. Valles)”
(Aprovado por unanimidade)

“VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DO CARLOS DO CARMO

Faleceu aos 81 anos de idade, no dia 1 de janeiro de
2021, Carlos do Carmo, uma das mais marcantes e
singulares vozes do Fado e de toda a música e
cultura portuguesas.
Nascido em 21 de dezembro de 1939, na Lisboa
bairrista, berço do fado e coração de muita da
poesia popular portuguesa, Carlos do Carmo de
Ascensão Almeida era filho de Lucília do Carmo,
reputada fadista, e de Alfredo de Almeida, livreiro e
proprietário de uma casa de fados, o celebrizado
Faia, em pleno Bairro Alto.

Ao longo da vida, Carlos do Carmo inovou,
explorou e inaugurou novas formas de cantar o
Fado, dando voz e alma, tanto a fados ditos
tradicionais, como a outras canções, com
influências da música portuguesa e de outros
estilos musicais, tanto populares quanto eruditos.
Foi cantor e intérprete de poetas, compositores e
letristas de renome, tendo dado voz às palavras de
Bocage, Carlos de Oliveira, António Gedeão, do seu
amigo Ary dos Santos, Manuel Alegre, Vasco Graça
Moura, Alexandre O´Neill, Frederico de Brito, José
Luís Tinoco, Mascarenhas Barreto ou Nuno Júdice,
criações que ficam para sempre marcadas na
nossa alma e memória coletiva.
Da sua enorme herança musical, assinalam-se
fados e canções como “Fado da Lezíria”, “Lisboa
Menina e Moça”, “Estrela da Tarde”, “Os Putos”,
“Canoas do Tejo”, “Por morrer uma andorinha”,
“Teu nome Lisboa”, “Fado da Saudade”, entre
tantos outros expoentes musicais da cultura
portuguesa.
Gravou com a conceituada pianista Maria João
Pires, um dos mais belos discos de parceria, voz e
piano, interpretando notáveis autores. Também
com Bernardo Sassetti, editou um CD que se
configura como um verdadeiro testemunho vivo,
uma viagem sonora, por dez das canções mais
emblemáticas do nosso tempo, compostas por
José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Sérgio
Godinho, Rui Veloso, Fausto, Léo Ferré, Jacques
Brel, entre outros ilustres artistas portugueses.
Contemplando o grandioso legado de Carlos do
Carmo, fica também a sua preponderância na
mudança da “imagem” do Fado, com particular
incidência no contexto internacional, e a marca
humanista do seu espírito visionário e fraterno,
através de uma importante disponibilidade, apoio
e abertura que deu a uma nova geração de
músicos que se afirmam hoje como grandes
referências no panorama da música e da cultura
em Portugal, tendo nele, um mestre e verdadeiro
exemplo.
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Para além da ilustre carreira nacional e
internacional como fadista, Carlos do Carmo
também se destacou, com um relevantíssimo
contributo,
como
co-embaixador,
para
o
reconhecimento pela UNESCO do Fado como
Património Imaterial da Humanidade.

“1.ª Alteração Orçamental Permutativa
A 1.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2021 é
efetuada com o seguinte objetivo:

É com distinto orgulho que se evidencia a
afinidade de Carlos do Carmo a Odivelas, tendo a
sua mãe, a fadista Lucília do Carmo, vivido nas
Patameiras, proprietária da vivenda Lucinda.

Atualizar os valores transitados relativamente a
projetos anteriores a 2021, uma vez que o
orçamento para 2021, foi encerrado durante o mês
de outubro de 2020 e até ao final do ano
económico, ainda se assumiram compromissos e
se efetuaram pagamentos.

Através da sua insigne vida de cantor, intérprete e
fadista, mas também para além da mesma, na sua
longa participação cívica, Carlos do Carmo
associou o seu exemplo aos valores da Liberdade e
do 25 de Abril, sendo um homem que partilhou o
vivo e marcante percurso pela Cultura com as suas
convicções políticas e de forte compromisso com
os setores sociais, ficando imortalizado tal como a
sua música, na História de Portugal, pela notável
dimensão do Homem, do Cidadão, do Artista.

Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa
totaliza
3.765.299,38
Euros
(Três
milhões,
setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e
noventa e nove euros e trinta e oito cêntimos),
verificando-se um aumento das despesas de
capital no valor de 2.634,08 Euros (Dois mil
seiscentos e trinta e quatro euros e oito cêntimos),
por contrapartida de uma diminuição de igual
montante ao nível das despesas correntes,
conforme quadro seguinte:

Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas
reunida a 13 de janeiro de 2021, manifesta o seu
profundo pesar pelo falecimento do grande
cidadão e insigne fadista, nome maior da Cultura
Portuguesa que foi Carlos do Carmo, endereçando
à sua família, amigos mais próximos as mais
sentidas condolências.

ALTERAÇÃO DESPESA
Quadro Síntese

Apresentado pela bancada do PS – aprovado por
unanimidade

Inscrições /
Reforços

Diminuições /
Anulações

Total de Despesas
Correntes

2.151.996,05

2.154.630,13

Total de Despesas
Capital

1.613.303,33

1.610.669,25

Total Geral

3.765.299,38

3.765.299,38
(un: euros)

Odivelas, 13 de janeiro de 2021
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Por Despachos do Sr. Presidente da Câmara
n.º 39/PRES/2017, de 30 de outubro
e n.º 02/PRES/2021, de 12 de janeiro 2021)

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

(Edgar S. Valles)”

Receita
Corrente Bruta 84 279 214,00
Orçamentada

(Aprovado por unanimidade)

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2021

1.ª Alteração Orçamental, 1.ª alteração Orçamental
Permutativa de 2021, de acordo com a informação
n.º Interno/2021/121, de 2021.01.07.

Despesa
Corrente
Orçamentada

83 118 225,60

Saldo de
Gerência
Consignado

6 902 355,20

Amortizações
Médias
Empréstimos
M/L Prazo

2 861 118,92

Total (1)

91 181 569,20

Total (2)

85 979 344,52

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

5 202 224,68
(Un: euros)

Numa análise comparativa entre as dotações
atuais e o previsto na presente alteração
orçamental, verifica-se um aumento das despesas
de capital em 0,006%, por contrapartida da
diminuição das despesas correntes em 0,003%. (…)”
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(Excerto da 1.ª alteração Orçamental, 1.ª Alteração
Orçamental
Permutativa,
Orçamento
2021,
Grandes Opções do Plano 2021-2024)

FUNDOS DE MANEIO

(Aprovado por maioria)
CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA O
ANO DE 2021

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA RELATIVO AO
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020

Mapa de fluxos de caixa relativo ao exercício
económico de 2020, para integração do saldo de
gerência transitado nos fundos disponíveis de
2021, nos termos previstos na alínea a) do n.º 3 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de
junho, na atual redação, e de acordo com o
proposto na informação n.º Interno/2021/29, de
2021.01.06.

Constituição dos Fundos de Maneio para o ano de
2021, e consequente autorização para se realizar a
despesa no âmbito do Regulamento do Fundo de
Maneio, bem como autorização para se proceder
ao compromisso dos valores de constituição dos
fundos, declarando que de acordo com o
estipulado na Lei 8/2021 (LCPA), existem FD’s, de
acordo com a informação n.º Interno/2021/20, de
2021.01.04.

“(…) Na gestão municipal podem surgir despesas,
urgentes, inadiáveis e de pequeno montante. O
tempo, modo e lugar da exigibilidade da realização
de despesa e o seu pagamento, pode tornar-se
incompatível com o procedimento administrativo
comum, existente no município.
A legislação aplicável à contabilidade municipal
possibilita a existência de fundos de maneio. Estes
permitem ocorrer a pequenas despesas, urgentes
e inadiáveis, que são integradas no processo de
gestão orçamental e financeiros das autarquias.
Devem por isso ser atribuídos fundos de maneio
aos serviços, nos quais a sua necessidade mais se
faz sentir, devendo a sua utilização respeitar o
disposto nos termos da Norma de Controlo
Interno, e do Regulamento de Fundo de Maneio.
Conforme normas em vigor, e em caso de
concordância, solicita-se autorização de despesa
no âmbito do fundo de maneio, e autorização para
se proceder ao cabimento e compromisso dos
valores anuais dos fundos, sendo que o referido
encargo tem enquadramento orçamental nas
seguintes rubricas orçamentais:

U.O

Assembleia
Municipal

Titular

Presidente da
AMO
Miguel Cabrita

Gabinete de
Presidente da
Apoio à
CM
Presidência
Hugo Martins
(GAP)

(Aprovado por maioria)
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Orgânica/
Económica

Valor Anual

31.01/02.01.21

600,00 €

31.01/02.02.25

600,00 €

31.02/02.01.15

600,00 €

31.02/02.01.21

600,00 €

31.02/02.02.25

600,00 €

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões
Vereador
Edgar Valles

31.04/02.01.21

600,00 €

31.04/02.02.25

600,00 €

Vereadora
Susana Santos

31.04/02.01.21

600,00 €

31.04/02.02.25

600,00 €

31.04/02.01.21

600,00 €

31.04/02.02.25

600,00 €

Gabinete de
Apoio
aos Vereador Paulo
Vereadores César Teixeira
(GAV)
Vereador João
Paulo António
Vereadora
Mónica
Vilarinho

31.04/02.01.21

600,00 €

31.04/02.02.25

600,00 €

31.04/02.01.21

600,00 €

31.04/02.02.25

600,00 €

Face às competências da Direção Municipal de
Gestão e Administração Geral (DMGAG), da Divisão
Financeira e de Aprovisionamento (DFA) e do
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e
Protocolo (GCRPP) propõe-se, igualmente, a
constituição de fundos de maneio nos montantes
abaixo indicados, e solicita-se autorização de
despesa no âmbito do fundo de maneio, e
autorização para se proceder ao cabimento e
compromisso dos valores anuais dos fundos,
sendo
que
o
referido
encargo
tem
enquadramento
orçamental
nas seguintes
rubricas orçamentais:

U.O
DMGAG

Hernâni
Boaventura

DFA

Susana
Teixeira

GCRPP

Orgânica/
Económica

Titular

Miguel Silveiro

Valor Anual

34.07/02.01.21

500,00 €

34.07/02.02.25

5.500,00 €

34.04/02.01.21

600,00€

34.04/02.02.25

600,00 €

31.08/02.01.21

600,00 €

31.08/02.02.25

600,00 €

Assim, e em caso de concordância solicita-se
igualmente autorização para se proceder à
disponibilização dos valores afetos a cada fundo
conforme mapa que se segue:

Assembleia
Municipal
Gabinete de Apoio à
Presidência (GAP)
Gabinete de Apoio
aos Vereadores
(GAV)*
DMGAG
DFA
GCRPP

Orgânica/ Económica

Valor a
Disponibilizar

31.01/02.01.21

150,00 €

31.01/02.02.25

150,00 €

31.02/02.01.15

150,00 €

31.02/02.01.21

150,00 €

31.02/02.02.25

150,00 €

31.04/02.01.21

750,00 €*

31.04/02.02.25

750,00 €*

34.07/02.01.21

100,00 €

34.07/02.02.25

1.400,00 €

34.04/02.01.21

150,00 €

34.04/02.02.25

150,00 €

31.08/02.01.21

150,00 €

31.08/02.02.25

150,00 €

*Será disponibilizado o valor de 150,00 € na rubrica
02.01.21 e 150,00 € na rubrica 02.02.25, a cada
titular.
(…)”
(excerto
da
informação
n.º
Interno/2021/20 de 2021.01.04)
(Aprovado por maioria)

FUNDO DE MANEIO PARA A COMISSÃO DE
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ODIVELAS
PARA O ANO DE 2021

Constituição do Fundo de Maneio da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas
(CPCJO), para o ano de 2021, no valor de € 2.400,00
(dois mil e quatrocentos euros). Fundo de maneio
destinado a suportar despesas ocasionais e de
pequeno montante resultantes da ação da
comissão de proteção junto das crianças e jovens,
suas famílias ou pessoas que têm a guarda de
facto, dando cumprimento ao estipulado na alínea
r), do número 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro.
A titular deste fundo será a Chefe de Divisão dos
Projetos Educativos Igualdade e Cidadania, sendo
que a operacionalização do mesmo ficará a cargo
do/a Presidente da CPCJO, de acordo com a
informação n.º Interno/2020/10071, de 2020.12.28.
(Aprovado por unanimidade)

FUNDO DE MANEIO PERMANENTE PARA O FUNDO
DE AUXÍLIO SOCIAL DE EMERGÊNCIA (FASE)
PARA O ANO DE 2021

Constituição do Fundo de Maneio Permanente do
Fundo de Auxílio Social de Emergência (FASE),
para o ano de 2021, com o valor total anual de €
48.000,00 (quarenta e oito mil euros). O FASE
consubstancia-se
num
apoio
financeiro,
excecional e temporário, destinado aos agregados
familiares ou pessoas isoladas em processo de
acompanhamento social no âmbito do Serviço de
Atendimento
e
Acompanhamento
Social
Integrado e que se encontrem em situação
económico-social de emergência, para fazer face a
despesas essenciais ao suporte básico de vida,
dando cumprimento ao estipulado na alínea h), do
número 2, do Artigo 23.º, da alínea g), do número 2,
do Artigo 25.º e das alíneas k) e v) do número 1, do
Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, de
acordo com a informação n.º Interno/2020/9976,
de 2020.12.21.
(Aprovado por unanimidade)
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HORTAS URBANAS DE ODIVELAS

MINUTA DE ACORDO DE UTILIZAÇÃO DAS
HORTAS URBANAS DE ODIVELAS

Minuta de acordo de utilização das Hortas Urbanas
de Odivelas, nos termos do disposto no artigo 7.º e
no artigo 12.º do Regulamento de Hortas Urbanas
de Odivelas em vigor (Aviso n.º 19139/2019 de 28 de
novembro, Diário da república, 2.ª Série, alteração
ao Regulamento de Hortas Urbanas de Odivelas),
de acordo com a informação n.º Interno/2020/9741,
de 2021.12.10, e de acordo com a minuta anexa a
referida informação.

“MINUTA
HORTAS URBANAS DE ODIVELAS
ACORDO DE UTILIZAÇÃO
Entre:
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, na qualidade de
entidade responsável pela gestão da Horta Urbana
_____________, pessoa coletiva n.º 504293125, com
sede nos Paços do Concelho, Quinta da Memória,
na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas,
representado neste ato pelo Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins,
e
_______________, contribuinte n.º _______________, na
qualidade de Utilizador da Horta Urbana
_____________,
é celebrado o presente Acordo de Utilização, ao
abrigo do Regulamento de Hortas Urbanas de
Odivelas.
1. O Município de Odivelas disponibilizará ao
Utilizador o talhão n.º ___, com uma área de ___ m2,
da Horta Urbana ______________, destinado à
prática de horticultura biológica, bem como água
para rega e abrigo coletivo para armazenamento
de ferramentas.
2. O Utilizador compromete-se a cumprir o
disposto no Regulamento de Hortas Urbanas de
Odivelas, bem como a renunciar a qualquer tipo de
indemnização
por
quaisquer
benfeitorias
eventualmente
introduzidas
no
talhão
disponibilizado.

3. O Utilizador pode, a qualquer momento,
rescindir o Acordo de Utilização e deixar de utilizar
o talhão atribuído, devendo informar o Município
de Odivelas com a antecedência mínima de 20
dias úteis da data da libertação do espaço, não
podendo reclamar qualquer tipo de indemnização.
4. Em caso de incumprimento do estipulado no
Regulamento de Hortas Urbanas de Odivelas, o
Município de Odivelas pode rescindir o Acordo de
Utilização, notificando o Utilizador para deixar a
Horta Urbana no prazo de 30 dias úteis a contar da
data de notificação.
5. O Município de Odivelas pode dar por finda a
utilização do talhão supramencionado por motivos
de interesse público, não conferindo ao utilizador
direito a qualquer indemnização.
6. A utilização do talhão obriga o Utilizador ao
pagamento de uma taxa, conforme previsto no
Regulamento de Taxas e Outras Receitas
Municipais.
7. O Utilizador assume total responsabilidade
sobre o que resultar de acidentes pessoais ou
provocados a terceiros.
8. Com a assinatura do Acordo de Utilização e
pagamento da taxa, são entregues as chaves de
acesso à horta e abrigo que deverão ser devolvidas
no caso de rescisão do Acordo de Utilização.
9. O prazo de duração do presente Acordo de
Utilização é de um ano, a contar da data da sua
assinatura, sendo passível de renovação por iguais
períodos, a requerimento do Utilizador, 30 dias
antes do término do prazo em curso.
10. O presente Acordo de Utilização encontra-se
elaborado em duas vias, cabendo uma via a cada
um dos Outorgantes.
Odivelas, … de …………………………… de 20....
PRIMEIRO OUTORGANTE
___________________________________
(Hugo Manuel dos Santos Martins)

SEGUNDO OUTORGANTE
___________________________________
(-----------------------------)”
(Aprovado por maioria)
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PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL

CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E
REFORMULAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA QUE
SUPORTAM O PROCESSO DE ALTERAÇÃO DO PDM

Conversão do procedimento administrativo em
procedimento de alteração, nos termos do artigo
118.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT), e reformulação dos
termos de referência que suportam o processo de
alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), de
forma a adequá-los aos novos prazos e ao trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido com o propósito
de tornar o plano mais consistente e capaz de
robustecer a prática do planeamento e
ordenamento do território, de acordo com o
proposto
na
informação
n.º
Interno
05/GPEPE/MC/20, de 2020.12.16 é proposto:
1. Converter o procedimento administrativo de
alteração por adaptação do PDM de Odivelas,
presentemente em curso, em novo procedimento
de alteração do mesmo plano, nos termos do
artigo
118.º
do
RJIGT,
extinguindo-se
o
procedimento de alteração por adaptação em
curso;

6. Nos termos do n.º 2 do artigo 120.º do RJIGT,
aprovar o documento demonstrativo de que as
pequenas alterações a introduzir no PDM de
Odivelas por via do procedimento de alteração
previsto no artigo 118.º do RJIGT não são suscetíveis
de ter efeitos significativos no ambiente, não se
encontrando, por essa razão, sujeitas à avaliação
ambiental estratégica prevista no Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de junho, na sua versão atual;
7. Definir como último dia do prazo para a
conclusão do novo procedimento de alteração do
PDM de Odivelas encetado ao abrigo do artigo 118.º
do RJIGT, o dia 13 de julho de 2021, sem prejuízo do
disposto no Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio,
que alterou as medidas excecionais e temporárias
relativas à pandemia Covid 19 e procedeu à
alteração de várias disposições do Decreto-Lei n.º
10-A/2020, de 13 de março, e ainda do que vier a
dispor o Governo ao abrigo e em execução da lei
de autorização legislativa patente na Lei n.º
68/2020, de 5 novembro, ou de outros diplomas
em matéria de prazos aplicáveis a procedimentos
de
alteração
de
planos
municipais
de
ordenamento do território que venham a entrar
em vigor na ordem jurídica.
(Aprovado por maioria)

2. Dar início ao novo procedimento de alteração do
mesmo plano, nos termos do artigo 118.º do
RJIGT;

OBRAS MUNICIPAIS

3. Abrir o período de discussão pública preventiva
do novo procedimento de alteração do PDM de
Odivelas, a decorrer por um período de 15 dias
úteis, contados do quinto dia após a publicação do
respetivo aviso em Diário da República, para a
formulação de sugestões e para a apresentação de
informações, sobre quaisquer questões que
possam ser consideradas no âmbito do
procedimento de alteração, em conformidade
com o disposto no n.º 1 do artigo 76.º, por força do
artigo 119.º e n.º 2 do artigo 88.º, todos do RJIGT;

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÕES
PROCESSO N.º 3132/PO/FA-DOMH

4. Publicitar a abertura do período de discussão
pública preventiva através da publicação do
respetivo aviso em Diário da República e através da
comunicação social, da plataforma colaborativa de
gestão territorial e no sítio na Internet da Câmara
Municipal, nos termos dos mesmos preceitos;
5. Aprovar a reformulação dos Termos de
Referência da alteração do PDM de Odivelas
destinados à condução do procedimento de
alteração do mesmo, nos termos do disposto n.º 3
do artigo 76.º, 118.º e 119.º, todos do RJIGT;

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas de aprovação do
Relatório do júri referente ao “Relatório Final de
análise de Propostas, Construção da Unidade de
Saúde de Famões – Pontinha/Famões” no âmbito
da abertura de um concurso público, aprovado na
16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de
Odivelas, realizada no dia 19 de agosto de 2020,
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões
n.º 18 de 2020, página 9), com publicação do
Anúncio n.º 9533/2020, no Diário da República, de
26 de agosto de 2020, de acordo com o constante
na
informação
n.º
Interno/2020/9676,
de
2020.12.09:
Exclusão da Proposta da empresa NORTEJUVIL –
Sociedade de Construções, Lda., nos termos da
alínea o) do n.º 2 do artigo 146.º do Código dos
Contratos Públicos (CCP), ex vi alínea d) do n.º 2 do
artigo 70 do CCP;
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Adjudicação da empreitada à Proposta da
empresa RUCE – Construção e engenharia, Lda.,
pelo valor de 1.344.802,30€ (um milhão, trezentos
e quarenta e quatro mil, oitocentos e dois euros e
trinta cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal
em vigor;
Aprovação da minuta do contrato de Empreitada
de Construção da Unidade de Saúde de Famões.

doravante designado CCP, o qual se rege pelas
cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
(Objeto do contrato)
O presente contrato tem por objeto a Empreitada
de Construção da Unidade de Saúde de Famões.
Cláusula Segunda
(Ato de adjudicação e aprovação da minuta)

“CONTRATO DE EMPREITADA N.º ……./20
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
DE SAÚDE DE FAMÕES
ENTRE:
PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa
coletiva de direito público com o número 504 293
125, com sede na Quinta da Memória, Rua
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas,
representado pelo Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins,
com domicílio profissional na Quinta da Memória,
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372
Odivelas, no uso da competência que lhe é
conferida pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º do
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual.
E
SEGUNDA: RUCE-Construção e Engenharia, Lda,
com sede na Rua das Vinhas, n.º 261, 4600-592
Freguim, Amarante, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial, com o número único de
matrícula e de identificação de pessoa coletiva,
508 298 083, com o capital social da importância
de 850.000,00 euros, titular do alvará de
empreiteiro de obras públicas com o número
62575-PUB, emitido pelo Instituto dos Mercados
Públicos do Imobiliário e da Construção, inscrita
desde 13 de julho de 2009, neste ato representada
por Paulo César Coelho Pinheiro, titular do cartão
de cidadão com o número de identificação civil
11785727, válido até ……. de …….. de 20……, na
qualidade de legal representante da mencionada
sociedade, conforme verifiquei através da consulta
on-line da certidão permanente, com o código de
acesso 2820-6752-7626, subscrita em 06 de janeiro
de 2016 e válida até 06 de janeiro de 2024.
- Entre os outorgantes é acordado o presente
contrato de empreitada, o qual foi precedido de
procedimento por Concurso Público, nos termos
da alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número
18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual,

A adjudicação da empreitada objeto do presente
contrato e a respetiva minuta foram aprovadas por
despacho do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Martins /
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na
…..ª Reunião Ordinária, realizada, em ….. de ………… de
2020.
Cláusula Terceira
(Preço Contratual e Classificação Orçamental)
1. O preço contratual é de € 1.344.802,30 (um
milhão, trezentos e quarenta e quatro mil,
oitocentos e dois euros e trinta cêntimos), com
exclusão do IVA – Imposto sobre o Valor
Acrescentado, à taxa legal em vigor.
2. O encargo resultante do contrato para o ano em
curso tem cabimento na rubrica seguinte: COE –
36.02/07.01.03.07; Plano – 2019/A/34, com o n.º
………../2020 e compromisso com o n.º ……../2020.
3. No ano subsequente, o encargo correspondente
será inscrito aquando do orçamento e GOP’S
respetivos.
Cláusula Quarta
(Prazo e duração contratual)
1. O prazo de execução da obra é de 180 (cento e
oitenta) dias, contado desde a data da conclusão
da consignação total ou da primeira consignação
parcial, ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovação do Plano
de Segurança e Saúde, caso esta última seja
posterior, nos termos da cláusula 9.ª das cláusulas
gerais e dos números 16 e 16.1 das cláusulas
especiais do caderno de encargos e da proposta.
Cláusula Quinta
(Caução)
A execução da obra será garantida pela caução
apresentada pela segunda contraente, no valor de
……………. (……………………….), referente a ………% do preço
contratual, sem IVA, prestada por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante a apresentação de garantia
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Cláusula Nona
(Lei Aplicável)

bancária ou seguro-caução de acordo com o
estipulado no ponto 16 do programa do
procedimento.

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

Cláusula Sexta
(Revisão de Preços)
1. A fórmula aplicável de revisão de preços, de
acordo com o estipulado na cláusula 37 das
cláusulas gerais e da cláusula 14 das cláusulas
especiais do caderno de encargos é a seguinte: Ct = 0,37 St/ So + 0,02 M03t/ M03o + 0,02 M06t/
M06o + 0,02 M09t/ M09o + 0,03 M10t/M10o + 0,01
M13t/ M13o + 0,01 M18t/ M18o + 0,07 M20t/ M20o +
0,01 M23t/ M23o + 0,01 M24t/M24o + 0,01 M25t/
M25o + 0,01 M26t/ M26o + 0,03 M29t/ M29o + 0,02
M31t/ M31o + 0,03 M32t/ M32o + 0,03 M40t/ M40o +
0,04 M42t/ M42o + 0,04 M43t/ M43o + 0,01
M45t/M45o + 0,05 M46t/ M46o + 0,02 M47t/ M47o
+ 0,04 Et/ Eo + 0,10.
2. Os índices ponderados dos materiais e salários a
considerar serão publicados, periodicamente, no
Diário da República (IIª Série).
3. Os cálculos das revisões de preços deverão ser
elaborados pelo adjudicatário, com base nos Autos
de Medição e Plano de Pagamentos, sendo
devidos após a apresentação dos mesmos nos
termos do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro.
Cláusula Sétima
(Gestor do Contrato)
Nos termos do artigo 290.º - A, do CCP, designa-se
gestor do presente contrato o Dr. Carlos Alexandre
Bargado Lérias, Coordenador do Setor de Obras
por Empreitada - DIEM.
Cláusula Oitava
(Elementos contratuais)
1 - Fazem parte integrante do presente contrato os
documentos previstos no n.º 2 do artigo 96.º do
CCP.
2 - Em caso de divergência entre os documentos
referidos no número anterior, a prevalência é
determinada segundo a ordem pela qual são
indicados no referido preceito legal.
3 - Em caso de divergência entre os documentos
referidos no n.º 1 e o clausulado do presente
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pela
Segunda contraente nos termos do disposto no
artigo 101.º do mesmo Código.

Cláusula Décima
(Foro Competente)
Para resolução de todos os litígios decorrentes do
presente contrato fica estipulada a competência
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com
expressa renúncia a qualquer outro.
Arquivo:
a) Cópia da Certidão permanente, com o código de
acesso 2820-6752-7626, subscrita em 06 de janeiro
de 2016 e válida até 06 de janeiro de 2024;
b) Cópia da Declaração emitida, em ….. de ……. de
2020, pelo Serviço Segurança Social Direta,
comprovativa da situação contributiva da segunda
contraente;
c) Cópia da Certidão emitida, em ……. de ……… de
2020, pelo Serviço de Finanças de …………,
comprovativa da situação tributária da segunda
contraente;
d) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com o
número 62575-PUB, emitido pelo Instituto dos
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção;
e) Cópia dos Certificados de Registos Criminais
emitidos pelo Ministério da Justiça – Direção Geral
da Administração da Justiça e válidos até …… de
……..… de 202…, comprovativos de que os titulares
dos órgãos sociais da segunda contraente e a
segunda contraente não se encontram nas
situações previstas nas alíneas b) e h) do artigo 55.º
do Código dos Contratos Públicos.
- Para constar se lavrou o presente contrato que vai
ser assinado pelos contraentes e por mim, Lina
Maria Palma do Nascimento, Licenciada em
Administração Regional e Autárquica, designada
Oficial Público, conforme despacho de designação
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
- Celebrado em duplicado, em Odivelas a …. de ……..
de 2020, ficando um exemplar para cada um dos
contraentes.

____________________________________________
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____________________________________________

As intervenções nessas comunidades devem ser
feitas
através
projetos
promotores
de
iniciativa/medidas de saúde, sociais, económicas,
ambientais e urbanísticas, apresentados por
associações, coletividades, IPSS, organizações não
governamentais,
comissões
de
moradores,
movimentos cívicos, entre outras, em parceria,
com as autarquias locais, autoridades ou serviços
locais de saúde, ou outras entidades publicas,
tendo por finalidade tornar estas comunidades
mais saudáveis, resilientes, autossuficientes,
participativas, inclusivas e livres de fatores de
discriminação e estigmatização.

____________________________________________
Conta: Pago por meio da guia n.º ............. ”
(Aprovado por unanimidade)

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS

APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS
ÀS CANDIDATURAS AO PROGRAMA BAIRROS
SAUDÁVEIS

Ratificação da Decisão do Senhor Presidente
Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito
Apoio da Câmara Municipal de Odivelas
candidaturas ao Programa Bairros Saudáveis,
acordo com o que consta na informação
Interno/2020/10056, de 2020.12.23.

da
do
às
de
n.º

“(…) I. Enquadramento
O Programa Bairros Saudáveis (PBS) é um
programa público, de âmbito nacional continental,
criado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
52-A/2020, de 01 de julho (Anexo1). A Entidade
Responsável do programa é constituída pelas
seguintes áreas governativas: Presidência do
Conselho de Ministros; Trabalho Solidariedade e
Segurança Social; Saúde; Ambiente e Ação
Climática; Infraestruturas e Habitação; Coesão
Territorial e Agricultura.
O PBS visa apoiar intervenções locais de promoção
da saúde e da qualidade de vida das comunidades
residentes em bairros/zonas/territórios mais
atingidos ou vulneráveis à pandemia Covid-19 ou a
outos fatores, como condições de habitabilidade
precárias; número significativo de moradores com
rendimentos baixos; número expressivo de
pessoas com dificuldades de acesso a cuidados de
saúde; número significativo de crianças e jovens
em idade escolar e que não se encontrem a
frequentar a escola ou com elevada percentagem
de insucesso escolar; pessoas em situação de
desemprego, lay-off ou precaridade laboral;
número considerável de pessoas em situação de
exclusão social, isolamento ou abandono,
nomeadamente pessoas idosas e pessoas em
situação de sem-abrigo ou vítimas de tráfico, entre
outros.

O programa esteve em consulta pública até 27 de
setembro de 2020, permitindo a qualquer cidadão
dar contributos, através de questionário on-line,
para o projeto de regulamento, identificação e
inscrição de territórios na Plataforma do
Programa, sendo que a equipa do PBS também
estado envolvida nesse levantamento, através dos
seus núcleos regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale
do Tejo, Alentejo e Algarve).
As tipologias dos projetos a candidatar foram
escolhidas pelas entidades que constituem a
parceria, de acordo com o disposto no ponto 2 do
artigo 11.º do Regulamento do PBS (anexo 2). De
salientar que os critérios de elegibilidade dos
territórios
de
intervenção
dos
projetos
apresentados pela parceria a candidatura, tiveram
de de ser validados pela Junta de Freguesia da
área de intervenção dos mesmos e pela
Autoridade
Local
de
Saúde
Local,
em
cumprimento ao disposto na alínea b) do ponto 1
do artigo 9.º do mesmo documento.
Com uma dotação de 10 milhões (dez milhões) de
euros, a executar até dezembro de 2021, o
programa financia cada projeto com um
montante máximo de € 50.000 (cinquenta mil
euros).
II. Desenvolvimento
O período para apresentação de candidaturas
terminou no passado dia 02 de dezembro de 2020,
tendo a Divisão de Coesão Social (DCS) feito ampla
divulgação junto das entidades parceiras do
Conselho Local de Ação Social de Odivelas
(CLASO),
visando
eventuais
candidaturas,
extremamente importantes para o concelho, onde
existem
comunidades
residentes
em
bairros/zonas/territórios que reúnem muitos dos
critérios de elegibilidade, como é o caso dos infra
indicados:
- União das Freguesias de Pontinha e Famões:
Bairro Menino de Deus, Pontinha; Bairro de Santa
Maria, Pontinha; Bairro Olival das Pancas,
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Pontinha; Quinta das Arrombas, Pontinha; Quinta
do José Luís Pontinha; Serra da Luz, Pontinha.
- União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e
Olival Basto: Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo
Adrião; Bairro Cassapia, Olival Basto; Quinta da
Serra, Olival Basto e Quinta da Várzea, Olival Basto.
- Freguesia de Odivelas: Enconsta da Luz e Bairro
Vale do Forno.
Acresce ainda referir que nestes territórios, assim
como noutros análogos, intervêm diferentes
atores sociais (IPSS, associações recreativas,
autarquias, entidades de saúde e outras)
conhecedores da realidade socioeconómica dos
mesmos, constituindo assim uma mais-valia na
construção de parcerias.
Neste contexto, foram rececionados pedidos de
intenção de submissão de candidatura ao PBS e
solicitação de parceria da Autarquia nas propostas
de projetos a intervencionar nos supracitados
territórios, por parte de seis entidades, cinco delas
parceiras do CLASO, tendo, nessa sequência, sido
remetido às entidades a Declaração de Intenção
de Apoio da CMO no Projeto e o Termo de
Responsabilidade e Concordância a que se refere
a alínea I) do n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento do
PBS, através de email , de 02 de dezembro de 2020
(anexo 3). Refira-se ainda que cada uma destas
entidades recebeu da parte da edilidade,
designadamente da Divisão de Coesão Social e do
GVSS toda a disponibilidade no apoio à
candidatura.
De salientar que o apoio da CMO às atividades
propostas nos projetos se enquadram no âmbito
das competências materiais da Câmara Municipal,
de acordo com o exposto na alínea u) do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n. º75/2013, de 12 de setembro.
(…)
IV. Proposta
Considerando que:
A Câmara Municipal de Odivelas rececionou
pedidos de intenção de submissão de candidatura
ao Programa Bairros Saudáveis por parte das
seguintes entidades: Associação de Profissionais
Licenciados de Optometria (APLO); Aventura
Social, Associação (ASA); Centro Comunitário
Paroquial de Famões (CCPF); Centro Social
Paroquial da Póvoa de Santo Adrião (CSPPSA);
CulturFACE- Associação para o Desenvolvimento e
Espaço Nova Vida (ENV), com proposta de projetos
de intervenção em territórios concelhios,
socialmente mais vulneráveis.

A Autarquia, por decisão do Senhor Presidente,
manifestou intenção de apoiar essas candidaturas,
integrando-as, aquando da sua submissão, como
entidade parceira institucional e não financeira,
nem beneficiária da candidatura.
O apoio da CMO às atividades propostas nesses
projetos se enquadram no âmbito das
competências materiais da Câmara Municipal, ao
abrigo na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n. º
75/2013, de 12 de setembro.
Somos a propor, ao abrigo do estipulado no n.º 3
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro,
submeter a ratificação do Executivo Municipal a
decisão do Senhor Presidente da CMO, que se
encontra expressa nas Declarações de Intenção da
CMO de Apoio à Candidatura (anexo 10 – seis
documentos) e nos Termos de Responsabilidade e
Concordância da CMO, a que se refere a alínea I) do
n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento de Programa
de cada uma das entidades. (anexo 11- seis
documentos)” (excerto da informação n.º
Interno/2020/10056, de 2020.12.23)
(Aprovado por unanimidade)

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA
COMPETÊNCIAS DIGITAIS – DIGITALL

Minuta do Protocolo de Cooperação para a
Operacionalização do Programa Competências
Digitais - DigitALL, a celebrar entre o Município de
Odivelas, a Fundação Vodafone Portugal e o
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja. O
presente protocolo tem por objeto definir os
termos e as condições de cooperação entre as
Partes com vista à implementação da fase piloto
do Programa DigitALL, promovido pela Fundação
Vodafone Portugal no Agrupamento de Escolas
Moinhos da Arroja, em Odivelas, de acordo com o
estabelecido na alínea r) e u) do n.º 1 do Artigo 33.º,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo
com a informação n.º Interno/2021/3, de 2021.01.04.
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“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
PROGRAMA COMPETÊNCIAS DIGITAIS
DigitALL

VI. O Programa DigitALL da VFPT tem a ambição
de se tornar uma referência nacional no contexto
das competências fundamentais para o século XXI
e das competências digitais da União Europeia.

Considerando que:
Assim, entre:
I. Numa sociedade globalizada é do interesse
comum dos diversos países aproveitar todo o
potencial da educação enquanto motor de criação
de emprego, de crescimento económico e de
melhoria da coesão social.
II. O domínio das competências digitais é
fundamental devido à forte penetração das
tecnologias digitais em todos os setores e serviços
e, não obstante, os dados disponíveis revelam que:
i. 43% da população da União Europeia apresenta
ainda um nível insuficiente de competências
digitais e 17% não possui quaisquer competências
neste domínio.
ii. Em 2018, 53% das empresas identificaram
dificuldades no recrutamento de especialistas em
TIC (Tecnologias da Informação).
iii. Apenas 17% dos especialistas em TIC são
mulheres.
III. A Sociedade Digital e a Inclusão de todos são
dois pilares fundamentais do Propósito da
Vodafone e que, a Vodafone está consciente de
que a sua tecnologia pode contribuir para uma
mudança do futuro de uma forma positiva,
comprometendo-se a construir uma sociedade
digital que abranja todos e onde a tecnologia
possa contribuir para melhorar a vida das pessoas.
IV. No âmbito da sua missão a Fundação Vodafone
Portugal - VFPT promove programas na área da
educação focados no desenvolvimento de
competências consideradas cruciais no século XXI
para uma boa integração na Sociedade, quer
numa perspetiva de desenvolvimento pessoal,
quer numa perspetiva de desenvolvimento das
sociedades, que devem estar preparadas para
ultrapassar os desafios atuais.
V. A VFPT redefiniu o seu foco estratégico
elegendo
a
Educação,
na
vertente
do
desenvolvimento de competências técnicas,
comportamentais e sociais, que se pretende
efetivar através do desenvolvimento de um
programa denominado DigitALL, de abrangência
nacional, alinhado com o quadro europeu de
competências
e
com
os
documentos
estruturantes do sistema de ensino português
(Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, Aprendizagens Essenciais e o Projeto
de Autonomia e Flexibilidade Curricular)

A Fundação Vodafone Portugal, pessoa coletiva n.º
505263416, com Sede na Av. D. João II, 36, 8º piso,
Parque das Nações, 1998-017 Lisboa, representada
pelo seu Presidente, Dr. Mário Vaz, com poderes
para o ato, adiante designada por VFPT;
A Câmara Municipal de Odivelas, pessoa coletiva
n.º 504 293 125, com Sede na Rua Guilherme
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em
Odivelas, representada pelo seu Presidente, Hugo
Manuel dos Santos Martins, com poderes para o
ato, adiante designada por CMO;
e,
O Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja
pessoa coletiva n.º 600079473, com Sede na Rua
Fernando Lopes Graça, 2675-549 Odivelas,
representada pelo seu Diretor, Paulo Jorge Correia
Bernardo, com poderes para o ato, adiante
designado por AE;
Conjuntamente designados por Partes,
É mutuamente acordado, e livremente aceite, o
presente Protocolo, nos termos do qual as Partes
decidem implementar o Programa DigitALL, no
decurso do ano letivo 2020-2021, como fase piloto,
de acordo com as cláusulas seguintes.
Cláusula 1.ª
(Objeto)
O presente Protocolo tem por objeto definir os
termos e as condições de cooperação entre as
Partes com vista à implementação da fase piloto
do Programa DigitALL, promovido pela VFPT no
Agrupamento de Escolas Moinhas da Arroja, em
Odivelas.
Cláusula 2.ª
(Âmbito)
1. O Programa DigitALL é implementado durante o
ano letivo 20/21, como fase piloto, no Agrupamento
de Escolas Moinhos da Arroja, sito no Município de
Odivelas e abrangerá nesta fase:
a) os alunos do 4º ano de escolaridade de duas
Escolas (E.B.1/J.I. Manuel Coco; E.B.1/J.I. Porto
Pinheiro) do 1º ciclo, beneficiando cerca de 177
alunos de todas as turmas, incluindo um Professor
por turma;
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b) os alunos do 6º ano de escolaridade de uma
Escola (EB2,3 Moinhos da Arroja) do 2ºciclo,
beneficiando cerca de 152 alunos de todas as
turmas, incluindo um Professor por turma.
2. O Programa DigitALL será integrado no plano
curricular da oferta complementar e de apoio ao
estudo de escola, ao abrigo do Programa de
Autonomia e Flexibilidade Curricular, sendo
integrado no 4º ano no horário curricular da
disciplina “Crescer com Probótica”, no âmbito da
iniciativa “Programação e Robótica no Ensino
Básico” e, no 6º ano, no horário curricular de
“Articulação de Saberes” e de “Apoio ao Estudo no
Português”.
Cláusula 3.ª
(Objetivos e target)
1. O Programa DigitALL tem por objetivo colaborar
com
os
Agrupamentos
de
Escolas
no
desenvolvimento das competências técnicas
digitais dos alunos dos 1.º e 2.º ciclos e dos
Professores, na promoção da literacia digital e na
construção
de
uma
cidadania
digital
designadamente, através:
a) Do desenvolvimento e aplicação de conteúdos
alinhados com os instrumentos curriculares e
pedagógicos vigentes;

pedagógicos através de uma plataforma web, que
suportará a aprendizagem autónoma dos alunos
(self-learning).
3. Cada aula terá a duração de 90 minutos,
decorrerá uma vez por semana, em horário escolar,
acordado entre a as Escolas e a VFPT, conforme
Anexo 1;
4. As aulas serão realizadas preferencialmente em
modelo presencial, estando, no entanto, previsto
um modelo misto (presencial e on-line) e um
modelo exclusivamente online, caso o contexto da
evolução da pandemia da doença COVID-19
impeça a realização do modelo presencial.
5. Os conteúdos a disponibilizar estão agrupados
em quatro grandes áreas e, dentro destas, em
dezoito módulos, de acordo com o Plano de
Conteúdos para a fase piloto do 4º e 6º ano previsto
no Anexo 2.
6. Os conteúdos a disponibilizar no âmbito do
Programa
DigitALL
serão
realizados
por
formadores com formação académica superior,
detentores de competências técnicas e do
conhecimento adequado e necessário aos
conteúdos a disponibilizar, bem como, detêm a
experiência e o perfil adequado ao trabalho com
crianças e jovens.
Cláusula 5.ª
(Sala de aula digital)

b) Da contribuição para o desenvolvimento de
práticas e comportamentos responsáveis e
informados;
c) Da consideração dos contextos específicos e das
necessidades especificas de cada aluno;
d) Da disponibilização de formação on-line aos
Professores, que proporcione continuidade no
desenvolvimento e aprofundamento das suas
competências digitais.
Cláusula 4.ª
(Metodologia)

1. As aulas presenciais no 4º ano terão lugar no
espaço de Biblioteca Escolar e no 6º ano numa sala
de aula reservada para a disciplina DigitALL.
2. No âmbito do Programa DigitALL, os
espaços serão equipados pela VFPT,
materiais considerados necessários
realização das atividades, conforme
abaixo indicada:

referidos
com os
à boa
listagem

a) Espaço de biblioteca Escola E.B.1/J.I. Manuel
Coco

1. O Programa DigitALL, para os alunos, assenta
numa metodologia de aprendizagem baseada na
execução de projetos, com recurso às novas
tecnologias, através dos quais são desenvolvidas as
competências
técnicas
(hard
skills),
e
competências comportamentais e sociais (soft
skills), numa dinâmica de aprendizagem
experiencial, onde os alunos são convidados a
explorar e a desenvolver as suas competências de
uma forma prática, em grupo e interativa.
2. As aulas dos alunos serão complementadas por
desafios dinâmicos, que vão além da sala de aula
digital, através da disponibilização de recursos

i. 11 Desktops +11 Monitor 21’’ + 11 Rato + 11 Teclado
ii. 11 Tablets Samsug Galaxy Tab
iii. 1 Laptops para alocar ao Professor de turma
iv. um sistema de videoconferência composto por
TV 75’’ (ou superior) + Nano Desktop + Webcam +
Microfone + Suporte com rodas
v. Equipamentos de suporte (exemplo cablagens,
etc)
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b) Espaço de biblioteca Escola E.B.1/J.I. Porto
Pinheiro

acordo com o Plano de Aprendizagens Essenciais
definido;

i. 12 Desktops +11 Monitor 21’’ + 11 Rato + 11 Teclado

2. Assegurar a promoção e gestão do Programa
DigitALL em estreita colaboração com o seu
Fornecedor;

ii. 12 Tablets Samsug Galaxy Tab
iii. 1 Laptop para alocar ao Professor de turma
iv. um sistema de videoconferência composto por
TV 75’’ (ou superior) + Nano Desktop + Webcam +
Microfone + Suporte com rodas
v. Equipamentos de suporte (exemplo cablagens,
etc.)
c) Sala de aula EB2,3 Moinhos da Arroja.
i. 13 Desktops +11 Monitor 21’’ + 11 Rato + 11 Teclado
ii. 13 Tablets Samsung Galaxy Tab

3. Assegurar a boa operacionalização da
plataforma web, que suportará a disponibilização
dos conteúdos e atividades a realizar;
4. Disponibilizar links aos alunos, através dos
respetivos emails escolares, a fim de estes
poderem definir as suas passwords de acesso à
plataforma, passando a autenticação e acesso à
mesma e aos respetivos conteúdos reservados, a
fazer-se por esta via;
5. Assegurar a instalação dos equipamentos
referidos na cláusula 4ª em data a acordar com a
Escola;

iv. um sistema de videoconferência composto por
TV 75’’ (ou superior) + Nano Desktop + Webcam +
Microfone + Suporte com rodas

6. Assegurar que os materiais consumíveis
necessários à realização das atividades a
implementar no decurso das aulas do Programa
DigitALL estão disponíveis em sala aquando da
realização das aulas;

v. Equipamentos de suporte (exemplo cablagens,
etc.)

7. Disponibilizar recursos online que vão integrar o
curso de formação de Professores;

Cláusula 6.ª
(Sustentabilidade do programa)

8. Disponibilizar o acesso à Plataforma aos
Professores que entenderem realizar o curso de
formação online;

iii. 1 Laptop para alocar ao Professor de turma

1. A VFPT é a promotora e coordenadora do
Programa
DigitALL,
cabendo-lhe,
a
responsabilidade de definição de um modelo de
sustentabilidade financeiro, que permita a médiolongo prazo a extensão gradual do programa a
mais Agrupamentos de Escolas.
2. Na fase piloto de implementação do Programa
DigitALL, no ano letivo 20/21, este será financiado
exclusivamente pela VFPT.
3. Havendo continuidade do Programa DigitALL,
além do ano letivo 20/21, a integração de novos
Agrupamentos Escolares será efetuada através de
um processo de candidatura, a lançar em cada
ano.

presente

Protocolo,

10. Desenvolver e aplicar questionários de
avaliação sobre o Programa DigitALL, junto das
partes interessadas, podendo para o efeito recorrer
a terceiros;
11. Promover e coordenar as iniciativas de
lançamento e comunicação do Programa
DigitALL, junto do público alvo e de terceiros;

Cláusula 7.ª
(Responsabilidades da VFPT)
No âmbito do
compromete-se:

9. Alocar um computador pessoal com
conetividade à Escola, para utilização pelo
Professor da Escola nomeado como ponto de
contacto
para
o
Programa
DigitALL.
A
conetividade deste computador será assegurada
durante o período de vigência do presente
Protocolo, devendo este equipamento ser
utilizado no âmbito das atividades compreendidas
no Programa DigitALL;

a

VFPT

1. Assegurar que a fase piloto do Programa
DigitALL é implementada na Escola durante o ano
letivo 20/21, em horário a acordar com a Escola e de

12. Promover a realização e coordenação de
reuniões de trabalho entre Parceiros, que para o
efeito se revelarem necessárias e adequadas à boa
execução deste Protocolo.
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13. Assegurar a observação do estabelecido na Lei
n.º 113/2009, de 17 de setembro, na sua atual
redação, relativa ao trabalho que implica contacto
regular com menores.
Cláusula 8.ª
(Responsabilidades da CMO)
No âmbito do
compromete-se:

presente

Protocolo,

a

4. Assegurar que o Programa DigitALL respeita os
normativos curriculares e pedagógicos vigentes;
5. Garantir que o Professor responsável de turma
disponibilizará à Fundação Vodafone a lista de emails da escola atribuídos aos alunos que
integram as turmas abrangidas pelo Programa
DigitALL.

CMO

1. Estabelecer a ligação e servir de interlocutor
privilegiado entre a VFPT e o Agrupamento de
Escolas;
2. Caso seja necessário, colaborar com o
Agrupamento de Escolas na preparação do espaço
físico onde decorrerão as aulas do Programa
DigitALL, nos termos que vierem a ser acordados
entre as partes;
3. Designar um elemento de contacto na CMO que
será o interlocutor preferencial com a VFPT no
âmbito da execução do presente Protocolo;
4. Colaborar na avaliação da fase piloto do
Programa DigitALL, através do preenchimento de
questionários disponibilizados para o efeito;
5. Participar nas iniciativas de divulgação e
lançamento do Programa DigitALL junto do
público alvo e de terceiros, no âmbito das
iniciativas que vierem a ser acordadas;
6. Colaborar com VFPT e com os demais parceiros
no que se revelar necessário e adequado para a
boa implementação e execução da fase piloto do
Programa DigitALL.
Cláusula 9.ª
(Responsabilidades do Agrupamento de Escolas)
No âmbito do presente Protocolo, o Agrupamento
de Escolas compromete-se a:
1. Identificar dentro do Agrupamento de Escolas
Moinhos da Arroja, em coordenação com a CMO,
quais as duas Escolas do 1º Ciclo e a Escola do 2º
ciclo que serão abrangidas pela fase piloto do
Programa DigitALL;
2. Aprovar a integração do Programa DigitALL, no
Plano de Aprendizagens Essenciais do 4º ano e 6º
ano letivos, obtendo para o efeito as autorizações
que se revelem necessárias junto das entidades
competentes;
3. Definir o horário em que as aulas do Programa
DigitALL irão decorrer, em estreita colaboração
com a VFPT e/ou com o seu fornecedor;

6. Determinar que a Professora Bibliotecária é a
pessoa indicada como ponto de contacto
operacional no âmbito do Programa DigitALL para
os 4º e 6º anos, funcionando como interlocutora
privilegiada entre o AE e a VFPT, e em particular
com os Formadores alocados ao programa;
7. Promover um momento de apresentação do
Programa DigitALL aos Professores das Escolas
abrangidas;
8. Colaborar na avaliação da fase piloto do
Programa DigitALL, através do preenchimento de
questionários disponibilizados para o efeito;
9. Aprovar o acesso dos Formadores alocados ao
Programa DigitALL à Escola para ministrar os
conteúdos, nos termos a definir entre as partes;
10. Definir um espaço para a instalação da Sala
Digital, nos termos a acordar com a VFPT e
assegurar a boa utilização pelos alunos e
Professores dos recursos instalados;
11. Colaborar com VFPT na instalação das soluções
tecnológicas definidas na Cláusula 4ª;
12. Zelar pela correta utilização dos bens doados
pela VFPT à Escola ao abrigo do presente
Protocolo e assegurar que os mesmos são
alocados à prossecução das finalidades para que
foram doados;
13. Articular com as entidades competentes as
autorizações que se venham a revelar necessárias
à execução do Programa DigitALL na Escola;
14. Dentro dos limites legalmente permitidos,
disponibilizar à VFPT ou às entidades por si
designadas as informações necessárias e
adequadas à correta execução do presente
Protocolo;
15. Participar nas iniciativas de divulgação e
lançamento do Programa DigitALL junto do
público alvo e de terceiros;
16. Colaborar com VFPT e com os demais parceiros
no que se revelar necessário e adequado para a
boa implementação e execução do Programa, em
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particular com os Formadores que assegurarão a
execução o Programa DigitALL na Escola.
Cláusula 10.ª
(Monitorização e Avaliação do Programa)
1. A VFPT assegurará a realização de reuniões
regulares, com a presença dos vários Parceiros,
com o objetivo de efetuar um acompanhamento
próximo
dos
resultados
decorrentes
da
implementação do Programa DigitALL, e caso se
revele necessário introduzir ajustes ao mesmo.
2. A VFPT implementará um modelo de avaliação
do Programa DigitALL de modo a recolher
feedback de todas as partes interessadas, que
possam contribuir para a sua melhoria e, bem
assim, para medir o desempenho do Programa
DigitALL, bem como o nível motivação dos seus
beneficiários diretos.
3. A avaliação de desempenho do Programa
DigitALL será suportada na informação recolhida
através das seguintes fontes:

4. Sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal a que haja lugar, as Partes, seus
trabalhadores, agentes e subcontratados devem:
(i) cumprir a legislação aplicável sobre suborno e
corrupção;
(ii)
não
provocar
direta
ou
indiretamente, por ação ou omissão, a violação
dessa legislação pela Fundação Vodafone; (iii) não
dar ou receber qualquer tipo de suborno, inclusive
em relação a qualquer funcionário público; e (ii)
manter uma política conducente à aplicação da
referida legislação que permita monitorizar o seu
cumprimento, bem como prevenir e detetar
eventuais violações.
Cláusula 12ª
(Propriedade Intelectual)
1. Os direitos morais ou pessoais e patrimoniais de
autor incidentes sobre a Plataforma e todos os
conteúdos e materiais disponibilizados no âmbito
do Programa DigitALL, pertencem à VFPT

b) questionários de medição do nível de
atingimento dos objetivos propostos para as
diferentes atividades desenvolvidas em contexto
de aula ou self-learning.

2. A CMO e o Agrupamento de Escolas
reconhecem que todas as ideias, conceitos, knowhow, métodos e procedimentos empregues no
desenvolvimento e execução das diversas
prestações dos Serviços ou procedimentos
relacionados, de qualquer forma, com as técnicas,
conhecimentos ou processos da VFPT ou dos
parceiros da VFPT, disponibilizados em virtude
deste Protocolo são da exclusiva propriedade da
VFPT, não podendo ser, de qualquer forma usados
ou reproduzidos sem autorização escrita da VFPT.

Cláusula 11ª
(Salvaguarda de Menores e anti-suborno)

Cláusula 13ª
(Confidencialidade)

1. A VFPT, a CMO e o Agrupamento de Escolas
comprometem-se a garantir que qualquer
membro da sua equipa ou qualquer pessoa por si
afeta à execução do presente Protocolo, não
assume comportamentos abusivos ou que
possam explorar a fragilidade de menores
beneficiários ou destinatários do Programa
DigitALL.

1. Durante a execução deste Protocolo, cada uma
das Partes pode vir a ter acesso a Informação
Confidencial, a qual abrange, sem se limitar,
informação relativa a conhecimentos técnicos,
know-how, metodologias, produtos ou atividades
da outra Parte e dos parceiros da VFPT, aplicandose, nesse caso, o disposto nos números seguintes.

a) questionários de auscultação a todos os
envolvidos,
incluindo
Parceiros,
Alunos,
Professores e Formadores;

2. Entende-se por menor qualquer pessoa com
idade inferior a 18 anos e por adulto vulnerável,
qualquer pessoa maior de idade que por motivo de
deficiência, idade ou doença, se encontre
impossibilitado de cuidar de si e de se proteger
contra danos significativos, ameaças ou ser
explorada emocional ou fisicamente.
3. Na eventualidade de se verificar alguma
irregularidade ou incumprimento do estabelecido
nas alíneas anteriores, as Partes comprometem-se
a informar imediatamente as restantes, através
dos contactos identificados na cláusula 19ª.

2. A Informação Confidencial de qualquer uma das
Partes só poderá ser utilizada pela outra Parte, nos
termos estritamente necessários para a execução
do presente Protocolo.
3. Cada uma das Partes protegerá a Informação
Confidencial da outra Parte, utilizando, para tal, os
mesmos meios de proteção que utiliza para
proteger a sua própria informação confidencial. As
Partes só possibilitarão o acesso a Informação
Confidencial a colaboradores ou terceiros na exata
medida necessária para o cumprimento das
obrigações deste Protocolo, e desde que tais
pessoas sejam abrangidas pela correspondente
obrigação de confidencialidade.
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4. A Informação Confidencial não poderá ser
reproduzida ou copiada, a menos que se obtenha
o consentimento prévio e escrito da Parte a que
pertence. No caso de a informação Confidencial
pertencer aos fornecedores da VFPT o pedido de
autorização deve ser realizado através da VFPT.

Considera-se Grupo Vodafone a “Vodafone Group
Foundation” e a “Vodafone Group PLC” e
quaisquer sociedades nas quais esta detenha,
direta ou indiretamente, pelo menos 15% do
respetivo capital, bem como a Vodafone Group
Foundation.

5. A expressão Informação Confidencial não
incluirá informação que:

8. As obrigações mencionadas nesta cláusula
sobrevivem à cessação do Protocolo.

a) se tenha tornado pública ou acessível sem culpa
da parte recetora;

Cláusula 14ª
(Duração)

b) tenha estado na posse da parte recetora, ou seja,
que tenha sido conhecida ou pela mesma
recebida, sem infração de nenhuma das
obrigações de confidencialidade, antes de ter sido
revelada pela parte titular da informação
confidencial;

O presente Protocolo retroage os seus efeitos a 1
de setembro de 2020 e tem a duração de 1 ano,
correspondente à fase piloto do Programa,
podendo ser renovado por acordo expresso das
Partes, implicando a celebração de um novo
protocolo.

c) tenha sido independentemente desenvolvida
pela parte recetora sem o uso de Informação
Confidencial;

Cláusula 15ª
(Casos Fortuitos e de Força Maior)

d) tenha sido legalmente fornecida à parte
recetora por terceiros não abrangidos por
qualquer
obrigação
de
confidencialidade
respeitante à informação em causa;
e) tenha sido revelada pela parte recetora após
prévio consentimento por escrito da parte titular
da informação confidencial;
f) tenha obrigatoriamente de ser revelada, de
acordo com a lei, se esta obrigação de revelação
tiver sido levada ao conhecimento da parte titular
da informação confidencial atempadamente e o
âmbito de tal revelação seja tão restrito quanto
possível ou deva ser revelada devido a decisão
judicial, desde que a parte titular da informação
confidencial seja informada desta decisão
atempadamente e não haja possibilidade de
recurso de tal decisão.
6. Sem prejuízo dos termos públicos em que é
celebrado o presente Protocolo, as partes não
poderão, sem consentimento escrito, prestado
previamente pela parte a quem respeita, usar o
nome ou qualquer marca da outra Partes ou dos
fornecedores da VFPT em ações de publicidade,
promoções ou, em geral, em atos de apresentação
ou divulgação pública.
7. Não obstante o exposto na presente Cláusula, a
VFPT poderá divulgar ao Grupo Vodafone,
informações de que venha a ter conhecimento no
âmbito do presente Protocolo, bem como a
divulgar e promover o Programa DigitALL,
nomeadamente no âmbito da comunicação dos
seus programas de responsabilidade social.

1.
Nenhuma
das
partes
incorrerá
em
responsabilidade se por caso fortuito ou de força
maior, designadamente greves ou outros conflitos
coletivos de trabalho, situações de pandemia,
terramoto,
incêndio,
explosão,
inundações,
desobediência civil, atos de terrorismo ou guerra
declarada, for impedida de cumprir as obrigações
assumidas no presente Protocolo.
2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força
maior deverá comunicar e justificar tais situações
às restantes, por escrito, bem como informar o
prazo previsível para restabelecer a situação.
3. As partes obrigam-se a comunicar às restantes a
ocorrência de qualquer ato ou facto suscetível de
ser qualificado como de força maior, indicando a
data do seu início, características, justificação,
previsão das respetivas consequências quanto à
normal execução do Programa e ainda as medidas
tomadas ou a tomar com a finalidade de anular ou
minorar as referidas consequências. Tratando-se
de factos continuados, as partes deverão
comunicar igualmente e de imediato às restantes
a data da cessação dos mesmos.
4. Caso a FVPT opte por aguardar a disponibilidade
da CMO e o Agrupamento de Escolas para a
execução do Protocolo, estas efetuarão as
diligências possíveis e necessárias no sentido de
recuperar os atrasos verificados pela ocorrência de
um caso de força maior dentro do prazo que para
o efeito for razoavelmente acordado com a VFPT.
5. A data efetiva de reinício dos serviços ocorrerá
imediatamente após a extinção da situação de
força maior.
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Cláusula 16ª
(Resolução)

Cláusula 18ª
(Alterações)

1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 15ª, o
incumprimento que não seja sanado pela parte
faltosa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
confere à parte não faltosa a faculdade de resolver
o presente Protocolo, mediante comunicação a
tanto dirigida.

Qualquer alteração ao presente Protocolo, só será
válida,
quando
assinada
pelos
legais
representantes das Partes.

2. Sem prejuízo, qualquer uma das partes poderá
resolver o presente Protocolo, se a parte contrária,
se apresentar a falência, for declarado falido ou se
for proposto qualquer processo de recuperação
económica da mesma, ou ainda se se verificar
qualquer causa legalmente determinante da sua
apresentação voluntária à falência, ou a
requerimento da mesma.

1. Quaisquer comunicações e troca de informação
relativa à implementação e operacionalização do
programa deverá ser enviada para os seguintes
endereços de e-mail:

3. As Partes podem resolver o presente Protocolo
em caso de negligência, má execução, omissões
ou não cumprimento das obrigações por qualquer
uma delas, de forma reiterada ou grave, bem como
na eventualidade de serem tornadas publicas
notícias ou informação suscetíveis de afetar a
idoneidade ou conformidade ética de qualquer
uma delas.

Cláusula 19ª
(Comunicações e notificações)

a)
Fundação
Vodafone
fundacao.pt@vodafone.com
b) Câmara
odivelas.pt

Municipal

Odivelas:

Portugal:

saef@cm-

c) Agrupamento Escolar Moinhos da Arroja:
direcao@aemoinhosarroja.pt
2. Outras comunicações ou notificações entre as
Partes, deverão ser enviadas para as moradas:
Para: Fundação Vodafone Portugal:

4. No caso de qualquer das partes pretender
resolver o presente Protocolo, nos termos dos
números anteriores, notificará a parte contrária,
através de carta registada com Aviso de Receção,
apresentando os fundamentos da resolução,
produzindo esta efeitos imediatos a contar da data
da receção da mencionada notificação.
5. O direito conferido a qualquer das Partes de
terminar o presente Protocolo nos termos dos
números anteriores, não prejudica o exercício pela
parte não faltosa, de quaisquer outros direitos que
lhe assistam nos termos do Código Civil Português
e demais Legislação em vigor.

A/C: Engª Ana Mesquita Veríssimo
Avenida D. João II – 36, 7º Ponte
Parque das Nações
1998 – 017 Lisboa
Para: Câmara Municipal Odivelas
A/C: Dra. Lúcia Santos
Morada: Rua Laura Alves, n. 5, 3º Piso
2675-608 Odivelas
Para: Agrupamento Escolar Moinhos da Arroja
A/C: Diretor Paulo Bernardo

6. Na eventualidade de o presente Protocolo
terminar por causa imputável individualmente à
CMO ou ao Agrupamento de Escolas, caberá à
VFPT a decisão unilateral de terminar o Protocolo
relativamente a todas as partes, ou optar pela sua
manutenção relativamente à parte não faltosa,
caso seja for possível a substituição da parte
incumpridora.
Cláusula 17ª
(Cedência de Posição Contratual)
A CMO e o Agrupamento não poderão ceder a sua
posição contratual no presente Protocolo, total ou
parcialmente, sem o prévio consentimento, por
escrito, da VFPT.

Morada: Rua Fernando Lopes Graça,
2675-549 Odivelas
Cláusula 20º
(Foro Competente)
Para dirimir qualquer conflito emergente do
presente Protocolo, será competente o foro da
comarca de Lisboa, com exclusão de qualquer
outro.
Feito em Odivelas, a 3 de dezembro de 2020, em
três vias, uma para cada uma das partes, valendo
ambas como original.
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Na sequência da notificação da sentença proferida
pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa,
no âmbito de ação intentada em 2010,
relativamente à deliberação da Câmara Municipal
de Odivelas, tomada na sua 16.ª reunião ordinária,
realizada em 4 de agosto de 2010, (Boletim
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 15 de
2010), reuniu o júri do concurso público, lançado
em 2009, concurso aberto pelo Anúncio de
Concurso n.º 446/2009, publicado no Diário da
república, 2.ª Série, n.º 225, de 2009.11.19, para
proceder
à
reavaliação
das
candidaturas
apresentadas nos moldes fixados pelo referido
Tribunal. Nos termos da Ata de Reunião do júri do
concurso e de acordo com a informação n.º
Interno/2020/10106, de 2020.12.30, é proposto:

Pela Fundação Vodafone Portugal
Dr. Mário Vaz
_____________________________________________

Pela Câmara Municipal de Odivelas
Dr. Hugo Martins
_____________________________________________

Pelo Agrupamento Escolar Moinhos da Arroja
Dr. Paulo Bernardo
_____________________________________________”
(Aprovado por unanimidade)

I. Aprovação da Lista de Classificação Final
Ordenada- Reformulada, nos termos e com os
fundamentos descritos na Ata da Reunião de Júri,
realizada em 16/12/2020;

TÁXIS ADAPTADOS A PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

II. Considerando que a Classificação Final, agora
reformulada, só tem efeito na esfera jurídica de 3
(três) candidatos ordenados nas quatro primeiras
posições, se aprove a atribuição, imediata, de uma
licença (4.ª) ao candidato Marcelo Francisco
Ribeiro, agora, classificado em 1.º lugar, por forma
a não prejudicar situações que o tempo,
entretanto decorrido, consolidou na esfera jurídica
do candidato Armando da Cruz Rodrigues, a quem
terá sido atribuída uma licença e que, por força dos
efeitos da sentença, viria, agora, ser-lhe retirada.

REFORMULAÇÃO DA LISTA DE ORDENAÇÃO FINAL
RELATIVA AO CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE
TRÊS LICENÇAS PARA TÁXIS ADAPTADOS A PESSOAS
COM MOBILIDADE REDUZIDA

Reformulação da Lista de Ordenação Final Relativa
ao Concurso para Atribuição de três Licenças para
Táxis Adaptados a Pessoas com Mobilidade
Reduzida
constante
no
Processo
n.º
89/DPEDE/DPEM.

III. Da deliberação proferida, sejam os interessados
notificados.

Lista de Classificação Final Ordenada- Reformulada, nos termos e com os fundamentos descritos na Ata da
Reunião de Júri, realizada em 16/12/2020
Critério
Localização

Pontuação
Atribuída

Critério
Licenças
Detidas

Pontuação
Atribuída

Critério
Anos de
Atividade

Pontuação
Atribuída

Classificação Final
(peso/de 0 a 20
Valores)

Marcelo Francisco Ribeiro

Município de
Odivelas

1

0

12

10/02/2005

5

0,94/18,8

Álvaro Filipe Loureiro da Silva

Município de
Odivelas

1

0

12

21-10-2005

4

0,93/18,6

Joaquim Fernandes Pereira

Município de
Odivelas

1

0

12

12-11-2006

3

0,92/18,4

Armando da Cruz Rodrigues

Município de
Odivelas

1

0

12

Não juntou
CAP

1

0,90/18,0

Transportadora Ideal de Caneças,
Lda

Município de
Odivelas

1

1

7

07-05-1968

12

0,70/14

Táxis Carvalhinha & Filhos, Lda

Município de
Odivelas

1

1

7

07-12-2000

11

0,69/13,8

Nome ou Denominação Social
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Pedroso & Antunes, Lda

Município de
Odivelas

1

1

7

04/02/1999

10

0,68/13,6

Auto Norte- Táxi, Lda

Município de
Odivelas

1

1

7

12/07/1999

9

0,67/13,4

Automóveis de Aluguer Executivo
Martins

Município de
Odivelas

1

1

7

09/12/1999

8

0,66/13,2

Ramemil Auto Táxi, Lda

Município de
Odivelas

1

1

7

02/06/2000

7

0,66/13,2

Táxi Moita & Ferreira, Lda

Município de
Odivelas

1

1

7

13/07/2000

6

0,65/13

Tribuna Táxis, Lda

Município de
Odivelas

0

0

12

01/06/2009

2

0,31/6,2

(Aprovado por unanimidade)

REGULAMENTO

ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE
APOIO ASSOCIATIVO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (PAAPEE)

ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS E
ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS
TRANSMISSÕES

Regulamento do Programa de Apoio Associativo
de Pais e Encarregados de Educação (PAAPEE),
redação final, enriquecida com os contributos e
sugestões apresentadas no âmbito da consulta
pública para recolha de sugestões, efetuada pelo
período de trinta dias, decorridos entre o período
de 28 de outubro a 10 de dezembro (inclusive) de
2020, conforme o aviso publicado no Boletim
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22 de
2020, de acordo com a informação n.º
Interno/2020/17, de 2020.01.04, e considerando o
estabelecido na alínea e), do n.º 2, artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 372/1990, de 27 de novembro,
alterado e replicado pela Lei n.º 29/2006, de 4 de
julho e ao abrigo das disposições conjugadas da
alínea g) do artigo 25.º, da alínea K e da alínea o) do
artigo 33.º da Lei n.º 74/2013, de 12 de setembro.

Aprovar a Isenção de Imposto Municipal sobre
Imóveis pelo período de 3 anos, ao abrigo da alínea
a) do n.º 2 do artigo 45.º dos Estatutos dos
Benefícios Fiscais, assim como a Isenção de
Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis, ao abrigo da alínea b) do n.º
2 do artigo 45.º dos Estatutos dos Benefícios
Fiscais, relativamente ao Imóvel situado na
Praceta 1.º Dezembro n.º 2, em Odivelas, de acordo
com a informação n.º Interno/2020/10108, de
2020.12.30.
(Aprovado por maioria)

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

Nota: A Proposta de Projeto de Regulamento do
Programa de Apoio Associativo de Pais e Encarregados
de Educação (PAAPEE)” foi aprovada na 20.ª reunião
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no
dia 14 de outubro de 2020 (Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões n.º 22 de 2020).

SUBSÍDIOS A ATRIBUIR ÀS ASSOCIAÇÕES
HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DO CONCELHO DE ODIVELAS NO ANO DE 2021

Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal

(Aprovado por unanimidade)

Atribuição
de
Subsídios
às
Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do
Concelho de Odivelas no ano de 2021, no âmbito
dos Protocolos de Cooperação assinados com as
três Associações de Humanitárias de Bombeiros
Voluntários do Concelho de Odivelas, e nos termos
da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
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atual, de acordo com a
Interno/2021/10, de 2021.01.04

informação

“(…) Subsídio mensal de gestão
manutenção

n.º

Total anual

No que concerne aos reembolsos de despesas de
pagamentos de água e eletricidade propõe-se que
seja mantido o procedimento levado a cabo nos
últimos anos para atribuição deste apoio. Os
pedidos de reembolso de despesas de água e
eletricidade devem ser encaminhados ao SMPC
após pagamento das faturas por parte das
Associações, devendo constar, em boas condições
de legibilidade, as faturas completas e respetivos
comprovativos de pagamento. Este subsídio tem
uma dotação no valor total de € 95.000,00 e
enquadramento orçamental no PAM 74/21, COE
31.06/04 07 01 01.
Subsídios pontuais

corrente e

O valor da proposta de subsídio a atribuir este ano
será o mesmo do atribuído em 2020. Mais se
informa que os subsídios a transferir são mensais.
Tem-se então:
Subsídio Mensal de Gestão Corrente e Manutenção
Valor mensal
(12 meses)
A.H.B.V. Caneças

€ 5.120,00

€ 61.440,00

A.H.B.V. Odivelas

€ 5.863,00

€ 70.356,00

A.H.B.V. Pontinha

€ 5.238,00

€ 62.856,00

€ 16.221,00

€ 194.652,00

Total

Este subsídio tem enquadramento orçamental no
PAM 74/21, COE 31.06/04 07 01 01.
Subsídio para
equipamento

aquisição

de

Reembolso de pagamento de despesas de água e
eletricidade

viatura

e/ou

Este ano está prevista a atribuição total de €
100.000,00 (cem mil euros) para subsídios de
investimento, este ano a atribuir à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Odivelas, este subsídio tem enquadramento
orçamental no PAM 76/21, COE 31.06/08 07 01 01.
Seguros de viaturas e ramo bombeiro
Relativamente aos seguros de viaturas e ramo
bombeiro propõe-se que seja mantido o
procedimento levado a cabo nos últimos anos para
atribuição deste apoio. Os pedidos de reembolso
dos seguros de viaturas devem ser encaminhados
ao SMPC após pagamento das faturas por parte
das Associações, devendo fazer-se acompanhar,
em boas condições de legibilidade, das faturas
completas e respetivos comprovativos de
pagamento. Este subsídio tem uma dotação no
valor de total de € 40.000,00 (quarenta mil euros)
e enquadramento orçamental no PAM 74/21, COE
31.06/04 07 01 01.
O pagamento do seguro ramo bombeiro tem uma
dotação no valor de € 22.000,00 (vinte e cinco mil
euros) e enquadramento orçamental no PAM
74/21, COE 31.06/02 02 12.

Relativamente a subsídios pontuais, propõe-se a
atribuição de suplemento ao subsídio de refeição
às ELAC’S/ECIN’S.
À semelhança do que vem sucedendo, propõe-se
o pagamento de um suplemento ao subsídio de
refeição a atribuir aos elementos que venham a
integrar as Equipas de Combate a Incêndios (ECIN)
ou Equipas Logística de Apoio ao Combate (ELAC),
sempre que as Associações de Bombeiros do
concelho sejam contempladas pela ANEPC com
estas equipas, sendo que no ano de 2021 o seu
valor deverá ser de € 15/elemento/dia, no valor
total de € 30.000,00 (trinta mil euros).
Este subsídio tem enquadramento orçamental no
PAM 74/21, COE 31.06/04 07 01 01.
Viatura atribuída pela ANEPC
A Câmara Municipal comparticipará em até 20 %
(remanescente) as viaturas atribuídas pela
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil às Associações contempladas. Este subsídio,
caso seja concedido, tem enquadramento
orçamental no PAM 74/21, COE 31.06/08 07 01 01.
Piquetes de Primeira Intervenção
Piquetes de Primeira Intervenção – PPI’s
N.º
elementos

Valor por
elemento

Valor
mensal

Valor anual
(14 meses)

A.H.B.V.
Caneças

12

€ 780,68

€ 9.368,16

€ 131.154,24

A.H.B.V.
Odivelas

17

€ 780,68

€ 13.271,56 € 185.801,84

A.H.B.V.
Pontinha

13

€ 780,68

€ 10.148,84 € 142.083,76

Total

42
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A despesa tem enquadramento orçamental no
PAM 74/21, COE 31.06/04 07 01 01. (…)” (excerto da
informação n.º Interno/2021/10 de 2021.01.04)

dezembro, na sua atual redação, nos seguintes
termos:
Homologação do auto de vistoria constante de
folhas 2223 a 2225 do processo n.º 8971/LO;

(Aprovado por unanimidade)

ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AO CENTRO DE CULTURA
E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO
MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Atribuição de subsidio ao Centro de Cultura e
Desporto dos Trabalhadores do Município de
Odivelas (CCDTMO), para fazer face ao
desenvolvimento das suas atividades, relativo ao
ano 2020, no valor total de € 2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros), de acordo com o estabelecido
na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, e de acordo com a informação
n.º Interno/2021/47, de 2021.01.05.
(Aprovado por unanimidade)

Receção provisória das obras de urbanização
relativas ao alvará de licença de loteamento n.º
3/2011;
Redução do valor da caução, através da redução do
valor da garantia bancária constante no processo,
prestada através do Banco Millennium BCP, no
valor de € 140.873,97 € (cento e quarenta mil
oitocentos e setenta e três euros e noventa e sete
cêntimos), para € 102.472,62 (cento e dois mil
quatrocentos e setenta e dois euros e sessenta e
dois cêntimos);
Redução do valor da caução, através do distrate
das hipotecas pendentes sobre os lotes 8 e 9, no
valor de € 246.760,00 (duzentos e quarenta e seis
mil setecentos e sessenta euros).
(Aprovado por maioria)

PROCESSOS PARTICULARES

DESCLASSIFICAÇÃO DE AUGI
BAIRRO DA FRATERNIDADE
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS
ABERTURA DE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

Proposta de abertura do período de discussão
Pública com vista à desclassificação da Área
Urbana de Génese Ilegal (AUGI) - Bairro da
Fraternidade, na União das Freguesias de Ramada
e Caneças, de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2020/88, de 2020.12.20.
(Aprovado por unanimidade)

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 03/2011
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA
RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE
URBANIZAÇÃO E REDUÇÃO DA CAUÇÃO

De
acordo
com
a
informação
n.º
Interno/2020/9462, de 2020.11.27, é proposto
aprovar a homologação do Auto de Vistoria, a
receção provisória das obras de urbanização
relativas ao Alvará de licença de loteamento nº
03/2011, na Pedreira dos Pedernais, na União das
Freguesias de Ramada e Caneças, e a redução da
caução, nos termos e para os efeitos previstos no
artigo 54.ª do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2013
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS
BAIRRO GIRASSOL
PROCESSO N.º 5764/RC

Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 2/2013, para
os Lotes 282 e 283, do Bairro Girassol, na União das
Freguesias de Ramada e Caneças. O pedido de
alteração
da
licença
administrativa
foi
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do DecretoLei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação.
O pedido de alteração consiste na eliminação do
lote 283, pela anexação ao lote adjacente, o lote
282, concentrando a edificabilidade no lote
resultante, que se encontra vago, implicando a
redução de um fogo, de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2020/87, de 2020.12.16.
(Aprovado por unanimidade)

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/89
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES
BAIRRO NOVO DO TRIGACHE
PROCESSO N.º 29896/RC

Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 8/89, para
os Lotes 42 e 79, do Bairro Novo do Trigache, na
União das Freguesias de Pontinha e Famões. O
pedido de alteração da licença foi apresentado ao
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abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de
12 de dezembro, na sua atual redação.
O pedido de alteração ao alvará de loteamento
tem como objetivo alterar os parâmetros
urbanísticos, com vista à legalização das
construções existentes no lote 42 e 79, de acordo
com
o
proposto
na
informação
n.º
Interno/2020/90, de 2020.12.23, 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 e condições da
informação técnica respetiva;

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 01/2014
FREGUESIA DE ODIVELAS
BAIRRO QUINTINHA DA ARROJA

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o
lote 22, inserido no Bairro Quintinha da Arroja, na
Freguesia de Odivelas, por depósito caução n.º
12347, de 2020.12.15, do Banco Caixa Geral de
Depósitos, S.A., no valor de € 1,493,73 (mil
quatrocentos e noventa e três euros e setenta e
três cêntimos), para garantir a boa execução das
obras de urbanização referentes ao Alvará de
Loteamento n.º 1/2014, de 19 de junho, ao abrigo do
n.º 5 do artigo 27.º da Lei 91/95, de 2 de setembro,
na sua redação atual, nos termos da informação
técnica e de acordo com o proposto na informação
n.º Interno/2020/92, de 2020.12.28.
(Aprovado por unanimidade)

Aceitação do valor de 3.615,90€ (três mil seiscentos
e quinze euros e noventa cêntimos), como
compensação pela área de cedência para
equipamento de utilização coletiva em falta
(27,22m2), 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)

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/99
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES
BAIRRO CASALINHO DA AZENHA
PROCESSO N.º 48067/RC

Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 1/99, para o
lote 113, do Bairro Casalinho da Azenha, na União
das Freguesias de Pontinha e Famões. O pedido de
alteração
da
licença
administrativa
foi
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do DecretoLei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação.
O pedido de alteração ao alvará de loteamento
tem como objetivo alterar os parâmetros
urbanísticos do lote 113 que se encontra vago, de
acordo com o proposto na informação n.º
Interno/2020/91, de 2020.12.23.
(Aprovado por unanimidade)
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UNIDADES ORGÂNICAS

DESPACHOS

PRESIDÊNCIA

“DESPACHO N.º 01/PRES/2021
Assunto: Alteração do posicionamento remuneratório obrigatório ou por opção gestionária/ 2021
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 31.º, da LTFP (Lei do trabalho em Funções Públicas), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o orçamento dos órgãos ou serviços deve prever
os encargos com alterações do posicionamento remuneratório, relativos aos trabalhadores.
Assim, no uso da competência que me é conferida no n.º 2 do artigo 31.º da LTFP e para cumprimento do
disposto nos artigos 156.º e 158.º da referida lei, determino os valores, abaixo indicados e aprovados na 7.ª
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 13/11/2020 e na 5.ª Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de 26/11/2020, aquando da aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021:
Tipo de alteração

Montante Máximo

1. Alteração do posicionamento remuneratório obrigatório

€120.000,00

2. Alteração do posicionamento por Opção Gestionária

€300.000,00

3. Prémio de Desempenho

€0,00

1. Há lugar a alteração obrigatória para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que o
trabalhador se encontra (quando a mesma exista), quando aquele, na falta de lei especial em contrário, tenha
acumulado 10 pontos nas avaliações do desempenho efetuadas no âmbito das funções exercidas durante o
posicionamento remuneratório em que se encontra, contados nos seguintes termos:
a) Seis pontos por cada menção máxima;
b) Quatro pontos por cada menção imediatamente inferior à máxima;
c) Dois pontos por cada menção imediatamente inferior à referida na alínea anterior, desde que
consubstancie desempenho positivo;
d) Dois pontos negativos por cada menção correspondente ao mais baixo nível de avaliação.
2. São elegíveis para beneficiar da alteração do posicionamento por opção gestionária, os trabalhadores do
órgão ou serviço, onde quer que se encontrem em exercício de funções, que, na falta de lei especial em
contrário, tenham obtido, nas últimas avaliações do seu desempenho efetuadas no âmbito das funções
exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontram, contados nos seguintes termos:
a) Uma menção máxima (Excelente) no biénio 2019/2020;
b) Duas menções consecutivas imediatamente inferiores à máxima (Relevante), no biénio 2019/2020 e
2017/2018;
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c) Três menções consecutivas imediatamente inferiores à referida na alínea anterior (Adequado), nos biénios
2019/2020 a 2015/2016.
Para efeitos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2, são também consideradas as menções obtidas que sejam
superiores às nelas referidas.
De acordo com o disposto no artigo 158.º da LTFP, cabe ao dirigente máximo do serviço, estabelecer a verba
destinada a suportar os encargos decorrentes desta alteração remuneratória, fixando o montante máximo,
para cada grupo profissional.
Assim e criando igual oportunidade para todos os grupos, defino os seguintes montantes:
Grupo
Profissional

Técnico Superior
(inclui Especialistas
de Informática)

Assistente Técnico (inclui
Técnicos de Informática
e Fiscais)

Assistente
Operacional

Total

Total

183.000,00 €

56.500,00 €

60.500,00 €

300.000,00 €

Os trabalhadores, são ordenados, dentro de cada universo (grupo profissional/menção), por ordem
decrescente da classificação quantitativa obtida no biénio 2019/2020.
Não há lugar a alteração do posicionamento remuneratório quando, não obstante reunidos os requisitos
previstos no n.º 2, o montante máximo dos encargos fixado para o universo em causa se tenha
previsivelmente esgotado, no quadro da execução orçamental em curso, com a alteração relativa a
trabalhador ordenado superiormente.
Caso não seja utilizado o montante máximo dos encargos fixado para cada grupo profissional, este reverterá
a favor dos outros grupos profissionais.
Odivelas, 11 de janeiro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(Hugo Martins)”

“DESPACHO N.º 02/PRES/2021
Assunto: Delegação de competências no VicePresidente da Câmara Municipal, durante o
período de férias.

Deliberação de Competências, publicada no
Boletim das Deliberações e Decisões n.º 23, de 14
de novembro de 2017.
Odivelas, 12 de janeiro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da
Câmara Municipal de Odivelas, encontrando-se
ausente por motivo de férias, no dia 13 de janeiro
de 2021, DESIGNA para o substituir, o VicePresidente da Câmara Municipal, Sr. Vereador
Edgar Luís Simões Valles, conforme despacho N.º
39/PRES/2017, de 30 de outubro, ao abrigo do
disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro e dos n.ºs 1 e 3 do artigo 42.° do
Código
do
Procedimento
Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
Janeiro, na sua atual redação, o qual exercerá as
suas competências próprias e as que lhe foram
delegadas pela Câmara Municipal, no âmbito da
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“DESPACHO N.º 03/PRES/2021

Pelo presente revogo o Despacho n.º 03/PRES/2019
de 18 de janeiro.

Assunto: Alteração da constituição do Laboratório
de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas
(LACMO)

Odivelas, 15 de janeiro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Através do Despacho n.º 03/PRES/2019 de 18 de
janeiro foi alterada a constituição do Laboratório
de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas
(LACMO), tendo sido designados os respetivos
membros e suas funções.

(Hugo Martins)”

“DESPACHO N.º 04/PRES/2021
À data e após a necessidade de reorganização e
rentabilização de serviços/setores, foi o Técnico de
Ruído João Guardado destacado para integrar as
equipas afetas ao Setor de Fiscalização.

Assunto:
Implementação
de
Prevenção do COV-2 (COVID- 19)

Medidas

de

Considerando:
Assim, determino que as funções inerentes ao
Núcleo de Medições do LACMO passem a ser
asseguradas
pelos
Técnicos
Luís
Tavares
(Responsável Técnico do LACMO) e Pedro Duarte
(Assistente Técnico na DFM), mantendo-se
inalterados todos os outros cargos/funções e
respetivos substitutos:
Cargos/funções:
• Gestão de Topo do LACMO – Senhor Vereador
Edgar S. Valles

 A necessidade em adotar medidas de prevenção
no âmbito da situação epidemiológica tendo em
conta o agravamento da pandemia, de modo a
fazer face à transmissibilidade da doença;
 O proposto pelo Grupo de Trabalho de
Acompanhamento Covid-19 da Câmara Municipal
de Odivelas, reunido no dia 15/01/2021;
Determino:
I

• Responsável da Qualidade do LACMO – Dra.
Vânia Santos (Técnica Superior na DFM)
• Responsável Técnico do LACMO - Luís Tavares
(Técnico de Ruído na DFM)
• Núcleo de Medições / Técnicos de Laboratório –
Luís Tavares (Técnico de Ruído na DFM) e Pedro
Duarte (Assistente Técnico na DFM)

1 Relativamente ao exercício de atividades na área
de jurisdição do concelho de Odivelas a não
permissão da venda itinerante, já que se encontra
garantido à população o acesso aos bens
essenciais;

Duarte

2. Manter o funcionamento das feiras e mercados,
exclusivamente para a venda de produtos
alimentares, devendo ser elaborado um plano de
contingência, para a doença Covid19;

• Responsável da Qualidade do LACMO – Dra.
Vânia Santos – substituída nas suas faltas e/ou
impedimentos pela Chefe da DFM - Dra. Elisabete
Lucas

3. O Cemitério Municipal manter-se-á aberto para
inumações
e
exumações,
mantendo-se
igualmente o limite máximo de I0 (dez) pessoas
por funeral, não podendo daí resultar a
impossibilidade de presença no funeral do
cônjuge ou unido de facto, ascendentes,
descendentes, parentes ou afins.

•

Núcleo Administrativo (Assistente Técnico na DFM)

Pedro

Substitutos:

• Responsável Técnico do LACMO - Luís Tavares –
substituído nas suas faltas e/ou impedimentos
pelo Técnico Pedro Duarte
Os cargos de Responsável pela Qualidade e
Responsável Técnico não são equiparáveis a
cargos dirigentes do Município.

II
Relativamente à organização de trabalho nos
serviços municipais, e analisado o ponto de
situação do funcionamento das diferentes
Unidades Orgânicas, deverá ser observado o
seguinte:

O presente despacho produz efeitos a 04 de
janeiro de 2021.
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1 Considerar como serviço essencial, para além do
Presidente da Câmara, as seguintes Unidades
Orgânicas:
1 -GAP
2.Gabinetes da Vereação com pelouros atribuídos

5. Nos serviços considerados não essenciais devem
ser garantidos os serviços mínimos, ficando o
dirigente responsável pela definição dos mesmos,
bem como a indicação dos trabalhadores que têm
de garantir os referidos serviços.
6. Os serviços/equipamentos municipais adiante
indicados deverão permanecer encerrados:

3.SMPC
1.Tesourarias Municipais;
4.GTlC
2.Biblioteca Municipal e respetivos Polos;
5.DAJG/DFM
3.Pavilhão Multiusos de Odivelas e Pavilhão Susana
Barroso, no que se refere à prática de atividade
desportiva, sem prejuízo do disposto no artigo 34º
do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro;

6.DGAJG/DJOM/SCP
7. DJAG/DJOM/SEAL

4.Piscina Municipal, exceto a atividade de
hidroterapia, fisioterapia e terapia ocupacional;

8.DJAG/DFA
9.DJAG/DRHF

5.Casa da Juventude, exceto o acompanhamento
prestado pelo Gabinete “Orienta-te”; no âmbito do
apoio psicológico;

I0.DGAT, incluindo DTO
11.DECS/DE

6.Centro de Exposições de Odivelas;
12.DECS/DCS
7 Loja do Turismo;
13.DECS/GS
8.Loja Social;
14.Secretaria-Geral DGOU
9.Pinhal da Paiã;
15.DOMH/ DIEM
10. Equipamentos desportivos municipais em
regime de cedência, incluindo pavilhões, courts de
ténis,
padel
e
similares
fechados,
em
conformidade com o n.º 4 do Anexo I do DecretoLei 6-D/2021, de 15 de janeiro.

16.DOMH/ DIEU
17 .DOMHT/DH/SPCR
18.Serviço de Veterinária Municipal
2. Relativamente aos serviços essenciais, a
prestação do serviço deve ser mantida como até
ao presente, devendo ser assegurada a
implementação de horários desfasados e em
espelho relativamente aos trabalhadores que
devam comparecer nos locais de trabalho,
devendo manter-se ainda as regras de
distanciamento social e de utilização de máscara,
conforme as orientações da Autoridade de Saúde.
3. O sistema de atendimento presencial será
efetuado
mediante
prévio
agendamento,
mantendo-se o atendimento telefónico e correio
eletrónico (email).
4. Para os trabalhadores que exercem funções nos
serviços não essenciais, a regra base deverá ser a
do desempenho de funções em regime de
teletrabalho,
com
definição
de
objetivos
quinzenais por parte do respetivo dirigente.

7. Suspensão dos seguintes serviços prestados
pelo Município de Odivelas:
a) Cedência do serviço de transporte a todas as
entidades externas, independentemente de já
terem sido autorizadas;
b) As atividades do Clube do Movimento;
c) As atividades desportivas e outras que não
decorram da atividade escolar.
8. Qualquer trabalhador deve estar disponível para
o exercício de funções noutras Unidades
Orgânicas, sempre que esteja em causa o normal
funcionamento dos serviços.
9. As determinações/ medidas previstas em
Despachos anteriores neste domínio mantém-se
em vigor, salvo as que tenham sido revogadas ou
contrariem o disposto no presente Despacho.
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10. As presentes medidas produzem efeitos à data
de assinatura e divulgação do presente despacho,
mantendo-se em vigor até indicação expressa em
sentido contrário.
Todos os dirigentes municipais, no âmbito das
suas
competências,
devem
assegurar
o
cumprimento das medidas aqui indicadas.

da Câmara Municipal de Odivelas, com efeitos a
partir da data do presente despacho.
A trabalhadora fica posicionada no índice 244, a
que corresponde o montante de € 840,11
(oitocentos e quarenta euros e onze cêntimos).
Odivelas, 19 de janeiro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Odivelas, 15 de janeiro de 2021

(Hugo Martins)”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Hugo Martins)”

“DESPACHO N.º 07/PRES/2021
“DESPACHO N.º 05/PRES/2021

Assunto: Especialista de Informática Grau 1/Nível 3

Assunto: Especialista de Informática Grau 2/Nível 2

Na sequência do procedimento interno de
seleção a aplicar na mudança de nível na carreira
de Informática, para dois postos de trabalho na
categoria de Especialista de Informática Grau
1/Nível 3, e após despacho de homologação da lista
de classificação final, designo na categoria de
Especialista de Informática Grau 1/Nível 3 do Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas os
seguintes trabalhadores, com efeitos a partir da
data do presente despacho:

Na sequência do procedimento interno de
seleção a aplicar na mudança de nível na carreira
de Informática, para um posto de trabalho na
categoria de Especialista de Informática Grau
2/Nível 2, para a Divisão de Planeamento
Urbanístico e após despacho de homologação da
lista de classificação final, designo Gonçalo José
Rodrigues Pais Especialista de Informática Grau
2/Nível 2 do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal
de Odivelas, com efeitos a partir da data do
presente despacho.
O trabalhador fica posicionado no índice 660, a que
corresponde o montante de € 2.272,45€ (dois mil,
duzentos e setenta e dois euros e quarenta e cinco
cêntimos).

Nome do
Trabalhador
Paula Cristina
Beringuilho Pires
Vítor Sérgio de
Oliveira Tomaz dos
Santos

Unidade
Orgânica

Índice

Valor

DGOU/DPU

580

1.996,99 €

GTIC

540

1.859,27 €

Odivelas, 19 de janeiro de 2021
Odivelas, 19 de janeiro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Hugo Martins)”
(Hugo Martins)”

“DESPACHO N.º 06/PRES/2021
“DESPACHO N.º 08/PRES/2021
Assunto: Técnica de Informática Adjunta Nível 2
Assunto: Técnico de Informática Grau 2/Nível 2
Na sequência do procedimento interno de
seleção a aplicar na mudança de nível na carreira
de Informática, para um posto de trabalho na
categoria de Técnico de Informática Adjunto Nível
2, para o Gabinete de Comunicação, Relações
Publicas e Protocolo e após despacho de
homologação da lista de classificação final,
designo Patrícia Isabel de Faria Franchi Técnica
de Informática Adjunta Nível 2 do Mapa de Pessoal

Na sequência do procedimento interno de
seleção a aplicar na mudança de nível na carreira
de Informática, para um posto de trabalho na
categoria de Técnico de Informática Grau 2/Nível 2,
para o Gabinete de Tecnologia, Informação e
Conhecimento e após despacho de homologação
da lista de classificação final, designo Maria João
das Neves Mousinho, Técnica de Informática Grau
2/Nível 2 do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal
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de Odivelas, com efeitos a partir da data do
presente despacho.
A trabalhadora fica posicionada no índice 550, a
que corresponde o montante de € 1.893,70 (mil,
oitocentos e noventa e três euros e setenta
cêntimos).
Odivelas, 19 de janeiro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Hugo Martins)”

“DESPACHO N.º 09/PRES/2021
Assunto: Técnico de Informática Grau 1/Nível 2
Na sequência do procedimento interno de
seleção a aplicar na mudança de nível na carreira
de Informática, para três postos de trabalho na
categoria de Técnico de Informática Grau 1/Nível 2,
no Gabinete de Tecnologia, Informação e
Conhecimento, e após despacho de homologação
da lista de classificação final, designo na categoria
de Técnico de Informática Grau 1/Nível 2 do Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas os
seguintes trabalhadores, com efeitos a partir da
data do presente despacho:
Nome do Trabalhador

Índice

Valor

Sérgio Alexandre de Oliveira
Franco Marcelino

370

1.273,95 €

Carlos Jorge Lopes Pires

390

1.342,81 €

Bruno António do
Nascimento Ribeiro

370

1.273,95 €

Odivelas, 19 de janeiro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Hugo Martins)”
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úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar
o processo.

EDITAIS

“Edital n.º 132/PRES/2020
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/85, 5/89
e 6/89 Bairro Casal da Silveira
União de Freguesias de Pontinha e Famões

O processo de loteamento n.º 14102/LO/GI
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, 7 de janeiro de 2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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 6/89 do
Bairro Casal da Silveira para o lote 81, consideramse notificados os proprietários de lotes, edifícios ou
frações autónomas localizados na área dos alvarás
de loteamento do Bairro Casal da Silveira 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 28234/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, 18 de dezembro de 2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Hugo Martins)”

“EDITAL N.º 03/PRES/2021
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000
Bairro Granjas Novas
União das Freguesias de Ramada e Caneças
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento
Municipal da Edificação e Urbanização na sua
redação atual, torna público que para efeitos da
alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000 do
Bairro Granjas Novas para o lote 186, consideramse 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
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AVISOS

“AVISO
Alvará de Loteamento n.º 5/2009 – B.º Vale Grande
6.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 6.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 5/2009, do Bairro Vale Grande. ----------------------O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 15, 35, 54, 56, 74, 79, 84, 108, 114, 116, 120, 130, 157, 158, 160,
167, 189, 195, 200, 211, 212, 219, 229, 231, 295, 300, 304, 321, 356, 376, 395, 452, 458, 467, 470, 495, 497, 500, 567 e
568, descritos na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob os números 2855/20100220,
2642/20100219, 2925/20100902, 2927/20100902, 2553/20100220, 2952/20100906, 205/19900112, 2668/20100220,
2996/20100908,
2998/20100908,
3051/20100909,
2669/20100220,
3028/20100910,
3029/20100910,
2692/20100220,
2213/20060831,
2494/20100220,
2684/20100220,
2675/20100220,
2402/20090415,
2412/20090416,
1366/19980625,
2546/20100221,
2499/20100220,
3097/20100220,
3086/20100220,
2493/20100220,
2863/20100220,
2779/20100220,
2854/20100220,
2871/20100220,
3140/20100221,
3094/20100221, 3201/20100221, 2586/20100221, 2633/20100221, 2843/20100221, 2848/20100221, 3188/20100221 e
3189/20100221, todas da freguesia de Pontinha e aprovada através de deliberação da Câmara Municipal de
Odivelas, na 16.ª Reunião Ordinária, de 19 de agosto de 2020. -----------------------------------------------------------1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
As alterações à licença de loteamento consistem na variação de parâmetros urbanísticos para lotes vagos e
construídos e alterações a efetuar nas obras de urbanização. ----------------------------------------------------------2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros:
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES
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Os parâmetros alterados estão representados a negrito.
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2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO
Área dos prédios a lotear (m2) …………………………………………………………………………………………………

252.219

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………………….

170.656

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

1.423

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

31.259

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m )

54.315

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

0,60

Área de construção total (m ) ………………………………………………………………………………………………….

138.803

Área de construção destinada a habitação (m2) ……………………………………………………………..

122.071

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

16.732

Índice de atividades ……………………………………………………………………………………………………………………..

0,12

Índice de ocupação ……………………………………………………………………………………………………………………..

0,31

Área de ocupação (m ) ……………………………………………………………………………………………………………….

71.665

Número total de lotes …………………………………………………………………………………………………………………

580

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

825

Densidade habitacional (f/ha) …………………………………………………………………………………………………

36

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

431

2

2

2

Os parâmetros alterados estão representados a negrito

3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS
São eliminados os lotes 470 e 567, pela anexação aos lotes 116 e 568, respetivamente. ---------------------------São alterados os ónus atribuídos aos lotes 56, 157 e 229 que passam a ter a seguinte redação: -----------------Lote 56 - Manutenção temporária. Reduzir área de construção. Condicionado parecer da EDP/REN. --------Lote 157 - Garantir passeio regulamentar. Retificar frente do lote. -----------------------------------------------------Lote 229 - Servidão de vistas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------São eliminados os ónus atribuídos aos lotes 160, 200, 212, 219, 304, ressalvando-se que deverão estar
garantidas as condições de salubridade previstas na legislação aplicável e que, caso as edificações possuam
vãos abertos sobre os vizinhos em desconformidade com o disposto no Artigo 7º da Lei 91/95 de 02/09 na sua
atual redação, tal situação deverá ser colmatada aquando do processo de legalização da construção. ------Foi alterado o ponto 7 do Regulamento do Bairro constante da Planta Síntese quanto ao estacionamento
privado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2009 inclui alterações às obras de urbanização nos seguintes
termos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração ao projeto de sinalização: --------------------------------------------------------------------------------------------O projeto de sinalização é constituído pelas peças escritas e desenhadas a fls. 7771 no processo 44673/RC,
encontrando-se retificados e aprovados na planta síntese do aditamento ao alvará de loteamento, os
sentidos viários a adotar para o bairro. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecido o prazo de 6 meses para a implementação do projeto de sinalização e a reformulação dos
sentidos viários em algumas vias, com vista a afetar uma faixa de rodagem a estacionamento. ---------------Ano XXII – N.º 2 - 26 de janeiro de 2021
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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 cedência para equipamentos de utilização coletiva, uma
vez que as áreas cedidas com a emissão do 3.º Aditamento ao alvará de loteamento n.º 5/2009 são suficientes
para assegurar as necessidades de cedência para equipamentos de utilização coletiva decorrentes do
aumento de parâmetros do presente aditamento. ------------------------------------------------------------------------De acordo com o previsto no art.º 6.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de
áreas de cedência para os espaços verdes e de utilização coletiva, foram contabilizadas as áreas de natureza
privada, designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% da área livre permeável,
com o mínio de 25m2, nos termos do art.º 115.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização. ---5. ESTACIONAMENTO
Das alterações propostas não resulta o acréscimo de lugares de estacionamento público, sendo que as
alterações a efetuar nas obras de urbanização visam o acréscimo de 42 lugares de estacionamento público,
com vista a isentar os lotes com construções por legalizar e sem capacidade de assegurar o estacionamento
privado no seu interior, conforme clausulado no ponto 7 do Regulamento do Bairro, limitado a 42 lugares de
estacionamento, situação a ser aferida no âmbito das legalizações. ---------------------------------------------------Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, no âmbito das edificações e legalizações, deverão ser
garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com o disposto no Artigo 116.º do RMEU,
devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. -------------------------------------------------------6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO
 Planta de síntese do loteamento de 15-10-2020; ------------------------------------------------------------------------7. TAXAS URBANÍSTICAS
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 47.871,88 (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e um
euros e oitenta e oito cêntimos) e foi cobrado com redução de 50% nos termos do art.º 4.º do RTORM através
da guia n.º 10113 de 20/10/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------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 18 de dezembro de 2020. ----------------------------Município de Odivelas, 18 de dezembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

(Hugo Martins)”
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“AVISO
Alvará de Loteamento n.º 4/2011 – B.º Bairro dos Quatro
7.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 7.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011 do Bairro dos Quatro. ----------------------------------------O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 471 e 472, descritos na Conservatória do Registo Predial
de Odivelas, sob os números 4361/20120319 e 4358/20120319 da freguesia de Famões e aprovada, através de
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 18.ª reunião ordinária de 16 de setembro de 2020. -------1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES --------------------------------------------------------------------------------------------As alterações à licença de loteamento consistem no aumento das áreas de implantação e construção
previstas para o lote 472 e também do aumento da área e alteração da configuração deste lote, com sacrifício
da área do lote 471. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS ---------------------------------------------------------------------------2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES ---------------------------------------------------------------------------Parâmetros Prévios
Anexo
Lote

Área Lote
Constr.
(m²)

Uso

Área
Área Habit. Área Constr.
Implant. (m²)
(m²)
(m²)

Nº de Pisos

Área (m²) Ab.c.s.

Ac.c. s.

Total

Nº de
Fogos

471

253,00

Prevista Habitação

102,00

204,00

204,00

25,00

0

2

2

1

472

375,00

Prevista Habitação

113,00

226,00

226,00

0,00

1

2

3

1

Parâmetros Alterados
Anexo
Lote

Área Lote
Constr.
(m²)

Uso

Área
Área Habit. Área Constr.
Implant. (m²)
(m²)
(m²)

Nº de Pisos

Área (m²) Ab.c.s. Ac.c. s.

Total

Nº de
Fogos

471

245,00

Prevista Habitação

102,00

204,00

204,00

25,00

0

2

2

1

472

383,00

Prevista Habitação

135,00

249,00

249,00

0,00

1

2

3

1

+22,00

+23,00

+23,00

Dif.

2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO -------------------------------------------------------------------------Área dos prédios a lotear (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 183.292,50
Área total dos lotes (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123.163,50
Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ……………………………………………………………. 11.939,00
Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva exteriores ao loteamento (m2) ………. 7.500,00
Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) …………………………………………………………………………………0
Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva exteriores ao loteamento (m2) ………….. 16.700,00

Ano XXII – N.º 2 - 26 de janeiro de 2021
41

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões
Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) ………………………………… 48.190,00
Índice de construção/ utilização ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,54
Área de construção total (m2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98.632,00
Área de construção destinada a habitação (m2) ………………………………………………………………………………………………… 95.936,00
Área de construção destinada a atividades (m2) ………………………………………………………………………………………………….. 4.827,00
Índice de atividades ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,05
Índice de ocupação ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0,31
Área de ocupação (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48.424,00
Número total de lotes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 393
Número total de fogos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 452
Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24,66
Lugares de estacionamento exteriores ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
Lugares de estacionamento interiores ………………………………………………………………………………………………………………………………. 991
Total de estacionamentos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1066
Os parâmetros alterados estão representados a negrito…………………………………………………………………………………………………………………

3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS
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 e para equipamentos
públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ESTACIONAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da edificação nos lotes devem ser assegurados os lugares privados de acordo com o regulamento
do loteamento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO ---------------------------------------------------------------- Planta de Síntese do Loteamento, escala 1/1000 de 02-12-2020; ------------------------------------------------ Planta Parcial do Loteamento - Núcleo do B.º Trigache Norte, escala 1/500 de 16-10-2020; ------------7. TAXAS URBANÍSTICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 770,42 (setecentos e setenta euros e quarenta e dois
centimos) com redução de 50% nas TMU e foi cobrada através da guia n.º 10110 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 5 de janeiro de 2021. ---------------------------------Município de Odivelas, 5 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Hugo Martins)”
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO

Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador da
Câmara Municipal de Odivelas, Paulo César Teixeira,
durante o mês de dezembro de 2020, no uso da
competência delegada/subdelegada pelo Presidente
da Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho
n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro, nos termos da
informação
n.º
Interno/2021/315,
de
2021.01.14
(edoc/2021/3014):

Processo n.º 263/2020/OP/GI
Nome: Marta Isabel Martins Gabriel
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Rua Cidade de Évora, lote 103, UF de Pontinha e
Famões
Data de despacho: 04.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 252/2020/OP/GI
Nome: Padrão Jubilante, SA
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Bairro Casal do Rato, lote 175, UF de Pontinha e
Famões
Data de despacho: 04.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 178/2019/OP/GI
Nome: Vitor Manuel Alegria Figueiredo
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Castro da Amoreira, lote 13ª (Nº 12), UF de
Ramada e Caneças
Data de despacho: 04.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 164/2018/OP/GI
Nome: Maria do Carmo Filipe Gomes Cardoso
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Cidade da Guarda, lote 366, UF de Pontinha e
Famões
Data de despacho: 04.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 442/2020/OP
Nome: Lusoemp, SA
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Heróis de Chaimite, nº 12 e 12 A, Odivelas
Data de despacho: 04.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura

Processo n.º 315/2020/OP/GI
Nome: Maria Cristina Velez Boaventura
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Rua Poeta José Régio, lote 145, UF de Pontinha e
Famões
Data de despacho: 04.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 235/2020/OP/GI
Nome: Sílvio Nascimento Santos
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Avenida das Oliveiras, lote 262, Bairro Sol Nascente,
Famões
Data de despacho: 07.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença
administrativa
Processo n.º 13/2020/OP
Nome: SOUTH SUN, Lda
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Fernando Vigoço Duarte, Vale de Moura,
Ramada
Data de despacho: 07.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença
administrativa
Processo n.º 383/2020/OP/GI
Nome: Maria Nave
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua 11 de Março, lote 461, Bairro Casal Novo
Data de despacho: 07.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento
Processo n.º 78/2019/OP/GI
Nome: Osvaldo José Silva Minas
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 404, Vale Grande, UF
de Pontinha e Famões
Data de despacho: 07.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento
Processo n.º 281/2020/OP/GI
Nome: Luís Clara Farinha
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua dos Moinhos, lote 44, Bairro Alto de Famões,
Famões
Data de despacho: 07.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento
Processo n.º 414/2017/OP
Nome: Rosários & Santos – Construções, Lda
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Coronel Brás de Oliveira, lote 1, Caneças
Data de despacho: 07.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa especial de obras inacabadas.
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Processo n.º 590/2019/OP
Nome: Alexandre Rodrigues da Silva Coelho
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa, 2,
Odivelas
Data de despacho: 07.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 144/2020/OP
Nome: IMOFUSTE – Sociedade Imobiliária, SA
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Casal da Carochia, lote 7, Bons Dias, Ramada
Data de despacho: 07.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 296/2020/OP
Nome: Eduardo Jorge Batista
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Rua das Arroteias, 10 ex, lote 2, UF de Ramada e
Caneças
Data de despacho: 16.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 436/2020/OP/GI
Nome: Rui Miguel Tavares Figueira
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 696, UF de
Pontinha e Famões
Data de despacho: 16.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura
Processo n.º 321/2018/OP/GI
Nome: Márcia Vanessa Barreira Pereira
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Abel Manta, lote 12, Famões
Data de despacho: 16.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa especial de obras inacabadas
Processo n.º 301/2020/OP/GI
Nome: David Leandro dos Santos
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Teófilo Braga, lote 481, Bairro dos Quatro,
Famões
Data de despacho: 17.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento
Processo n.º 432/2020/OP/GI
Nome: Sérgio Carlos de Almeida Santos
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Carlos Botelho, lote 136, Bairro Trigache Norte
Data de despacho: 17.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura

Processo n.º 347/2017/OP
Nome: Sara Duarte, Gestão de Património – Unipessoal,
Lda
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua da Paiã, 5 , Odivelas
Data de despacho: 17.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento
Processo n.º 35/2019/OP/GI
Nome: José Monteiro da Silva
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua do Sol Nascente, lote 214, UF de Pontinha e
Famões
Data de despacho: 17.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 69/2020/OP/GI
Nome: Pontos na Paisagem – Construções, Lda
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Rua Engenheiro Duarte Pacheco, lote 951, Bairro
Casal Novo, UF de Ramada e Caneças
Data de despacho: 17.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 196/2015/OP
Nome: Centro Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, UF da Póvoa de
Santo Adrião e Olival Basto
Data de despacho: 18.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa especial de obras inacabadas
Processo n.º 127/2020/OP/GI
Nome: Maria de Fátima Afonso Ferreira
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Rua de S. José, lote 1, Ramada
Data de despacho: 18.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 14/2020/OP/GI
Nome: Ricardo Miguel Simões Almeida de Oliveira
Godinho
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade
Local: Rua dos Patrícios, lote 536, Bairro Casal da Silveira,
Famões
Data de despacho: 18.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa
Processo n.º 435/2020/OP/GI
Nome: Carla Sofia Pereiro Ferreira Pacheco de Almeida
Rocha
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua dos Eucaliptos, lote 21, UF de Pontinha e
Famões
Data de despacho: 20.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura
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Processo n.º 393/2020/OP/GI
Nome: Carlos Alberto Saraiva Paulo
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Associação, lote 90, Bairro do Girassol, UF de
Ramada e Caneças
Data de despacho: 20.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura

Listagem dos despachos emitidos, pelo Diretor do
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico,
durante o mês de dezembro de 2020, no uso da
competência subdelegada pelo Vereador Paulo César
Teixeira, através do despacho 4/VPCT/2018, de 1 de
outubro, referente a Autorizações de Utilização,
Comunicações Prévias e Rejeições Liminares, nos
termos da informação n.º Interno/2021/316, de 2021.01.14
(edoc/2021/3017):

Processo n.º 369/2020/OP/GI
Nome: Amílcar Oleiro Godinho
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua da Bempostinha, lote 312, Bairro Casal Novo,
Caneças
Data de despacho: 20.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura

Processo n.º 154/2019/OP/GI
Nome: Barra & Barra, Lda
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e
Remodelação de Terrenos
Local: Rua S. João, lote 10, UF de Ramada e Caneças
Data de despacho: 02.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se

Processo n.º 295/2019/OP
Nome: Obrindantas – Construções, Lda
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua 19 de Junho, lote 61 A, Bairro Sol Nascente, UF
de Pontinha e Famões
Data de despacho: 20.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento
Processo n.º 274/2020/OP/GI
Nome: António Borges Pinheiro
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Egas Moniz, lote 343, Bairro do Girassol,
Ramada
Data de despacho: 20.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura
Processo n.º 121/2018/OP/GI
Nome: Bernardo Santos Marques Pires Marques
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Armindo Stau Monteiro, lote 232, UF de
Ramada e Caneças
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença
administrativa especial de obras inacabadas
Processo n.º 570/2018/OP
Nome: José Luís Lopes da Costa
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação,
Remodelação de Terrenos e Outras OU
Local: Rua Major Mouzinho de Albuquerque, nº 34, Póvoa
de Santo Adrião
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de
arquitetura

Processo n.º 178/2019/OP/GI
Nome: Vitor Manuel Alegria Figueiredo
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Castro da Amoreira, lote 13ª A (Nº12), uf DE
Ramada e Caneças
Data de despacho: 02.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 164/2018/OP/GI
Nome: Maria do Carmo Filipe Gomes Cardoso
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Cidade da Guarda, lote 366, UF de Pontinha e
Famões
Data de despacho: 02.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 448/2018/OP
Nome: Ramos e Raimundo, Lda
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 12, Ramada
Data de despacho: 02.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 258/2016/OP/GI
Nome: Maria Odete Neto
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua da Fé, Viv Cláudia, lote 78, Bairro Novo do
Trigache
Data de despacho: 03.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º 456/2017/OP
Nome: Odimaco, Lda
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e
Remodelação de Terrenos
Local: Urba. Jardim da Amoreira, lote 84, Casal da
Carochia, UF de Ramada e Caneças
Data de despacho: 04.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º 286/2017/OP/GI
Nome: Pedro Miguel Ramos Páscoa e Outra
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua de Santo Antão, lote 378, Bairro Casal Novo,
Caneças
Data de despacho: 04.12.2020
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Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 410/2015/OP
Nome: Alexandre Rodrigues da Silva Coelho
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua dos Combatentes do Ultramar, nº 3, Odivelas
Data de despacho: 04.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 181/2019/OP/GI
Nome: Maria Etelvina de Castro Pinto
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua dos Pastores, lote 104, Bairro dos Pedrenais
Data de despacho: 10.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 219/2018/OP/GI
Nome: Maria Alcide Amaral de Sousa Duarte
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Avenida Vale Grande, lote 152, Vale Grande,
Pontinha
Data de despacho: 10.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 73/2018/OP/GI
Nome: António Alves Pereira
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua da Liberdade, nº 9, UF de Pontinha e Famões
Data de despacho: 10.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º 269/2020/IP
Nome: Raquelina dos Santos Bernardino
Assunto: Informação Prévia
Local: Rua das Fontainhas, lote 60, Bairro das Fontainhas,
Famões
Data de despacho: 11.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º 184/2017/OP/GI
Nome: Orlando Dinis Abel
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Dr. Gentil Martins, lote 37, Bairro Novo Sto. Eloy,
Pontinha
Data de despacho: 14.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º @ 10/2020
Nome: Arselino da Costa Marques
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua da Vitoria, lote 45, (nº 25) , Bairro Casal do Rato,
Pontinha
Data de despacho: 17.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 430/2020/OP/GI
Nome: JOSTRAB, Lda
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e
Remodelação de Terrenos
Local: Rua Cidade Nova de Lisboa, nº 79, UF de Pontinha
e Famões
Data de despacho: 18.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se

Processo n.º @ 228/2015
Nome: Vanda Maria Freire Moreira Pinto
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua da Associação, lote 68, Bairro do Girassol,
Ramada
Data de despacho: 18.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º 554/2018/OP/GI
Nome: Joaquim Teixeira
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua 25 de Dezembro, lote B65, Bairro dos
Pedrenais, Ramada
Data de despacho: 18.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 420/2020/IP
Nome: Partilha Vedeta, SA
Assunto: Informação Prévia
Local: Rua do Espirito Santo, nº 36, 36 A, gaveto com a Rua
do Souto, Odivelas
Data de despacho: 21.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º 398/2020/OP/GI
Nome: Homero & Associados – Transportes de Carga
Geral, Lda
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e
Remodelação de Terrenos
Local: Rua Santa Rita Pintor, lote 476, Bairro Trigache
Norte, UF de Pontinha e Famões
Data de despacho: 21.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º @ 434/2015
Nome: Manuel Balas de Matos
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis, Ramada
Data de despacho: 21.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º 480/2020/IP
Nome: Augusto de Jesus Pinto
Assunto: Informação Prévia
Local: Rua da Liberdade, lote 8, UF da Póvoa de Santo
Adrião e Olival Basto
Data de despacho: 21.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º 98/2019/OP/GI
Nome: F.P.Santos – Unipessoal, Lda
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua do Bispo, lote 304, UF de Pontinha e Famões
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 344/2016/OP/GI
Nome: Maria Delfina Bernardo Xisto Carvalho
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Duque de Saldanha, lote 11, Bairro Casal das
Queimadas à Quinta das Dálias, Famões
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará

Ano XXII – N.º 2 - 26 de janeiro de 2021
46

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões
Processo n.º 122/2020/OP/GI
Nome: Acácio Maria Justina Francisco
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua da São Martinho, lote 113, UF de Pontinha e
Famões
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 374/2018/OP/GI
Nome: Abdul Gafar, Imo. Unipessoal, Lda
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Sousa de Carvalho, lote 116, Bairro Encosta do
Mourigo, Famões
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º @ 36/2019
Nome: Dalila Maria de Jesus Ribeiro
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Henrique Galvão, lote 890, Bairro Casal Novo,
Famões
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 455/2015/OP/GI
Nome: Décio Sousa Munoz
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua das Forças Armadas, lote 260, Bairro Casal do
Rato, Pontinha
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se
Processo n.º @ 94/2015
Nome: Lucília Cardoso Gonçalves Rodrigues
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Serpa Pinto, lote 368, Bairro do Girassol,
Ramada
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará
Processo n.º 483/2018/OP/GI
Nome: Pedro Miguel de Jesus Vaz
Assunto: Autorização de Utilização
Local: Rua Cesário Verde, lote 513, Bairro dos Quatro,
Famões
Data de despacho: 29.12.2020
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de
utilização e emissão do respetivo alvará

Listagem dos Comprovativos de Admissão de
Comunicação Prévia, emitidos pelo Diretor do
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico,
durante o mês de dezembro de 2020, no uso da
competência subdelegada pelo Vereador Paulo César
Teixeira, através do despacho 4/VPCT/2018, de 1 de
outubro,
nos
termos
da
informação
n.º
Interno/2021/318, de 2021.01.14 (edoc/2021/3027):

Processo n.º 550/2019/OP/GI
Nome: Marçal da Conceição Ramos
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de
Comunicação Prévia
Local: Rua de São Lázaro, lote A 316, Bairro dos Pedrenais
Data de emissão: 22.12.2020
Comprovativo n.º 056/2020
Processo n.º 456/2017/OP
Nome: ODIMACO – Construções, Lda
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de
Comunicação Prévia
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 84, Casal da
Carochia
Data de emissão: 22.12.2020
Comprovativo n.º 057/2020
Processo n.º 245/2020/OP/GI
Nome: Ricardo Manuel de Sousa Pereira
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de
Comunicação Prévia
Local: Rua Torcato Ferreira, lote 64, Bairro Novo das
Queimadas
Data de emissão: 29.12.2020
Comprovativo n.º 058/2020
Processo n.º 370/2020/OP/GI
Nome: Salomão José Garcia Tombia
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de
Comunicação Prévia
Local: Rua Augusto Amaral, lote 110, Bairro Sol Nascente
Data de emissão: 29.12.2020
Comprovativo n.º 059/2020

Listagem dos Alvarás de Utilização e Construção,
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e
Ordenamento Urbanístico, durante o mês de dezembro
de 2020, no uso da competência subdelegada pelo
Vereador Paulo César Teixeira, através do despacho
4/VPCT/2018, de 1 de outubro, nos termos da
informação
n.º
Interno/2021/317,
de
2021.01.14
(edoc/2021/3023):

Alvarás de Utilização
Processo n.º 103/2020/OP
Nome: Fernando Ramos Baeta
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Ribeira do Troca, lote 7, UF de Pontinha e
Famões
Data de emissão: 02.12.2020
Alvará n.º 173/2020
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Processo n.º 441/2018/OP/GI
Nome: Telma Matias Antunes de Jesus
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Ivone Silva, lote 124, Bairro do Vale Pequeno
Data de emissão: 02.12.2020
Alvará n.º 174/2020

Processo n.º 122/2017/OP/GI
Nome: Armindo José Pereira
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua 25 de Abril, lote 362, Bairro Vale Pequeno
Data de emissão: 18.12.2020
Alvará n.º 182/2020

Processo n.º 264/2018/OP/GI
Nome: Maria Elisabete Lopes Pereira
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Marquesa da Alorna, nº 19 de policia, UF de
Pontinha e Famões
Data de emissão: 10.12.2020
Alvará n.º 175/2020

Processo n.º 85/2017/OP/GI
Nome: Vitor Manuel Leitão Teixeira
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua de Santo Antão, nº 8 e 8 A de policia, UF de
Ramada e Caneças
Data de emissão: 18.12.2020
Alvará n.º 183/2020

Processo n.º 412/2018/OP
Nome: Cátia Sofia Félix Filipe
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Miguel Silvestre, nº 15 de policia, UF de
Ramada e Caneças
Data de emissão: 10.12.2020
Alvará n.º 176/2020

Processo n.º 446/2018/OP/GI
Nome: ODIVELOBRAS – Urbanizações e Construções, Lda
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua da Liberdade, lote 524, Bairro Casal Novo
Data de emissão: 18.12.2020
Alvará n.º 184/2020

Processo n.º 310/2018/OP/GI
Nome: Liliana Nunes de Jesus Gouveia Fontinha e Hugo
Miguel Afonso
Fevereiro
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Almada Negreiros, nº 23 de policia, UF de
Ramada e Caneças
Data de emissão: 10.12.2020
Alvará n.º 177/2020
Processo n.º 178/2019/OP/GI
Nome: Vitor Manuel Alegria Figueiredo
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Castro da Amoreira, nº 12 de policia, UF de
Ramada e Caneças
Data de emissão: 10.12.2020
Alvará n.º 178/2020
Processo n.º 297/2017/OP/GI
Nome: Mário Luís Ribeiro Gaspar
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua António Silva, lote 111, Bairro Novo de Stº. Eloy
Data de emissão: 14.12.2020
Alvará n.º 179/2020
Processo n.º 425/2017/OP/GI
Nome: S.C.A.P.L. – Sociedade de Construções Abreu e
Paço, Lda
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Cidade de Peso da Régua, nº 14 e 14 A de
policia, UF de Pontinha e
Famões
Data de emissão: 16.12.2020
Alvará n.º 180/2020
Processo n.º 164/2018/OP/GI
Nome: Maria do Carmo Filipe Gomes Cardoso
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Cidade da Guarda, nº 5 A de policia, UF de
Pontinha e Famões
Data de emissão: 18.12.2020
Alvará n.º 181/2020

Processo n.º 481/2018/OP/GI
Nome: Ricardo Jorge Vieira Marques
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua Infanta D. Filipa, nº 1, UF de Ramada e Caneças
Data de emissão: 18.12.2020
Alvará n.º 185/2020
Processo n.º @ 10/2020 – 11829/OP/GI
Nome: Arselino da Costa Marques
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua de São Miguel, nº 19 de policia, UF de Pontinha
e Famões
Data de emissão: 22.12.2020
Alvará n.º 186/2020
Processo n.º 286/2017/OP/GI
Nome: Pedro Miguel Ramos Páscoa
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização
Local: Rua de Santo Antão, lote 378, Bairro Casal Novo
Data de emissão: 29.12.2020
Alvará n.º 187/2020

Alvarás de Construção
Processo n.º 421/2017/OP/GI
Nome: Maria da Luz Martins de Albuquerque Carrulo
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua António Fragoso, lote 19, Bairro Encosta do
Mourigo
Data de emissão: 02.12.2020
Alvará n.º 333/2020
Processo n.º 383/2019/OP/GI
Nome: André Gonçalo Matias Diz
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua José Malhoa, lote 1005, Bairro Casal Novo
Data de emissão: 02.12.2020
Alvará n.º 334/2020
Processo n.º 355/2019/OP/GI
Nome: Paulo Jorge de Bastos Lopes
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua Actor Ribeirinho, lote 1024, Bairro Casal Novo
Data de emissão: 09.12.2020
Alvará n.º 335/2020
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Processo n.º 129/2018/OP/GI
Nome: OLSAN – Sociedade Imobiliária Lisbonense, Lda
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 53, Bairro Casal de São
Sebastião
Data de emissão: 09.12.2020
Alvará n.º 336/2020

Processo n.º 272/2020/OP/GI
Nome: APOSTYPLACE, Lda
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua Cidade da Feira, lote 115, Bairro Casal São
Sebastião
Data de emissão: 16.12.2020
Alvará n.º 345/2020

Processo n.º 495/2019/OP/GI
Nome: RITIMO – Sociedade Imobiliária e Turística, Lda
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua dos Chãos, lote 12 A, Bairro Sol Nascente
Data de emissão: 10.12.2020
Alvará n.º 337/2020

Processo n.º 436/2017/OP/GI
Nome: Isaura Pestana da Luz Rebelo
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Estrada Municipal nº 542, lote 4, Bairro Novo de Stº.
Eloy
Data de emissão: 16.12.2020
Alvará n.º 346/2020

Processo n.º 494/2019/OP/GI
Nome: RITIMO – Sociedade Imobiliária e Turística, Lda
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua dos Chãos, lote 13, Bairro Sol Nascente
Data de emissão: 10.12.2020
Alvará n.º 338/2020
Processo n.º 491/2019/OP/GI
Nome: RITIMO – Sociedade Imobiliária e Turística, Lda
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua dos Chãos, lote 12, Bairro Sol Nascente
Data de emissão: 10.12.2020
Alvará n.º 339/2020

Processo n.º 201/2020/OP
Nome: Mélanie Pereira Oliveira Lopes
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Praceta Courela do Forno, lote 6, Pedrenais
Data de emissão: 18.12.2020
Alvará n.º 347/2020
Processo n.º 371/2018/OP/GI
Nome: Jorge Pedro Castelo Branco Soares Albergaria
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua dos Moinhos, lote 13, Bairro Alto de Famões
Data de emissão: 22.12.2020
Alvará n.º 348/2020

Processo n.º 435/2018/OP/GI
Nome: Ana Bárbara Barata Salgueiro e Outro
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua Armindo Stau Monteiro, lote 231, Bairro
Granjas Novas
Data de emissão: 10.12.2020
Alvará n.º 340/2020

Processo n.º 252/2020/OP/GI
Nome: Padrão Jubilante, SA
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua da Portela, lote 175, Bairro Casal do Rato
Data de emissão: 22.12.2020
Alvará n.º 349/2020

Processo n.º 36/2020/OP/GI
Nome: Ramiro Cal Garrido
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua Almada Negreiros, lote 207, Bairro Casal Novo
Data de emissão: 11.12.2020
Alvará n.º 341/2020

Processo n.º 140/2020/OP/GI
Nome: Carla Alexandra Matias Delgado
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua da Associação, lote 157, Bairro Vale Pequeno
Data de emissão: 22.12.2020
Alvará n.º 350/2020

Processo n.º 87/2020/OP/GI
Nome: Nelson Filipe Rodrigues Gonçalves
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua Nova do Mirante, lote 201, Bairro Casal Novo
Data de emissão: 11.12.2020
Alvará n.º 342/2020

Processo n.º 144/2020/OP
Nome: IMOFUSTE – Sociedade Imobiliária, SA
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Avenida Augusto Hilário, lote 7, Jardim da
Amoreira
Data de emissão: 23.12.2020
Alvará n.º 351/2020

Processo n.º 367/2019/OP
Nome: Bruno Filipe Henrique Ferreira
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Praceta Courela do Forno, lote 13, Pedrenais
Data de emissão: 14.12.2020
Alvará n.º 343/2020
Processo n.º 255/2019/OP/GI
Nome: SEVEN RIVERS – Investimentos, Lda
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Ru Carlos Seixal, lote 178, Bairro Trigche Norte
Data de emissão: 14.12.2020
Alvará n.º 344/2020

Processo n.º 262/2018/OP/GI
Nome: João de Araújo Fernandes
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua Principal, lote B 2, Bairro dos Pedrenais
Data de emissão: 23.12.2020
Alvará n.º 352/2020
Processo n.º 455/2020/D/OVP
Nome: Vasco Luís Rosado Louret Ezequiel
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua 16 de Abril, lote 159, Bairro Sol Nascente
Data de emissão: 28.12.2020
Alvará n.º 353/2020

Ano XXII – N.º 2 - 26 de janeiro de 2021
49

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões
Processo n.º 131/2020/OP/GI
Nome: André Vicêncio Rodrigues e Patrícia Alexandra
Pires Martins
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua Cidade de Silves, lote 271, Bairro Casal de São
Sebastião
Data de emissão: 29.12.2020
Alvará n.º 354/2020
Processo n.º 243/2020/OP/GI
Nome: Gilberto de Jesus Antunes
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção
Local: Rua da Infância, lote 106, Bairro Castelo Poente
Data de emissão: 29.12.2020
Alvará n.º 355/2020

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Senhor
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 de novembro de 2018, no âmbito da
Divisão de Gestão Patrimonial, referentes aos meses de
novembro e dezembro de 2020, nos termos da
informação
n.º
Interno/2021/376,
de
2021.01.18
(edoc/2021/4589):

EDOC/2020/65105
Assunto: Faturas em nome de EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
Decisão:
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 € 254,97 (duzentos e cinquenta
e quatro euros e noventa e sete cêntimos)
Data da decisão: 09/11/2020
EDOC/2020/67105
Assunto: Fatura em nome de NOS - Comunicações SA.
Decisão:
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: 27/11/2020
EDOC/2020/68248
Assunto: Fatura em nome de EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento do valor das
faturas em referência no mapa anexo à etapa 7 e que
perfazem o valor total de € 238,86 (duzentos e trinta e
oito euros e oitenta e seis cêntimos).
Data da decisão: 22/12/2020

EDOC/2020/69091
Assunto: Fatura em nome de SIMAR - Serviços
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e
Odivelas
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 4,97 (quatro euros e
noventa e sete cêntimos).
Data da decisão: 29/12/2020
EDOC/2020/69107
Assunto: Fatura em nome de IBERDROLA Clientes
Portugal Unipessoal, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 1.998,24 (mil, novecentos e
noventa e oito euros e vinte e quatro cêntimos).
Data da decisão: 27/11/2020
EDOC/2020/69108
Assunto: Fatura em nome de IBERDROLA Clientes
Portugal Unipessoal, Lda.
Decisão do Sr.
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 2.062,79 (dois mil, sessenta
e dois euros e setenta e nove cêntimos).
Data da decisão: 27/11/2020
EDOC/2020/70894
Assunto: Fatura em nome de SIMAR - Serviços
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e
Odivelas
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 18,00 (dezoito euros).
Data da decisão: 23/12/2020
EDOC/2020/70960
Assunto: Fatura em nome de SIMAR - Serviços
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e
Odivelas
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 118,33 (cento e dezoito euros
e trinta e três cêntimos
Data da decisão: 23/12/2020
EDOC/2020/71563
Assunto: Fatura em nome de EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 9,76 (nove euros e setenta
e seis cên21/12/2020
EDOC/2020/71574
Assunto: Fatura em nome de EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
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Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 88,49 (oitenta e oito euros
e quarenta e nove cêntimos).
Data da decisão: 22/12/2020
EDOC/2020/71898
Assunto: Fatura em nome de EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 41,69 (quarenta e um euros
e sessenta e nove cêntimos).
Data da decisão: 22/12/2020
EDOC/2020/71907
Assunto: Fatura em nome de EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 43,54 (quarenta e três euros
e cinquenta e quatro cêntimos).
Data da decisão: 23/12/2020
EDOC/2020/71911
Assunto: Fatura em nome de EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
Decisão.
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 26,97 (vinte e seis euros e
noventa e sete cêntimos).
Data da decisão: 23/12/2020
EDOC/2020/71915
Assunto: Fatura em nome de EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A.
Decisão:
Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de € 37,36 (trinta e sete euros e
trinta e seis cêntimos).
Data da decisão: 23/12/2020
EDOC/2020/72297
Assunto: Fatura em nome da AMA.
Decisão:
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: 22/12/2020
EDOC/2020/73671
Assunto: Fatura em nome da AMA.
Decisão:
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: 28/12/2020

EDOC/2020/74653
Assunto: Fatura em nome de EDP Comercial – Comercial
de Energia, S.A.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura em
anexo à etapa 1, no valor de €15,81 (quinze euros e oitenta
e um cêntimos).
Data da decisão: 29/12/2020

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Senhor
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
Órgão Municipais, Setor de Proteção de Dados, Divisão
Financeira e Aprovisionamento e Divisão Recursos
Humanos e Formação), referente aos meses de
novembro e dezembro de 2020, nos termos da
informação
n.º
Interno/2021/283,
de
2021.01.12
(edoc/2021/4591):
EDOC/2020/64288
Assunto: Proposta de procedimento para revisão anual
de elevadores e verificação de fugas de ar na linha, no
Setor Oficinal.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto à autorização de
procedimento e adjudicação, nos termos propostos na
informação Interno/2020/9608, anexa à etapa 12, no valor
de € 1.680,00, acrescido de IVA, atendendo a que existem
fundos disponíveis para o efeito.
Data da decisão: 9/12/2020
EDOC/2020/64485
Assunto: Fatura em nome de Autozitânia II, Veículos e
Peças, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FAC 11/545973, 27/10/2020, no valor de € 4,92, com IVA
incluído, em nome de Autozitânia II, S.
Data da decisão: 21/11/2020
EDOC/2020/64561
Assunto: Fatura em nome de "Born Amazing Unipessoal,
Lda"
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura
nº2020/24, de 06-10-2020, da empresa BORN AMAZING,
LDA, no valor de € 1.968,00, com IVA incluído.
Data da decisão: 04/11/2020
EDOC/2020/64952
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca SA.
Decisão do Sr. DDMGAG: À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura
nºFA1/12955, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no
valor de €2.386,20, com IVA incluído.
Data da decisão:10/12/2020
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EDOC/2020/64593
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA1/12956, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no valor
de €2.386,20, com IVA incluído.
Data da decisão:02/12/2020

EDOC/2020/65749
Assunto: Fatura em nome de EFFECT Comunicação Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
2020A1/2801, da empresa EFFECT, LDA. no valor de €
2.463,08 com IVA incluído.
Data da decisão:15/11/2020

EDOC/2020/64954
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura
nºFA1/12943, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no
valor de €2.386,20, com IVA incluído.
Data da decisão:10/12/2020

EDOC/2020/66335
Assunto: Fatura em nome de PUBLIFAST, LDA
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA 2020/202166, da empresa PUBLIFAST, LDA. no valor de
€ 2.905,78, com IVA incluído.
Data da decisão:21/11/2020

EDOC/2020/64956
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA1/12891, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no valor
de €2.386,20, com IVA incluído.
Data da decisão:10/12/2020

EDOC/2020/66528
Assunto: Fatura em nome de Blueotter Circular, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
10200016904, de 31/10/2020, no valor de € 1.770,20, com
IVA incluído, em nome de Blueotter Circular, S.A.
Data da decisão:21/11/2020

EDOC/2020/65263
Assunto: Fatura em nome de Círculo Divinal –
Ambulâncias Unipessoal, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura
nº766, de 30/10/2020, no valor de € 2.145,00, isento de IVA,
em nome de Circulo Divinal, Lda.
Data da decisão: 11/12/2020

EDOC/2020/66529
Assunto: Fatura em nome de Blueotter Circular, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
10200016905, de 31/10/2020, no valor de € 2.279,00, com
IVA incluído, em nome de Blueotter Circula
Data da decisão:21-11-2020

EDOC/2020/65624
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA1/13104, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no valor
de €2.624,82, com IVA incluído.
Data da decisão: 02/12/2020
EDOC/2020/65632
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA1/13132, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no valor
de €2.386,20, com IVA incluído.
Data da decisão:02/12/2020
EDOC/2020/65639
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA1/13118, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no valor
de €2.386,20, com IVA incluído.
Data da decisão:02/12/2020

EDOC/2020/66712
Assunto: Fatura em nome de Styler Unipessoal, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA 2020/13, da Styler Unipessoal, Lda, no valor de
€2.952,00, (c/IVA incluído).
Data da decisão:21/11/2020
EDOC/2020/66871
Assunto: Fatura em nome de MEO - Serviços de
Comunicações Multimédia SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
MV/532015841, da empresa MEO – Serviços de
Comunicações e Multimédia, SA, no valor de € 2.793,65,
com IVA incluído.
Data da decisão: 09/12/2020
EDOC/2020/67599
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FAE1/123, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no valor
de €2.423,10, com IVA incluído.
Data da decisão:29/12/2020
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EDOC/2020/67603
Assunto: Fatura em nome de Verdasca e Verdasca, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FAE1/142, da empresa Verdasca e Verdasca, SA, no valor
de €2.423,10, com IVA incluído.
Data da decisão:29/12/2020

EDOC/2020/69021
Assunto: Fatura em nome de Vocabulários Sábios, LDA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
VSE2020/4, no valor total de € 2.706,00, em nome de
VOCÁBULOS SÁBIOS, LDA.
Data da decisão:04/12/2020

EDOC/2020/68067
Assunto: Fatura em nome de Luban Assistência Técnica,
LDA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
2020A1/892, da Luban- Assistência Técnica Lda, no valor
de €1.900,35 com IVA incluído.
Data da decisão:03/12/2020

EDOC/2020/69071
Assunto: Fatura em nome de Vocabulários Sábios, LDA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
VSE2020/5, no valor total de € 2.706,00, em nome de
VOCÁBULOS SÁBIOS, LDA.
Data da decisão: 09/12/2020

EDOC/2020/68093
Assunto: Fatura em nome de Mosaico Publicidade
Unipessoal, LDA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
2327, no valor total de €2.257,05, com IVA incluído, em
nome de Mosaico Publicidade Unipessoal, Lda.
Data da decisão:10/12/2020
EDOC/2020/68149
Assunto: Fatura em nome de EYSSA TESIS, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
PS/05887, da empresa EYSSA TESIS no valor de € 1.875,32,
com IVA incluído.
Data da decisão:04/12/2020
EDOC/2020/68168
Assunto: Fatura em nome de EYSSA TESIS, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
PS/05880, da empresa EYSSA TESIS no valor de €
3.029,85, com IVA incluído.
Data da decisão:09/12/2020
EDOC/2020/68379
Assunto: Fatura em nome de Ronsegur, Rondas e
Segurança, Lda
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
2020A9/2728, no valor total de 2.875,95 €, com IVA
incluído, em nome de RONSEGUR, LDA.
Data da decisão:02/12/2020
EDOC/2020/68615
Assunto: Fatura em nome de GRAVOPLOT – Gravação,
Impressão e Sinalética, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA 2020/1815, no valor total de €2.140,20, com IVA
incluído, em nome de Gravoplot - Gravação Impressão e
Sinalética, Lda.
Data da decisão:03/12/2020

EDOC/2020/69409
Assunto: Fatura em nome de Mosaico Publicidade
Unipessoal, LDA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura
nº2339, no valor total de €2.337,00, com IVA incluído, em
nome de Mosaico Publicidade Unipessoal Lda.
Data da decisão: 17/12/2020
EDOC/2020/70091
Assunto: Fatura em nome de Alberto José da Rocha
Oliveira.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da
fatura/recibo n.º 119, de 20/11/2020, no valor de € 1.881,90,
já com IVA, em nome de Alberto José da Rocha Oliveira.
Data da decisão: 27/11/2020
EDOC/2020/70589
Assunto: Fatura em nome de Previmed - Centro de
Medicina Ocupacional, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
2020 A/1812, de 20/11/2020, no valor de € 2.175,83, isento
de IVA., em nome de Previmed Centro de Medicina
Ocupacional, Lda.
Data da decisão: 09/11/2020
EDOC/2020/70592
Assunto: Fatura em nome de Previmed - Centro de
Medicina Ocupacional, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
2020 A/1811, de 20/11/2020, no valor de € 2.284,80, isento
de IVA., em nome de Previmed Centro de Medicina
Ocupacional Lda.
Data da decisão: 09/12/2020
EDOC/2020/70862
Assunto: Fatura de aquisição de Kits de Alimentação para
as Pessoas em Situação Desfavorecida (sem-abrigo),
decorrentes da pandemia COVID-19 em nome de Ensaio
Requinte, Lda
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
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Com o meu acordo quanto ao pagamento da faturarecibo n.º FR A201/5, de 20/11/2020, no valor de € 2.799,50,
já com IVA , em nome de Ensaio Requinte, Lda.
Data da decisão: 16/12/2020
EDOC/2020/70876
Assunto: Fatura em nome de TIME4IT, UNIPESSOAL, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA 2020/131, no valor total de €2.803,05, com IVA incluído,
em nome de TIME4IT, UNIPESSOAL, LDA.
Data da decisão: 09/12/2020
EDOC/2020/70966
Assunto: Fatura em nome de Emoções ao Quadrado, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
2020A1/2574, no valor de € 2.612,52, já com IVA, em nome
de Emoções ao Quadrado, Lda.
Data da decisão: 18/12/2020
EDOC/2020/70988
Assunto: Fatura em nome de Concept Fardas, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
2020/672, da empresa CONCEPT FARDAS, LDA. no valor
de € 372,23, com IVA incluído.
Data da decisão: 22/12/2020
EDOC/2020/71173
Assunto: Fatura em nome de "Born Amazing"
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
2020/26, de 02-12-2020, da empresa Born Amazing, Lda,
no valor de € 1.968,00, com IVA incluído.
Data da decisão: 31/12/2020
EDOC/2020/72148
Assunto: FATURA - Novembro - Faturação PoolPro
Portugal - Serviço de manutenção das piscinas do
complexo desportivo Piscina Municipal de Odivelas
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura
nºFT/712, da PoolProz Portugal Unipessoal Lda., no valor
de €2.337,00, (c/IVA incluído).
Data da decisão:29/12/2020
EDOC/2020/72446
Assunto: Fatura em nome de Sysnovare, S.A.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
F.000291, de 30/11/2020, no valor de € 1.968,00, já com IVA,
em nome de Sysnovare, S.A.
Data da decisão: 22/12/2020
EDOC/2020/72704
Assunto: Fatura em nome de ERA - Arqueologia, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FA 2020/658, de 30/11/2020, no valor de € 2.583,00, já com
IVA, em nome de ERA Arqueologia, S.A.

Data da decisão: 22/12/2020
EDOC/2020/73273
Assunto: Fatura em nome de Blueotter Circular, SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
10200018602, de 30/11/2020, no valor de € 2.279,00, com
IVA incluído, em nome de Blueotter Circular, S.A.
Data da decisão: 22/12/2020
EDOC/2020/73353
Assunto: Fatura em nome de Blueotter Circular, SA
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº
FT 10200018601, de 30/11/2020, no valor de € 1.770,20, com
IVA incluído, em nome de Blueotter Circular, S.A.
Data da decisão:22/12/2020
EDOC/2020/73812
Assunto: Fatura em nome de NOS - Comunicações SA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao cabimento, compromisso
e pagamento da fatura da NOS relativa ao mês de
dezembro no valor de €19,99 (c/IVA), em anexo à etapa 1,
atendendo a que existem fundos disponíveis para o
efeito.
Data da decisão: 28/12/2020
EDOC/2020/73835
Assunto: Fatura - Enviamos-lhe a sua fatura NOS Comunicações SA.
Decisão:
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: 23/12/2020
EDOC/2020/74687
Assunto: Fatura em nome de Vocábulos Sábios, Lda.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº FT
VSE2020/6, no valor total de € 2.706,00, em nome de
Vocábulos Sábios, Lda
Data da decisão: 18/12/2020
EDOC/2020/74793
Assunto: Fatura em nome de Fernando Mendes Balão.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura
nº1/4498, no valor global de € 660,49, com IVA incluído,
em nome de Fernando Mendes Balão.
Data da decisão: 22/12/2020
EDOC/2020/74921
Assunto: Fatura em nome de Etigrafe - Artes Gráficas,
LDA.
Decisão:
À Sra. Diretora DJAG
Com o meu acordo quanto ao pagamento da fatura nº14
A/24833, de 20/11/2020, da Etigrafe- Artes Gráficas, LDA,
no valor de €2.824,08, (c/IVA incluído).
Data da decisão: 22/12/2020
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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
dezembro de 2020, nos termos da informação n.º
Interno/2021/170, de 2021.01.08 (edoc/2021/1754):

VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA
02/12/2020 a 30/12/2020
Decisões tomadas ao abrigo das competências
delegadas e subdelegadas
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro)

Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a
matricula 36-25-IT, 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
199/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: 2020.12.02
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 406, com a
matricula 42-41-JH, 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
200/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: 2020.12.02
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Marea, S/matricula,
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
95/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: 2020.11.13
Data da remoção: 2020.12.02
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes Vito,
S/matricula, 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
96/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: 2020.11.23
Data da remoção: 2020.12.02
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane,
S/matricula, 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
97/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: 2020.12.03
Data da remoção: 2020.12.03
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot, com a
matricula 42-91-GM, 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/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: 2020.11.23
Data da remoção: 2020.12.03
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a
matricula 37-69-TD, 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
201/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: 2020.11.21
Data da remoção: 2020.12.03
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a
matricula 80-60-QI, 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
202/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: 2020.11.23
Data da remoção: 2020.12.03
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a
matricula 31-44-CP, 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
203/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
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Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente
Pública, proceda-se à remoção do mesmo.
Data do despacho: 2020.12.04
Data da remoção: 2020.12.04

na

via

Assunto: Remoção de um veículo Ford Courier, com a
matricula 30-65-QA, 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
98/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: 2020.12.03
Data da remoção: 2020.12.04
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com a
matricula 16-54-AG, 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
99/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: 2020.11.13
Data da remoção: 2020.12.11
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a
matricula 90-28-IU, 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
100/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: 2020.08.20
Data da remoção: 2020.12.11
Assunto: Remoção de um veículo Renault Kangoo, com
a matricula 04-BF-51, 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
204/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: 2020.12.11
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes E220, com a
matricula 78-27-OS, 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
205/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: 2020.11.12

Data da remoção: 2020.12.11
Assunto: Remoção de um veículo Vw Golf, com a
matricula 25-87-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
68/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: 2020.11.27
Data da remoção: 2020.12.11
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a
matricula 23-85-II, 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
69/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: 2020.11.16
Data da remoção: 2020.12.11
Assunto: Remoção de um veículo Skoda Felicia, com a
matricula 38-93-IR, 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
68/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: 2020.11.16
Data da remoção: 2020.12.11
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 207, com a
matricula 40-EX-74, 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
206/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: 2020.12.14
Data da remoção: 2020.12.14
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a
matricula 15-22-PT, 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
209/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: 2020.12.15
Data da remoção: 2020.12.16
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Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a
matricula 77-01-JQ, 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
208/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: 2020.12.14
Data da remoção: 2020.12.16

Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a
matricula 31-GX-77, 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
102/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: 2020.12.02
Data da remoção: 2020.12.17

Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a
matricula 17-15-IX, 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
207/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: 2020.12.15
Data da remoção: 2020.12.16

Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a
matricula 66-95-LC, 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
103/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: 2020.12.02
Data da remoção: 2020.12.17

Assunto: Remoção de um veículo Nissan Micra, com a
matricula 41-14-EA, 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
210/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: 2020.11.12
Data da remoção: 2020.12.17

Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Passat,
com a matricula 37-57-AI, 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 213/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: 2020.12.17
Data da remoção: 2020.12.18

Assunto: Remoção de um veículo Citroen Zx, com a
matricula 95-28-AA, 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
70/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: 2020.11.13
Data da remoção: 2020.12.17

Assunto: Remoção de um veículo Mercedes Benz, com a
matricula 69-22-UN, 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
212/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: 2020.12.04
Data da remoção: 2020.12.18

Assunto: Remoção de um veículo Seat Cordoba, com a
matricula 95-56-GZ, 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
101/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: 2020.11.12
Data da remoção: 2020.12.17

Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a
matricula 64-BR-29, 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
211/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: 2020.12.04
Data da remoção: 2020.12.18
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Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a
matricula 18-75-NS, 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
105/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: 2020.11.13
Data da remoção: 2020.12.18
Assunto: Remoção de um veículo Seat Toledo, com a
matricula 86-11-CS, 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
104/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: 2020.11.13
Data da remoção: 2020.12.18
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a
matricula 60-19-MV, 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
69/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: 2020.12.04
Data da remoção: 2020.12.18
Assunto: Remoção de um veículo MAN L02, com a
matricula 83-79-SX, 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
106/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: 2020.12.22
Data da remoção: 2020.12.22
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Cabstar, com a
matricula JN-25-76, 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
108/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: 2020.12.22
Data da remoção: 2020.12.22
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a
matricula 96-70-FE, 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
107/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: 2020.12.22
Data da remoção: 2020.12.22
Assunto: Remoção de um veículo Volvo S60, com a
matricula 01-24-QO, 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
214/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: 2020.12.10
Data da remoção: 2020.12.29
Assunto: Remoção de um veículo Mitsubishi Galant, com
a matricula 07-08-MM, 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 215/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: 2020.12.10
Data da remoção: 2020.12.29
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com
a matricula 13-41-RT, 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
109/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: 2020.12.10
Data da remoção: 2020.12.29
Assunto: Remoção de um veículo Rover 45, com a
matricula 44-94-XX, 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
111/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: 2020.12.10
Data da remoção: 2020.12.30
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a
matricula 68-12-CH, 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
110/VIAT/PO/FA/20).
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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: 2020.12.10
Data da remoção: 2020.12.30
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a
matricula 94-99-OS, 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
216/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: 2020.12.10
Data da remoção: 2020.12.30

Ano XXII – N.º 2 - 26 de janeiro de 2021
59

