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“2.ª Alteração Orçamental Permutativa

CÂMARA MUNICIPAL
2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

A 2.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2021,
reproduz a necessidade de ajustamentos (reforços
e anulações) de algumas rubricas dos serviços
municipais, imprescindíveis ao seu normal
funcionamento. De entre os vários movimentos de
reforço, destaque para:

Realizada em 27 de janeiro de 2021
(Videoconferência)

- Departamento de Obras Municipais e Habitação:

DELIBERAÇÕES

. 160.000,00 € (Cento e sessenta mil euros),
referente ao projeto “Intervenções Diversas Equipamentos Escolares: Escolas Secundárias”;
. 3.210,00 € (Três mil duzentos e dez euros),
referente ao projeto “Muros de Suporte”.
- Departamento
Transportes:

ATAS

ATA DA 3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Ata da 3.ª reunião extraordinária da Câmara
Municipal de Odivelas realizada no dia 3 de
dezembro de 2019.
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada
reunião)

ATA DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Ata da 3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal
de Odivelas realizada no dia 5 de fevereiro de 2020.
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada
reunião)

de

Gestão

Ambiental

e

. O valor de 36.900,00 € (Trinta e seis mil e
novecentos
euros),
relativo
ao
projeto
“Beneficiação/Aquisição de Viaturas”.
- Departamento de Desporto, Cultura e Turismo:
.
Na
rubrica
“Apoio
Extraordinário
ao
Associativismo” o montante de 44.950,00 €
(Quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta
euros).
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa
totaliza 666.602,61 Euros (Seiscentos e sessenta e
seis mil, seiscentos e dois euros e sessenta e um
cêntimos), verificando-se uma diminuição das
despesas de capital no valor de 38.609,44 Euros
(Trinta e oito mil seiscentos e nove euros e
quarenta e quatro cêntimos), por contrapartida de
um aumento de igual montante ao nível das
despesas correntes, conforme quadro seguinte:
ALTERAÇÃO DESPESA
Quadro Síntese

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

2.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
2.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2021

2.ª Alteração Orçamental, 2.ª Alteração Orçamental
Permutativa de 2021, de acordo com a informação
n.º Interno/2021/476, de 2021.01.21.

Inscrições /
Reforços

Diminuições /
Anulações

Total de Despesas
Correntes

390.707,46

352.098,02

Total de Despesas
Capital

275.895,15

314.504,59

Total Geral

666.602,61

666.602,61
(un: euros)

De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de
setembro, verifica-se assim que se encontra
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental,
conforme quadro seguinte:
Ano XXII – N.º 3 – 9 de fevereiro de 2021
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EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL
Receita
Corrente Bruta 84 279 214,00
Orçamentada
Saldo De
Gerência
Consignado

6 902 355,20

Total (1)

91 181 569,20

Despesa
Corrente
Orçamentada

83 156 835,04

Amortizações
Médias
Empréstimos
M/L Prazo

2 861 118,92

Total (2)

86 017 953,96

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

para constituição de reserva de recrutamento na
carreira de assistente operacional (PND), por
tempo indeterminado, para a divisão de educação,
bem como afetação do montante de € 1.043.299,53
(um milhão, quarenta e três mil, duzentos e
noventa e nove euros e cinquenta e três cêntimos),
de acordo com a informação n.º Interno/2021/278,
de 2021.01.12.
(Aprovado por unanimidade)

5 163 615,24

(um. euros)

Numa análise comparativa entre as dotações
atuais e o previsto na presente alteração
orçamental, verifica-se uma diminuição das
despesas de capital em 0,086%, por contrapartida
do aumento das despesas correntes em 0,046%.”
(Excerto da 2.ª Alteração Orçamental, 2.ª Alteração
Orçamental
Permutativa,
Orçamento
2021,
Grandes Opções do Plano 2021-2024)
(Aprovado por maioria)

RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMENTO CONCURSAL A TERMO RESOLUTIVO
CERTO PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE
RECRUTAMENTO NA CATEGORIA DE
ASSISTENTE OPERACIONAL

Autorização para abertura de procedimento
concursal para constituição de reserva de
recrutamento na categoria de assistente
operacional, para ocupação de postos de trabalho
a termo resolutivo certo, destinado a candidatos
detentores ou não de vínculo de emprego público,
para a divisão de educação, bem como a afetação
do montante de € 392.297,59 (trezentos e noventa
e dois mil, duzentos e noventa e sete euros e
cinquenta e nove cêntimos), de acordo com a
informação n.º Interno/2021/133, de 2021.01.08.
(Aprovado por unanimidade)

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO
DE RESERVA DE RECRUTAMENTO NA CARREIRA DE
ASSISTENTE OPERACIONAL POR TEMPO
INDETERMINADO

Acionamento da reserva para recrutamento de 82
assistentes operacionais, procedimento concursal

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS

RATIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA
DO REQUERIMENTO DE CADUCIDADE REFERENTE AO
CONCURSO PÚBLICO N.º 25/2020

Ratificação da declaração de improcedência do
requerimento de caducidade referente ao
concurso público n.º 25/2020, PABS/299/2020,
prestação de serviços de recolha de resíduos de
contentores urbanos, 10 circuitos, dividido em 3
lotes, na sequência do deliberado pelo Conselho
de
Administração
dos
Serviços
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na sua
78.ª reunião ordinária, realizada em 8 de janeiro de
2021, Proposta n.º 28/2021, e de acordo com a
informação n.º Interno/2021/306, de 2021.01.14.

“(…) A decisão de adjudicação do procedimento de
prestação de serviços supra citado foi deliberada,
por unanimidade, na 22ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas no passado dia 11 de
novembro de 2020. Iniciados os procedimentos, e
na sequência da notificação da adjudicação dos
Lotes 1 e 2 à adjudicatária RRI-Serviços Ambientais,
S.A., foi a entidade notificada para proceder à
apresentação dos documentos de habilitação, o
que o fez atempadamente.
A entidade Ecoambiente, Consultores de
Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A. -,
veio pronunciar-se através de requerimento pela
caducidade da adjudicação dos Lotes 1 e 2 à
adjudicatária RRI - Serviços Ambientais, S.A. e pela
adjudicação da sua proposta, por se mostrar
classificada em segundo lugar.
Prestados os esclarecimentos pela adjudicatária
RRl-Serviços Ambientais, S.A. e considerando que
a entidade adjudicante SIMAR de Loures e
Odivelas aceita os documentos de habilitação
apresentados
pela
adjudicatária,
como
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tempestivos
e
perfeitos,
conclui-se
pela
improcedência do requerimento apresentado pela
entidade
Ecoambiente,
Consultores
de
Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A.,
por não lhe assistir razão, mantendo a decisão de
adjudicação à empresa RRl-Serviços Ambientais,
S.A..
Assim,
foi
submetido
ao
Conselho
de
Administração dos SIMAR a proposta de
declaração de improcedência do requerimento
apresentado
pela
entidade
Ecoambiente,
Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de
Serviços, S.A., por não lhe assistir razão, mantendo
a decisão de adjudicação dos Lotes 1 e 2 do
procedimento aquisitivo em causa à entidade RRlServiços Ambientais, S.A..
Devido às circunstâncias excecionais, e por
motivos de urgência, o Conselho de Administração
dos SIMAR, aprovou a proposta do júri do concurso,
ato que deverá ser sujeito a ratificação pelos
executivos dos Municípios de Loures e Odivelas,
atento ao disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 17º
do Regulamento de Organização dos Serviços
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos
Municípios de Loures e Odivelas, publicado no
Diário da República n.º 193, 2ª série, Aviso n.º
11181/2014, de 7 de outubro, e artigo 18º do DecretoLei n.º 197/99, de 8 de junho, que estabelece o
Regime de Realização de Despesas Públicas e da
Contratação Pública, conjugados com os n.ºs 1, 3 e
5 do artigo 164º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
Face ao exposto, propõe-se o envio do presente
processo para deliberação do Executivo Municipal,
nos termos apresentados pelo Conselho de
Administração dos SIMAR na sua Proposta n.º
28/2021. (…)” (excerto da informação n.º
Interno/2021/306 de 2021.01.14)

de reabilitação construtiva da Biblioteca Dom
Dinis, em Odivelas, de acordo com o disposto no
n.º 3 do artigo 35 da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, e de acordo com a informação n.º
Interno/2020/342, de 2021.01.15.
Nota: antecedentes referentes a este assunto
foram aprovados na 23.ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 25 de
novembro de 2020 (Boletim Municipal das
Deliberações e Decisões n.º 25 de 2020).
(Aprovado por unanimidade)

EDUCAÇÃO

PERDÃO DE DÍVIDA REFERENTE A
REFEIÇÕES ESCOLARES

Perdão de divida referente a refeições escolares de
dois
alunos
que
frequentaram
um
estabelecimento escolar do Concelho de Odivelas
no ano letivo de 2019/2020, no valor total de 269,35
€ (duzentos e sessenta e nove euros e trinta e
cinco euros), ao abrigo do disposto na alínea hh),
do n.º 1 e do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, na versão atual, de acordo com a
informação n.º Interno/2021/292, de 13-01-2021.
(Aprovado por unanimidade)

VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVA E/OU
INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA

(Aprovado por maioria)
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E
DESTINO FINAL DOS MESMOS

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO CONSTRUTIVA DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DOM DINIS EM ODIVELAS
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E LISTA DE ERROS E
OMISSÕES – RATIFICAÇÃO

Ao abrigo do artigo 6.º n.º 1 al. a) do Regulamento
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou
Indevidamente na Via Pública, na sequência de
ação de fiscalização, foram removidas da via
pública as viaturas listadas na informação n.º
Interno/2021/322, de 2021.01.14, e que se
encontravam estacionadas nas circunstâncias do
artigo 5.º do citado diploma.

Ratificação da autorização, do Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Odivelas, para a
prorrogação do prazo por mais 20 dias bem como
a lista de erros e omissões referente a empreitada

Atendendo que as mesmas não foram reclamadas
e que algumas foram declaradas abandonadas
pelos respetivos proprietários, é proposto, de
acordo com a metodologia aprovada e instituída

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

PROCESSO

MARCA/MODELO

MATRÍCULA

63/VIAT/RA/CA/20

Opel Astra

96-70-QA

64/VIAT/RA/CA/20

Citroën ZN

58-15-FV

122/VIAT/OD/20

Honda Civic

09-60-MT

123/VIAT/OD/20

Suzuki Swift

61-82-OG

124/VIAT/OD/20

Opel Zafira

59-65-PI

127/VIAT/OD/20

Ford Fiesta

49-18-GX

128VIAT/OD/20

Ford Transit

95-47-FA

130/VIAT/OD/20

Ford Fiesta

41-28-HJ

132/VIAT/OD/20

Hyundai H1

77-99-QU

138/VIAT/OD/20

Fiat Punto

26-82-IF

136/VIAT/OD/20

Renault Megane

26-76-PE

135/VIAT/OD/20

Opel Astra

89-32-FQ

PROCESSO

MARCA/MODELO

MATRÍCULA

43/VIAT/RA/CA/20

Opel Vectra

47-60-MV

56/VIAT/RA/CA/20

VW Golf

83-02-IC

92/VIAT/PO/FA/20

Renault Clio

79-42-EN

199/VIAT/OD/20

Opel Corsa

36-25-IT

62/VIAT/RA/CA/20

Peugeot 106

35-64-HZ

94/VIAT/PO/FA/20

Peugeot 406

92-78-QI

189/VIAT/OD/20

Fiat Punto

27-72-JR

139/VIAT/OD/20

Opel Corsa

42-50-QB

59/VIAT/PV/OL/20

Skoda Felicia

08-84-OT

143/VIAT/OD/20

Renault Master

93-40-JZ

149/VIAT/OD/20

Renault Clio

97-63-FR

145/VIAT/OD/20

Renault Clio

40-05-ZM

98/VIAT/PO/FA/20

Ford Fiesta

30-65-QA

144/VIAT/OD/20

Volkswagen Golf

14-40-QE

10/VIAT/PO/FA/20

Renault Clio

62-BJ-58

150/VIAT/OD/20

Honda Civic

14-94-JM

57/VIAT/PO/FA/20

Volkswagen Golf

14-09-MQ

154/VIAT/OD/20

Renault Megane

28-AV-06

65/VIAT/PO/FA/20

Fiat Punto

28-11-PR

159/VIAT/OD/20

Peugeot 106

64-23-IU

74/VIAT/PO/FA/20

Volkswagen Polo

92-05-NP

165/VIAT/OD/20

Ford Fiesta

63-20-GU

75/VIAT/PO/FA/20

Ford Fiesta

39-91-IE

167/VIAT/OD/20

Peugeot 308

ED-126-YJ

76/VIAT/PO/FA/20

Seat Ibiza

14-04-JG

170/VIAT/OD/20

Ford Fiesta

72-55-IU

77/VIAT/PO/FA/20

Opel Corsa

18-69-FJ

174/VIAT/OD/20

Audi A6

16-DT-32

78/VIAT/PO/FA/20

Fiat Punto

62-87-OV

181/VIAT/OD/20

Ford Fiesta

25-29-LR

82/VIAT/PO/FA/20

Renault Megane

42-51-ZV

68/VIAT/PO/FA/20

Mini One

75-VG-78

83/VIAT/PO/FA/20

Opel Corsa

87-82-JI

116/VIAT/OD/20

VW Jetta

SG-55-02

93/VIAT/PO/FA/20

Ford Fiesta

23-39-IA

117/VIAT/OD/20

Fiat Punto

64-63-FL

40/VIAT/PV/OL/20

Rover 200

71-27-MM

140/VIAT/OD/20

VW Passat

71-22-ND

44/VIAT/PV/OL/20

Fiat Punto

20-91-II

94/VIAT/OD/12

Peugeot 306

55-43-TI

46/VIAT/PV/OL/20

Opel Astra

94-83-EG

213/VIAT/OD/20

Volkswagen Passat

37-57-AI

51/VIAT/PV/OL/20

Alfa Romeo

57-48-LM

101/VIAT/PO/FA/20

Seat Cordoba

95-56-GZ

53/VIAT/PV/OL/20

Fiat Stilo

09-20-UB

55/VIAT/PV/OL/20

Citroën Xsara

51-00-PG

56/VIAT/PV/OL/20

Volkswagen Golf

VA-88-29

58/VIAT/PV/OL/20

Renault Clio

70-66-DN

42/VIAT/RA/CA/20

Citroën ZX

24-67-HQ

46/VIAT/RA/CA/20

Volkswagen Passat

88-86-SB

47/VIAT/RA/CA/20

Mercedes

90-29-XG

(Aprovado por unanimidade)
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA PROFISSIONAL
AGRÍCOLA D. DINIS DA PAIÃ NO ÂMBITO DO
PROGRAMA DO URBANO AO RURAL

Atribuição de subsídio no valor de € 3.811,31 (três
mil oitocentos e onze euros e trinta e um cêntimo),
à Escola Profissional Agrícola D. Dinis da Paiã
(EPADD), no âmbito do Programa do Urbano ao
Rural, de acordo com o estipulado na cláusula
terceira do Protocolo de Cooperação, celebrado
entre o Município de Odivelas e a Escola
Profissional Agrícola D. Dinis da Paiã, (Boletim
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 15 de
2008), ao abrigo do estabelecido na alínea u) do n.º
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
de acordo com a informação n.º Interno/2021/421,
de 2021.01.19.

Agrupamento de Escolas de
Caneças
Escola Básica Francisco Vieira
Caldas

600€

Escola Básica Francisco Vieira
Caldas

600€

Escola Básica Cesário Verde

600€

Escola Básica Artur Alves Cardoso

600€

Escola Básica Professora Maria
Costa

600€
3000€

Agrupamento de Escolas Adelaide
Cabette

600€

Escola Básica Maria Máxima Vaz

600€

Escola Básica de António Maria
Bravo

600€

Escola Básica D. Dinis nº 1

600€

Jardim de Infância Álvaro de
Campos

600€
600€
3.600€

Agrupamento de Escolas D. Dinis
Escola Básica Rainha Santa
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE COMUNICAÇÕES AOS
JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DA
REDE PÚBLICA PARA O ANO 2021

Atribuição de subsídio de comunicações aos
Jardins-de-infância e Escolas do 1.º Ciclo da Rede
Pública para o ano de 2021. O subsídio de
comunicações, com um valor total estimado de
22.200,00 € (vinte e dois mil e duzentos euros), tem
o objetivo de apoiar o funcionamento dos
estabelecimentos de ensino e assegurar maior
eficiência e eficácia ao nível das comunicações, ao
abrigo do disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo
33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, de acordo
com a informação n.º Interno/2021/368, de
2021.01.18, e de acordo com a listagem dos
estabelecimentos de educação e ensino constante
como anexo da referida informação:

Listagem dos Estabelecimentos de Ensino
Agrupamento de Escolas a
Sudoeste de Odivelas

Valor a atribuir

Escola Básica Bernardim Ribeiro

Jardim de Infância Roque Gameiro

(Aprovado por unanimidade)

Valor a atribuir

Escola Básica Maria Lamas
Agrupamento de Escolas
Braamcamp Freire

600€
600€

Escola Básica de Casais de Trigache

600€

Escola Básica Sophia de Mello
Breyner Andresen

600€
2.400€

600€

Valor a atribuir

Escola Básica Mello Falcão

600€

Escola Básica Dr. Mário Madeira

600€

Escola Básica da Serra da Luz

600€

Escola Básica de Vale Grande

600€

Escola Básica da Quinta da
Condessa

600€

Escola Básica do Casal da Serra

600€

Escola Básica da Quinta da Paiã

600€

Jardim de Infância Gil Eanes

600€
4.800€

Agrupamento de Escolas Pedro
Alexandrino

Valor a atribuir

Escola Básica Carlos Paredes

600€

Escola Básica Barbosa du Bocage

600€

Escola Básica da Quinta de São José

600€

Valor a atribuir

Escola Básica Veiga Ferreira

600€
1.200€

Escola Básica de Olival Basto

Escola Básica da Quinta das Dálias

Valor a atribuir

600€
2.400€

Agrupamento de Escolas Moinhos
da Arroja

Valor a atribuir

Escola Básica de Porto Pinheiro

600€

Escola Básica Manuel Coco

600€

Jardim de Infância Dr. João dos
Santos

600€

Ano XXII – N.º 3 – 9 de fevereiro de 2021
11

1.800€

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões
Agrupamento de Escolas Vasco
Santana

Valor a atribuir

Escola Básica de Amoreira

600€

Jardim de Infância de Azenha

600€

Escola Básica Eça de Queirós

600€

Escola Básica João Villaret

600€

Escola Básica de Casal dos
Apréstimos

600€
3.000€

TOTAL

22.200€

respetivamente, com bastantes poderes para este
ato.
CONSIDERANDOS:
A. A SEGUNDA OUTORGANTE é proprietária do
prédio, sito na Avenida Marechal Gomes da Costa,
descrito na Conservatória do Registo Predial de
Odivelas sob o n.º 954, da freguesia de Famões,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2648,
com 158.680,00m2
No referido prédio existe um conjunto de 11
edifícios e logradouro.

(Aprovado por unanimidade)

PROCESSOS PARTICULARES

CONTRATO DE URBANIZAÇÃO DA UNIDADE DE
EXECUÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DA COMETNA
PROCESSO N.º 138/2019/DPU

Proposta de contrato de urbanização da Unidade
de Execução da Antiga Fábrica da COMETNA, nos
termos do artigo n.º 149, n.º 2 do Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio, que aprovou o Regime
Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial e
nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e
da Edificação, publicado pelo Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, de
acordo com o proposto na informação n.º
Interno/364, de 2021.01.15.

“CONTRATO DE URBANIZAÇÃO
------PRIMEIRO OUTORGANTE: - MUNICÍPIO DE
ODIVELAS, pessoa coletiva número 504293125
com sede nos Paços do Concelho, Quinta da
Memória, em Odivelas, representado neste ato,
pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hugo
Martins, natural da Freguesia de ……………… Concelho
de …………………………, portador do Cartão de Cidadão n.º
……….., com validade até ……….., residente em
……………………………………, com poderes para este ato.
------SEGUNDA OUTORGANTE: AMBIMOBILIÁRIA INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, S.A.,
pessoa coletiva número 506035956, com sede em
Quinta do Lamas, Rua Projetada à Estrada da Paiã,
freguesia da Pontinha e Famões, Odivelas,
representada neste ato por João Carlos Ferreira de
Além e Nelson Ricardo Ferreira de Além, na
qualidade de Administradores da sociedade,
portadores do Cartão de Cidadão n.º ………………
válidos até …………………, contribuinte fiscal n.º
…………………..,
residentes
em
……………….,

B. O PRIMEIRO OUTORGANTE aprovou o Plano
Diretor Municipal de Odivelas (PDMO), publicado
em Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 2 de
setembro, através do Aviso n.º 10014/2015, de 2 de
setembro;
A Câmara Municipal de Odivelas, deliberou, em 25
de novembro de 2020 aprovar a delimitação da
Unidade de Execução da Antiga Fábrica da
COMETNA, inserida na UOPG-12, e os respetivos
Termos de Referência, cujas Plantas e os Termos
integram os ANEXOS I e II do presente contrato;
C. O prédio de que a SEGUNDA OUTORGANTE é
proprietária, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Odivelas sob o n.º 954, da freguesia de
Famões, inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 2648, com 158.680,00m2, está integrado na
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão
(UOPG) 12 - Área Empresarial de Famões,
identificada no artigo n.º 66 do Regulamento do
PDMO (RPDMO);
D. A delimitação da Unidade de Execução da
Antiga Fábrica da COMETNA visou encontrar uma
solução urbanística conjunta que assegurasse a
requalificação
das
construções
existentes,
execução de novas construções, fixação dos usos
admitidos e identificação das áreas de cedência,
assegurando a articulação com a zona urbana
envolvente, e determinando a responsabilidade
pelos encargos inerentes à execução de todas as
obras de urbanização a realizar na Unidade de
Execução.
CELEBRAM, entre si o presente CONTRATO DE
URBANIZAÇÃO, nos termos do artigo 149.º, n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, diploma
que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, o qual se rege
pelas seguintes cláusulas:
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PRIMEIRA
(Objeto)

QUARTA
(Instrução de procedimentos Urbanísticos)

O presente contrato tem por objeto estabelecer as
condições às quais as operações urbanísticas a
instruir pela SEGUNDA OUTORGANTE devem
obedecer, nomeadamente quanto à fixação de
índices máximos de utilização e de construção, em
função do uso previsto, à determinação de áreas
de cedência ao Município nos termos legalmente
exigidos, bem como as infraestruturas a executar.

No âmbito das operações urbanísticas, a
SEGUNDA
OUTORGANTE
assegura
o
cumprimento do Plano Diretor Municipal de
Odivelas (PDMO) em vigor, bem como dos Termos
de Referência da Unidade de Execução da Antiga
Fábrica da COMETNA.

SEGUNDA
(Proposta Urbana)
A proposta urbanística no âmbito da Unidade de
Execução da Antiga Fábrica da COMETNA, de
acordo com os respetivos Termos de Referência e
Planta Síntese, contempla o seguinte:
a) Reabilitação de quatro construções existentes e
das infraestruturas associadas, com vista à
requalificação do local através da implementação
de um parque empresarial destinado a serviços e
indústrias tecnológicas e criativas;

QUINTA
(Edifícios existentes)
A SEGUNDA OUTORGANTE deverá assegurar
através da instrução das necessárias operações
urbanísticas nos termos do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação:
a) A reabilitação dos edifícios identificados na
Planta Síntese da Unidade de Execução (desenho
04) e dos Termos de Referência (Anexo II);
b) A requalificação dos espaços envolventes, vias
de acesso e das infraestruturas diretamente afetos
aos edifícios a reabilitar.

b) Criação de novas áreas de construção para
habitação coletiva;

c) A execução das infraestruturas referidas no
Ponto 2 da cláusula oitava.

c) Criação de novas áreas de construção para
atividades económicas;

SEXTA
(Novas construções e infraestruturas)

d) Criação de estacionamento à superfície e em
espaço edificado;

A execução de novas construções, referidas na
cláusula segunda, será sujeita a prévia operação de
loteamento, nos termos do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação.

e) Assegurar a execução de espaços verdes e de
circulação pedonal, bem como as áreas de
cedência legalmente exigidas.
TERCEIRA
(Parâmetros Urbanísticos)
A Unidade de Execução da Antiga Fábrica da
COMETNA, de acordo com os respetivos Termos de
Referência, contempla os seguintes parâmetros
urbanísticos:
Unidade de Execução Antiga Fábrica COMETNA
Área Total da UE

145.123,00m2

Área Total de Implantação

37.800,00m2

Área de Construção

67.765,00m2

Área de Equipamentos

14.800,00m2

Área de Espaços Verdes

35.645,00m2

Área para Arruamentos, Passeios,
Estacionamento e Ciclovias

56.878,00m2

SÉTIMA
(Áreas de Cedência)
1. As áreas de cedência obrigatórias serão
calculadas de acordo com os critérios do
regulamento do PDM e do Regime Jurídico da
urbanização e Edificação.
2. No âmbito da operação de loteamento, referida
na cláusula anterior, a SEGUNDA OUTORGANTE
obriga-se a ceder ao Município, nos termos e para
os efeitos legalmente exigidos, livre de quaisquer
ónus ou encargos, as áreas para equipamentos e
espaços verdes identificadas no ANEXO II do
presente Contrato.
OITAVA
(Execução das Obras de Urbanização)
1. A SEGUNDA OUTORGANTE será responsável pela
execução das infraestruturas identificadas na
cláusula terceira a aprovar no âmbito das
respetivas operações urbanistas, nomeadamente:
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a) Execução da rede viária, que inclui uma ciclovia;
b) Execução das Redes de abastecimento de água,
redes de esgotos doméstico e pluvial;

DÉCIMA PRIMEIRA
(Obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE)

c) Execução das infraestruturas elétricas que
incluem a construção de um novo Posto de
Transformação e Iluminação dos espaços
exteriores;

No âmbito da sua participação no processo de
implementação da Unidade de Execução da
Antiga Fábrica da COMETNA, cabe à SEGUNDA
OUTORGANTE promover a apresentação e
instrução de todos os procedimentos de controlo
prévio das operações urbanísticas a desenvolver.

d) Execução dos arranjos paisagísticos a efetuar
nos espaços exteriores e zonas verdes.

DÉCIMA SEGUNDA
(Cessão da posição contratual)

2. A SEGUNDA OUTORGANTE é responsável por
executar, diretamente ou através de terceiros,
suportando os custos inerentes, os trabalhos de
requalificação e alargamento da rua localizada na
entrada sul do empreendimento e que dará acesso
aos edifícios a reabilitar, conformando-a com os
objetivos da Unidade de Execução e assegurando
a sua aptidão para a circulação pedonal e ciclável.

1. A SEGUNDA OUTORGANTE tem a faculdade de
transmitir a terceiro a sua posição contratual,
desde que, cumulativamente:

NONA
(Caução)
Para garantia da boa e regular execução dos
trabalhos
correspondentes
às
obras
de
infraestruturas e urbanização, a SEGUNDA
OUTORGANTE prestará caução sob a forma de
garantia bancária, hipoteca sobre bens imóveis do
requerente, depósito bancário ou seguro-caução,
de acordo com a estimativa de custos das obras.
DÉCIMA
(Obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE)
São obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE:
a) Praticar os atos administrativos inerentes aos
procedimentos de controlo prévio das operações
urbanísticas a realizar no âmbito da Unidade de
Execução da Antiga Fábrica da COMETNA e seus
termos de referência, nos termos previstos no
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação;
b) Fiscalizar o cumprimento do presente contrato,
em todas as suas vertentes, recorrendo a todos os
procedimentos administrativos que se revelem
adequados para esse fim;
c)
Fiscalizar
designadamente
através
do
Departamento de Gestão e Ordenamento
Urbanístico (DGOU), a execução das obras objeto
do presente contrato.
d) Colaborar com a SEGUNDA OUTORGANTE em
tudo o que se demonstre necessário para a
execução do presente Contrato.

a) Seja transmitida a propriedade do prédio e das
construções nele inserido;
b) O cessionário aceite, expressamente e sem
reservas, as obrigações previstas no presente
contrato;
c) Se mantenham as garantias prestadas ou sejam
prestadas outras nos mesmos termos e com as
mesmas condições aceites pelo Município;
d) Seja comunicado ao Município a cessão da
posição contratual;
e) A cessação da posição contratual só produzirá os
efeitos depois da comunicação prevista na alínea
anterior.
2. A cessão da posição contratual não modifica as
cláusulas do presente contrato.
DÉCIMA TERCEIRA
(Alteração do Contrato)
Quaisquer alterações a este Contrato só serão
válidas desde que convencionadas por escrito, por
ambas as partes, com menção expressa a cada
uma das cláusulas eliminadas e da redação que
passa a ter cada uma das aditadas ou modificadas.
DÉCIMA QUARTA
(Comunicações)
1. Todas as notificações e comunicações entre as
partes relativas ao presente Contrato deverão ser
feitas por meio de carta registada com aviso de
receção, e endereçadas para as moradas
constantes do cabeçalho, ou para outras que,
através deste meio, venham a ser indicadas por
algum dos outorgantes em substituição daquelas.
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2. No âmbito dos procedimentos urbanísticos, as
notificações serão efetuadas nos termos previstos
no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
DÉCIMA QUINTA
(Resolução de Conflitos)
1. Em tudo o que o presente Contrato for omisso
regerá a legislação aplicável.
2. Para a resolução de qualquer desacordo ou
conflito respeitante à interpretação ou execução
do presente Contrato, as partes procurarão obter
um acordo justo e adequado, durante o máximo
de 30 dias úteis contados da data em que qualquer
um dos outorgantes envie ao outro, notificação
para esse efeito.
3. Na ausência do acordo referido no número
anterior, fica estipulada a competência do Tribunal
Administrativo do Círculo de Lisboa, com expressa
renúncia a qualquer outro.
DÉCIMA SEXTA
(Despesas)
Correrão por conta das SEGUNDA OUTORGANTE
as despesas resultantes da celebração deste
Contrato.
ANEXOS
ANEXO I - Deliberação da 23.ª Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas, em 25 de
novembro de 2020
ANEXO II - Termos de Referência e Programa
Desenhado da Unidade de Execução
E, para constar se lavrou este contrato que, depois
de lido vai ser assinado por todos os intervenientes,
perante mim.
Odivelas, aos ______ de ________________ de 2021
O Primeiro Outorgante,
_________
A Segunda Outorgante,
_________”
Nota: anteriores deliberações relativas a este
assunto foram tomadas na 15.ª reunião ordinária
da Câmara Municipal, realizada em 5 de agosto de
2020, (delimitação da Unidade de Execução da
Antiga Fábrica da COMETNA, respetivos Termos de
Referência e início do período de discussão
pública), Boletim Municipal das Deliberações e
Decisões n.º 17 de 2020, e na 23.ª reunião ordinária
da Câmara Municipal, realizada em 25 de

novembro de 2020, (proposta de ponderação da
discussão pública e delimitação da Unidade de
Execução da Antiga Fábrica da COMETNA, bem
como ao respetivos Termos de Referência),
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º
25 de 2020.
(Aprovado por maioria)

PEDIDO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS
PROCESSO N.º 143/2020/LO

Proposta de aprovação de licença administrativa
de operação de loteamento a realizar nas Granjas
Novas de Cima (zona C), na União das Freguesias
de Ramada e Caneças, de acordo com o proposto
na informação n.º Interno/2020/89, de 2020.12.23,
nas seguintes condições: as plantas de trabalho, de
cedências e de apresentação, deverão ser
atualizadas de acordo com a última versão da
planta de síntese do loteamento apresentada com
requerimento de 2020.08.10.
Nota: anteriores deliberações relativas a este
assunto foram tomadas na 11.ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 31 de
maio de 2017 (Boletim Municipal das Deliberações
e Decisões n.º 12 de 2017).
(Aprovado por maioria)

ALTERAÇÃO DA LICENÇA ADMINISTRATIVA DE
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 08/97
FREGUESIA DE ODIVELAS
PROCESSO N.º 26653/L/OC

Alteração da licença administrativa de operação
de Loteamento, Alvará de Loteamento N.º 8/97,
para o Lote 42, na Quinta Nova, na Freguesia de
Odivelas. O presente pedido de alteração de
licença administrativa foi apresentado ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na
sua atual redação. De acordo com a informação n.º
Interno/2021/347, de 2021.01.12, são propostas as
seguintes alterações:
a) Aumento da máxima de área de implantação
prevista para o lote, passando de 1.680 m² para 1.911
m² (mais 231 m²) e correspondente redução da
área de logradouro de 6.020 m² para 5.789 m²
(menos 231 m²);
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b) Redução do número de lugares de
estacionamento públicos no interior do lote,
passando de 216 para 193 (menos 23 lugares);
c) Aumento da área total de implantação do
loteamento de 20.605,55 m² para 20.836,55 m²
(mais 231 m²);
d) A redução de 23 lugares de estacionamento
públicos no interior do lote 42, que não afeta o
número total de lugares exteriores do loteamento,
uma vez que, através de obras realizadas no
espaço público, foram acrescentados 46 lugares
na Rua Abel Manta e 4 lugares na Rua Soares dos
Reis.
(Aprovado por maioria)

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 01/2013
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS
BAIRRO SERRA CHÃ

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o
lote 05, inserido no Bairro Serra Chã, na União das
Freguesias de Ramada e Caneças, por depósito
caução n.º 11729, de 2020-12-21, do Banco Caixa
Geral de Depósitos, S.A., no valor de € 8,724,12 (oito
mil setecentos e vinte e quatro euros e doze
cêntimos), para garantir a boa execução das obras
de urbanização referentes ao Alvará de
Loteamento n.º 1/2013, de 09 de setembro, ao
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95 de 2 de
setembro, na sua redação atual, nos termos da
informação técnica e de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2021/01, de 2021.01.14.
(Aprovado por unanimidade)

ALTERAÇÃO DA LICENÇA ADMINISTRATIVA DE
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 11/96
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS
PROCESSO N.º 28211/U

Alteração da licença administrativa de operação
de Loteamento, Alvará de Loteamento N.º 11/96,
para o Lote 1A21, na Urbanização dos CTT, na União
das Freguesias de Ramada e Caneças. O presente
pedido de alteração de licença administrativa foi
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do DecretoLei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual
redação. De acordo com a informação n.º
Interno/2021/350, de 2021.01.12, são propostas as
seguintes alterações:
a) Aumento da área de implantação de 92,80 m2
para 118,45 m2 (mais 25,65 m2);
b) Aumento da área de construção habitacional de
162,40 m2 para 308,00 m2 (mais 145,60 m2);

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 04/2011
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES
BAIRRO DOS QUATRO

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o
lote 515, inserido no Bairro dos Quatro, na União
das Freguesias de Pontinha e Famões, por
depósito caução n.º 12854, de 2020.12.23, do Banco
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €
4,307,75 (quatro mil trezentos e sete euros e
setenta e cinco cêntimos), para garantir a boa
execução das obras de urbanização referentes ao
Alvará de Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro,
ao abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95 de 2
de setembro, na sua redação atual, nos termos da
informação técnica e de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2021/02, de 2021.01.19.
(Aprovado por unanimidade)

c) Previsão de 1 piso em cave, passando dos atuais
2 P, para 2 P + CV.
d) Aumento da área de implantação total de
12.459,10 m2 para 12.484,75 m2 (mais 25,65 m2);
e) Aumento da área de construção habitacional de
20.686,13 m2 para 20.831,73 m2 (mais 145,60 m2);
f) Aumento da área de construção total de 21.061,73
m2 para 21.207,33 m2 (mais 145,60 m2).
(Aprovado por unanimidade)

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/2001
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES
BAIRRO TRIGACHE NORTE AUGI 1

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o
lote 25, inserido no Bairro Trigache Norte AUGI 1, na
União das Freguesias de Pontinha e Famões, por
depósito caução n.º 11447, de 2021.01.11, do Banco
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €
12,262,20 (doze mil duzentos e sessenta e dois
euros e vinte cêntimos), para garantir a boa
execução das obras de urbanização referentes ao
Alvará de Loteamento n.º 05/2001, de 14 de maio,
ao abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95 de 2
de setembro, na sua redação atual, nos termos da
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informação técnica e de acordo com o proposto na
informação n.º Interno/2021/03, de 2021.01.19.
(Aprovado por unanimidade)

d) Considerando que através da Portaria n.º
338/2001, publicada no Diário da República n.º
80/2001, Série I-B, de 2001-04-04, foi criada a
comissão de proteção de crianças e jovens do
concelho de Odivelas;
Determino:

UNIDADES ORGÂNICAS

Que os trabalhadores municipais afetos à CPCJ de
Odivelas sejam equiparados aos trabalhadores
que exercem funções nos serviços essenciais, nos
termos previstos no Despacho nº4/PRES/2021.
Odivelas, 22 de janeiro de 2021

DESPACHOS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Hugo Martins)”

PRESIDÊNCIA

VEREAÇÃO

“DESPACHO N.º 10/PRES/2021
Assunto:
Equiparação
dos
trabalhadores
municipais afetos à CPCJ de Odivelas aos
trabalhadores que exercem funções nos serviços
essenciais
Considerando:
a) O disposto no n.º 1 do Despacho n.º 4/PRES/2021,
de 15 de janeiro, no âmbito da definição do núcleo
de serviços municipais essenciais;
b) As alterações introduzidas pelo Decreto n.º 3C/2021, de 22 de janeiro, na regulamentação do
estado de emergência decretado pelo Presidente
da República, designadamente, por força da
suspensão das atividades letivas, com o
aditamento do artigo 31.º-B ao Decreto n.º 3-A/2021,
de 14 de janeiro, republicado, e que inclui, agora, no
âmbito dos trabalhadores de serviços essenciais,
trabalhadores de entidades que desenvolvam
respostas às crianças e jovens em perigo ( n.º 1,
alínea c) do citado artigo);
c) As comissões de proteção de crianças e jovens,
adiante designadas por CPCJ são instituições
oficiais não judiciárias com autonomia funcional
que visam promover os direitos da criança e do
jovem e prevenir ou pôr termo a situações
suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde,
formação, educação ou desenvolvimento integral,
que exercem as suas atribuições em conformidade
com a lei e são declaradas instaladas por portaria
dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas da justiça, da solidariedade e da segurança
social;

“DESPACHO N.º 01/VEV/2021
Assunto: Nomeação da Dr.ª Inês Lourenço
Instrutora de Processos de Contraordenação
Nos termos do n.º 14 do ponto II do Despacho n.º
41/PRES/2018, de 28 de setembro, nomeio a Sr.ª
Dr.ª Inês Margarida Teixeira Lourenço Rodrigues
como
Instrutora
de
Processos
de
Contraordenação que corram termos na Divisão
Jurídica e de Organização Municipal/Setor Técnico
Jurídico, de Contraordenações e Execuções Fiscais
da Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem
atribuídos.
Odivelas, 04 de fevereiro de 2021.
Por delegação e subdelegação de competências
do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, Hugo Martins, através do Despacho n.º
41/PRES/2018, de 28 de setembro, retificado pelo
Despacho n.º 44/PRES/2019, de 17 de setembro
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AVISOS

“Alvará de Loteamento n.º 14/89 – B.º Casal do Rato
10.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 10.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 14/89 do Bairro Casal do Rato. -------------------------------------O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 9 e 175, descritos na Conservatória do Registo Predial de
Odivelas, sob os números 3467/20140819 e 3730/20200605 da freguesia de Pontinha, solicitada por Padrão
Jubilante, Lda., portadora do número de contribuinte 514413980, e aprovada, através de deliberação da
Câmara Municipal de Odivelas, na 21.ª reunião ordinária de 28 de outubro de 2020. -----------------------------1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES --------------------------------------------------------------------------------------------As alterações à licença de loteamento consistem na alteração de condições do 9.º aditamento ao alvará n.º
14/89, que incidiu sobre os lotes indicados em epígrafe, designadamente, das cláusulas 6.3.13 e 6.3.14,
referentes à execução das obras de urbanização abrangidas pelo citado aditamento, com o objetivo de poder
iniciar obras de edificação (da estrutura das edificações). ---------------------------------------------------------------2. CONDIÇÕES ALTERADAS
A cláusula 6.3.13. passa a ter a seguinte redação: "As operações urbanísticas de edificação nos lotes, ficam
dependentes das obras de infraestruturas serem consideradas em adequado estado de execução para esse
efeito sem prejuízo da Câmara Municipal poder aprovar a execução parcial das estruturas dos edificios até à
cota do arruamento.".
A cláusula 6.3.14. passa a ter a seguinte redação: "As operações urbanísticas de edificação nos lotes não
poderão ser realizadas sem que os respetivos lotes se encontrem demarcados e sem que estejam garantidas
a adução de água, a drenagem das águas residuais (doméstica e pluvial) e o abastecimento de energia
elétrica. Os arruamentos deverão estar devidamente executados na totalidade, exceto no respeitante a
espaços verdes, camada de desgaste e de passeios que poderão ser executados posteriormente, desde que
esteja garantido o trânsito regular de veículos em boas condições de segurança, não obstante o exposto no
ponto anterior.". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer
alteração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. TAXAS URBANÍSTICAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 512,36 (quinhentos e doze euros e trinta e seis centimos)
e foi cobrada através da guia n.º 11249 de 17-11-2020. ----------------------------------------------------------------------Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável,
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor. -----------------------Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na redação atual. ------------------------------------------------------------------------------Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 13 de janeiro de 2021. -------------------------------Município de Odivelas, 13 de janeiro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(Hugo Martins)”
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

COESÃO SOCIAL

Decisões com eficácia externa tomadas pela Sra.
Vereadora Ana Susana Oliveira dos Santos, ao
abrigo do disposto no Despacho de Delegação e
Subdelegação de Competências do Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º
42/PRES/2018, de 28 de setembro, no âmbito da
Divisão de Coesão Social, referentes ao mês de
janeiro de 2021, nos termos da informação n.º
Interno/2021/707, de 2021.01.29 (edoc/2021/7211):

DCS - Divisão de Coesão Social

EDOC/2020/77358
Interno/2021/531 de 2021/01/25
Assunto: Proposta de ratificação da despesa –
intervenção junto de pessoas em situação de sem
abrigo
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o
proposto, face ao informado. Ao DJAG para os
devidos procedimentos e efeitos.”
Data da decisão: 2021/01/27
EDOC/2021/6514
Interno/2021/568 de 2021/01/27
Assunto: OFICINA ODIVELAS 55 E MAIS (OOCEM) –
Concurso Prestação de Serviços (Atividades 1, 6, 7e
8)
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr.
Presidente, Conforme proposto e face ao
informado na etapa 1, solicita-se autorização de
aquisição de serviços para implementação das
Atividades 1, 6, 7e 8 do projeto OFICINA ODIVELAS
55 E MAIS (OOCEM). Em caso de concordância,
solicita-se, igualmente, o envio ao DJAG para os
posteriores procedimentos.”
Data da decisão: 2021/01/29

DCS/SPRS - Setor de Planeamento e Rede Social

EDOC/2021/5623
Interno/2021/542 de 2021/01/25
Assunto: Programa de Apoio Alimentar às Pessoas
em Situação de Vulnerabilidade – Fase 4
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr.
Presidente, Conforme proposto e face ao
informado na etapa 1, solicita-se autorização de

implementação da fase 4 do Programa de Apoio
Alimentar
às
Pessoas
em
Situação
de
Vulnerabilidade, criada na sequência da situação
epidemiológica provocada coronavírus SARS-CoV2 e da doença COVID-19, com 3 entregas
programadas até junho. Em caso de concordância,
solicita-se, igualmente, o envio ao DJAG para os
posteriores procedimentos.”
Data da decisão: 2021/01/28
EDOC/2021/6339
Interno/2021/623 de 2021/01/27
Assunto: Proposta de celebração de prestação de
serviços para o fornecimento de kit de alimentação
para
pessoas
em
situação
desfavorecida
nomeadamente pessoas em situação de sem
abrigo
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr.
Presidente, Conforme proposto e face ao
informado nas etapas 1 e 5, solicita-se autorização
de aquisição de serviços para fornecimento de kit
de alimentação para pessoas em situação
desfavorecida, nomeadamente pessoas em
situação de sem abrigo. Em caso de concordância,
solicita-se, igualmente, o envio ao DJAG para os
posteriores procedimentos.”
Data da decisão: 2021/01/29

DCS/SIHS - Setor de Intervenção na Habitação
Social

EDOC/2020/69681
Interno/2020/9684 de 2020/12/09
Assunto: Reajustamento da renda - Morada: Rua
Dr. Fernando Valle, nº 6 – 1º Dto - Odivelas
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o
proposto, face ao informado. À DDCS para os
posteriores efeitos.”
Data da decisão: 2021/01/08

DCS/SGPH Habitacional

Setor

de

Gestão

do

Parque

EDOC/2021/887
Interno/2021/100 de 2021/01/07
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3, Rua António
Aleixo – Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de
quotas referentes ao ano de 2020
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o
proposto, face ao informado. Ao DJAG para os
devidos procedimentos e efeitos.”
Data da decisão: 2021/01/14
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EDOC/2021/2986
Interno/2021/350 de 2021/01/15
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua do
Poder Local – Pontinha - Pagamento de quotas
referentes ao ano de 2021
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o
proposto, face ao informado. Ao DJAG para os
devidos procedimentos e efeitos.”
Data da decisão: 2021/01/25
EDOC/2021/4256
Interno/2021/507 de 2021/01/22
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Sidónio
Pais – Odivelas - Pagamento de quotas referentes
ao ano de 2021
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o
proposto, face ao informado. Ao DJAG para os
devidos procedimentos e efeitos.”
Data da decisão: 2021/01/25
EDOC/2021/4500
Interno/2021/506 de 2021/01/22
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua
Cristóvão Colombo – Odivelas - Pagamento de
quotas referentes ao ano de 2021
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o
proposto, face ao informado. Ao DJAG para os
devidos procedimentos e efeitos.”
Data da decisão: 2021/01/25

DCS/SAASI
Setor
de
Atendimento
Acompanhamento Social Integrado

e

EDOC/2021/5575
Assunto: Proposta FASE – Dezembro 2020 (II) Declarações
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o
proposto, face ao informado. Ao DJAG para os
devidos procedimentos e efeitos.”
Data da decisão: 2021/01/27
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