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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

24.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 12 de dezembro de 2018 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 
Ata da 5.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 7 de março de 2018 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 

reunião) 
 
 
 

18.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 
Ata da 18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 19 de setembro de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 

reunião) 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

19.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
16.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2018 (EXTRAORDINÁRIA) 

 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2018/13309, de 2018.12.05, a autorizar a 16.ª 
Alteração Orçamental de 2018 (extraordinária), 19.ª 
Modificação Orçamental, de acordo com o proposto na 
referida informação e nos termos dos Mapas anexos à 
mesma. 
 
 
 

“16.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 16.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2018 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade de reforçar de forma urgente, algumas 
rubricas dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu 
normal funcionamento: 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
O reforço de 30.000,00 euros (trinta mil euros), relativo ao 
projeto “Encargos Diversos de Estrutura – Vigilância e 
Segurança”; 
 
-No Departamento de Gestão Ambiental e Transportes: 
 
No projeto “Limpeza Urbana”, o valor de 41.000,00 euros 
(quarenta e um mil euros); 
 
O valor de 16.000,00 euros (dezasseis mil euros), relativo 
ao projeto “Intervenções em Linhas de Água) ”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 87.000,00 Euros (oitenta e sete mil euros), 
verificando-se uma manutenção das despesas de capital, 
bem como, ao nível das despesas de capital, bem como, ao 
nível das despesas correntes, conforme quadro seguinte: 
 
 

Modificação da Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 87.000,00 87.000,00 

Total de Despesas Capital 0,00 0,00 

Total Geral 87.000,00 87.000,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

20.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
17.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2018 

 
17.ª Alteração Orçamental de 2018, 20.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
n.º Interno/2018/13382, de 2018.12.07 e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, de acordo com o 
proposto na informação. 
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“17.ª Alteração Orçamental  
 
A 17.ª Alteração Orçamental de 2018 encontra-se 
devidamente calendarizada e 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: 
 
-No Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
O reforço de 35.000,00 euros (trinta e cinco mil euros), na 
rubrica “Caixa Geral de Aposentações”; 
 
Na rubrica “Segurança Social – Regime Geral”, o valor de 
30.000,00 euros (trinta mil euros); 
 
-No Departamento de Obras Municipais e Habitação: 
 
O valor 98.000,00 euros (noventa e oito mil euros), no 
projeto “Medidas de Acalmia de Tráfego na Av. 25 de 
Abril na Pontinha”. 
 
-No Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 
No projeto “Odivelas Box Cup”, o valor de 30.000,00 
euros (trinta mil euros); 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 294.697,43 Euros (duzentos e noventa e quatro 
mil, seiscentos e noventa e sete euros e quarenta e três 
cêntimos), verificando-se uma manutenção das despesas 
de capital, bem como, ao nível das despesas correntes, 
conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 193.897,42 193.897,42 

Total de Despesas Capital 100.800,01 100.800,01 

Total Geral 294.697,43 294.697,43 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

CALENDARIZAÇÃO PARA 2019 
 
Calendarização das reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal de Odivelas para o ano de 2019, nos termos do 
Regimento em vigor desta Câmara Municipal, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2018/13235, 
de 2018.12.03: 
 

Calendarização para o ano de 2019 
(Todas as reuniões são públicas) 

 

Janeiro 
Dia 09 

Dia 23 

Fevereiro 
Dia 06 

Dia 20 

Março 
Dia 06 

Dia 20 

Abril 
Dia 03 

Dia 17 

Maio 

Dia 02 

Dia 15 

Dia 29 

Junho 
Dia 12 

Dia 26 

Julho 
Dia 10 

Dia 24 

Agosto 
Dia 07 

Dia 21 

Setembro 
Dia 04 

Dia 18 

Outubro 

Dia 02 

Dia 16 

Dia 30 

Novembro 
Dia 13 

Dia 27 

Dezembro 
Dia 11 

---------------- 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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RESERVAS DE RECRUTAMENTO 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS 
POR TEMPO INDETERMINADO 

 
Autorização para acionamento de reserva de recrutamento 
(constituída em resultado do procedimento concursal 
comum para ocupação de seis postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional para constituição de 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado) 
para contratação de dois assistentes operacionais, no 
âmbito do pessoal não docente da Divisão de Educação 
desta Câmara Municipal, para ocupação de postos de 
trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/13283, de 2018.12.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE CATORZE ASSISTENTES OPERACIONAIS 
A TERMO RESOLUTIVO CERTO 

 
Autorização para acionamento de reserva de recrutamento 
(constituída em resultado do procedimento concursal 
comum para ocupação de treze postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional para constituição de 
vinculo de emprego público a termos resolutivo certo) 
para contratação de catorze assistentes operacionais, no 
âmbito do pessoal não docente da Divisão de Educação, 
para ocupação de postos de trabalho previstos e não 
ocupados no Mapa de Pessoal, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2018/13296, de 2018.12.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PROCESSO N.º 8/DMGAG/2018 

 
Decisão de não adjudicação do concurso público e início 
de procedimento para fornecimento de energia elétrica 
por três anos, em agrupamentos de entidades adjudicantes 
(SIMAR de Loures e Odivelas, Câmara Municipal de 
Loures, Loures Parque e Gesloures), nos seguintes 
termos, de acordo com proposto na informação n.º 
Interno/2018/13401, de 2018.12.07: 
 
-Não adjudicação do concurso público para aquisição de 
energia elétrica nos regimes de média tensão (MT), baixa 
tensão especial (BTE) e baixa tensão normal (BTN), por 

lotes, em agrupamento de entidades adjudicantes 
(Processo n.º 47497/DCA/2018) e a competente extinção 
do procedimento; 
 
-Autorização da despesa, com o preço base apurado, para 
os SIMAR de Loures e Odivelas, de €4.075.771,00 (quatro 
milhões setenta e cinco mil setecentos e setenta e um 
euros), acrescido de IVA, por um período de 3 anos 
(2019/2020/2021), repartido em 3 lotes: média tensão, 
baixa tensão especial e baixa tensão normal (nos termos 
das requisições internas do SIMAR de Loures e Odivelas 
n.º 18/C/00528, 18/C/00529, 18/C/000530); 
 
-Aprovação do Programa do Concurso;  
 
-Aprovação do Caderno de Encargos;  
 
-Aprovação de Regras de Entendimento para Constituição 
de Agrupamento de Entidades Adjudicantes.  
 
-Proposta de que o Júri do procedimento e o Gestor do 
contrato sejam os mesmos do anterior procedimento. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 26 
de novembro de 2018, na sua 27.ª reunião ordinária, de 
acordo com Proposta de Deliberação n.º 417/2018 e 
documentos anexos, remetidos à Câmara Municipal de 
Odivelas através do ofício S/34124, de 06.12.2018 dos 
SIMAR de Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 

Interno/2018/13401, de 2018.12.07, da Câmara Municipal de Odivelas, acima 

mencionada). 
 
Nota: procedimento anteriormente deliberado na 16.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 8 de agosto de 2018 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 16/2018, 21 de agosto, pág. 8) – 
Processo n.º 16/DM/2018, desta Câmara Municipal, sob Proposta de 
Deliberação n.º 300/2018 dos SIMAR de Loures e Odivelas (Processo 
n.º 47497/DCA/2018). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 
PROCESSO N.º 9/DMGAG/2018 

 
Adenda ao contrato de prestação de serviços na área de 
seguros n.º 30/18/CP (concurso público n.º 9/2018) dos 
SIMAR de Loures e Odivelas, para efeitos de 
esclarecimentos sobre a data do início da referida 
prestação, conforme solicitado em ofício do Tribunal de 
Contas, datado de 2018.11.07, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2018/13406, de 2018.12.07. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 26 
de novembro de 2018, na sua 27.ª reunião ordinária, de 
acordo com Proposta de Deliberação n.º 423/2018 e 
documentos anexos, remetidos à Câmara Municipal de 
Odivelas através do ofício S/34124, de 06.12.2018 dos 
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SIMAR de Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2018/13406, de 2018.12.07, da Câmara Municipal de Odivelas, acima 

mencionada). 
 
Nota: minuta de contrato anteriormente deliberada na 18.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 19 de setembro de 2018 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 19/2018, 2 de outubro, pág. 9) 
– Processo n.º 19/DM/2018, desta Câmara Municipal, sob Proposta de 
Deliberação n.º 343/2018 dos SIMAR de Loures e Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS EM CANEÇAS 
PROCESSO N.º 10/DMGAG/2018 

 
Adenda ao contrato de empreitada de obras públicas n.º 
20/18/CP celebrado entre os SIMAR de Loures e 
Odivelas e a Empresa Construbuild – Services, Lda, 
referente à empreitada de substituição de condutas em 
Caneças (Fase 2) – Concurso Público n.º 21/2017, para 
retificação das datas de aprovação da minuta de contrato 
pelo Conselho de Administração dos SIMAR e pela 
Câmara Municipal de Loures, conforme solicitado em 
ofício do Tribunal de Contas, datado de 2018.11.07, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/13412, de 2018.12.07. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 26 
de novembro de 2018, na sua 27.ª reunião ordinária, de 
acordo com Proposta de Deliberação n.º 424/2018 e 
documentos anexos, remetidos à Câmara Municipal de 
Odivelas através do ofício S/34124, de 06.12.2018 dos 
SIMAR de Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 

Interno/2018/13412, de 2018.12.07, da Câmara Municipal de Odivelas, acima 

mencionada). 
 
Nota: a adjudicação da referida empreitada foi anteriormente deliberada 
na 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 10 de 
janeiro de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1/2018, de 
23 de janeiro, pág. 10) – Processo n.º 1/DM/2018, desta Câmara 
Municipal, sob Proposta de Deliberação n.º 440/2017 dos SIMAR de 
Loures e Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROJETO HIPOTERAPIA EM ODIVELAS 
 

 
 

PROTOCOLO COM A RODOVIÁRIA DE LISBOA 
 

Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Rodoviária de Lisboa, no âmbito do projeto 
de “Hipoterapia de Odivelas”, que tem como objetivo o 
apoio no transporte dos alunos a frequentar os Centros de 
Apoio à Aprendizagem da escola EB 2/3 Vasco Santana, 
escola secundária Braamcamp Freire, escola EB Quinta da 

Paiã, escola EB1 Quinta da Condessa e escola EB1 Casal 
dos Apréstimos, para sessões de equitação com fins 
terapêuticos (hipoterapia), nos termos constantes do 
referido Protocolo, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/13316, de 2018.12.04: 
 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 
Considerando que:  
 
O Município de Odivelas, em parceria com a Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã e o Ministério da 
Educação, é promotor do Projeto de Hipoterapia de 
Odivelas, desde abril de 2009;  
 
Através deste projeto, pretende-se desenvolver um 
programa cuja estratégia assenta numa base 
diferenciadora, a Equitação com fins Terapêuticos, 
associada ao desporto e a outras atividades lúdico-
didáticas, procurando-se potenciar estas atividades, 
transformando-as num fator de reabilitação física e de 
integração social; 
 
A população-alvo do Projeto é constituída por 81 crianças 
e jovens, atualmente integrados nos Centro de Apoio à 
Aprendizagem, no sistema de ensino público do concelho 
de Odivelas;  
 
O número de alunos abrangidos é elevado e que se 
deslocam semanalmente ao Centro Hípico da Paiã, em 
transporte municipal, obrigando a uma logística 
considerável quer de recursos humanos, quer de viaturas 
para assegurar o funcionamento do projeto 
 
O desenvolvimento sustentado do Projeto implica uma 
cultura de co-responsabilização institucional, que envolva 
uma articulação e optimização dos recursos disponíveis, 
em consonância com as dinâmicas e áreas de atuação das 
entidades parceiras;  
 
Atualmente, o Projeto de Hipoterapia de Odivelas 
encontra-se consolidado, com uma rede estruturada de 
parceiros de âmbito local e regional, cujo trabalho tem 
impacto junto da comunidade educativa, traduzindo-se 
como exemplo de boas práticas a nível nacional;  
 
A excelente parceria da Rodoviária de Lisboa, na 
promoção e desenvolvimento da Prevenção e Educação 
Rodoviária, em particular no Projeto Municipal SerSeguro, 
se traduziu numa boa prática;  
 
Que a Rodoviária de Lisboa no âmbito da sua missão, 
assume o compromisso social de se afirmar enquanto 
parceiro ativo em projetos e ações que visem a valorização 
e inclusão social.  
 
Entre:  
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MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa colectiva com o número 504 293 125, aqui 
representado, pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Martins, adiante designado como 
Primeiro Outorgante; 
 
RODOVIÁRIA DE LISBOA, com sede na Avenida do 
Brasil, 45 – 1º, em Lisboa, pessoa colectiva com o número 
503 418 455, neste acto representado pelo seu Presidente, 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, adiante 
designado como Segundo Outorgante.  
 
É celebrado o presente Protocolo de Cooperação, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as Partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objecto) 
 

O objetivo do presente Protocolo é estabelecer as bases 
de colaboração recíproca entre as Partes, por de forma a 
assegurar o transporte de parte dos beneficiários do 
Projeto de Hipoterapia de Odivelas, indicados pelo 
Primeiro Outorgante. 
 

Cláusula Segunda 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por:  
 

a) Coordenar, monitorizar e programar o plano de 
atividades anual a desenvolver no âmbito do Projeto de 
Hipoterapia de Odivelas.  
 
b) Assegurar a coordenação e gestão do transporte dos 
alunos a frequentar os Centro de Apoio à Aprendizagem 
(antigos NEE) da Unidade da EB2/3 Vasco Santana, da 
Escola Secundária Braamcamp Freire, da EB Quinta da 
Paia, da EB1 Quinta da Condessa e EB1 Casal dos 
Apréstimos para as sessões de Equitação com fins 
Terapêuticos, do apoio logístico, incluindo material 
lúdico-didático e de equitação e a contratação de um 
auxiliar de equitação terapêutica, para complementar a 
equipa; 
 
c) Garantir as condições de acompanhamento dos 
alunos (vigilantes) a que alude o artigo 8º da Lei nº 
13/2006, de 17 de abril, nomeadamente zelar pela 
segurança das crianças e garantir e utilização dos 
sistemas de retenção (SRC) previstos no artigo 11º nº 2 
da mesma Lei;  
 
d) Quando exigível, disponibilizar os sistemas de 
retenção de crianças (SRC) adequados ao tamanho e ao 
peso das crianças transportadas;  
 
e) Garantir a inclusão do logotipo do Segundo 
Outorgante nos materiais e divulgação do Projeto;  
 

f) Contactar no início de cada ano letivo a segunda 
outorgante, confirmando a necessidade de manutenção 
do presente protocolo. 
 
g) Assegurar a colocação do logotipo do Projeto 
Hipoterapia de Odivelas, no vidro traseiro do autocarro 
que garante o transporte dos alunos. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 
O Segundo Outorgante responsabiliza-se por:  
 

a) Disponibilizar o transporte necessário para assegurar 
a deslocação dos alunos dos Centros de Apoio á 
Aprendizagem da EB2,3 Vasco Santana, às terças feiras 
das 14h00 às 16h00, da EB1 Casal dos Apréstimos e 
Braamcamp Freire nas quartas feiras das 14h00 às 16h00 
e da EB Quinta da Paia e da EB1 Quinta da Condessa 
quintas feiras das 14h00 às 16h00 no ano letivo 
2018/2019; 
  
b) O número máximo de alunos a transportar 
corresponderá aos lugares sentados da viatura, 
deduzidos dos lugares para os acompanhantes.  

 
Cláusula Quarta 
(Da Vigência) 

 
1.Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, e após publicação no Boletim Municipal, 
vigorando até ao final do ano letivo 2018-2019.  
 
2.O presente Protocolo poderá ser renovado nos termos e 
condições que venham a ser acordadas pelas Partes.  
 

Cláusula Quinta 
(Disposições Finais) 

 
O presente Protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respectivos intervenientes, 
pelo que a adequação ou alteração do estipulado, será 
sempre apreciada e decidida por acordo entre os 
Outorgantes.  
 
O presente Protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas.  
 
em Odivelas, __________dezembro de 2018. 
 

Pelo Primeiro Outorgante Pelo Segundo Outorgante, 
 

___________________ 
(Hugo Martins) 

 
_________________________ 
(António Manuel Lupi Corrêa 

de Sampaio)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA  
DE CANEÇAS 

 

 
 

CONTRATO PROGRAMA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO 

 
Prorrogação do prazo de pagamento do valor de 
€56.661,55 (cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e um 
euros e cinquenta e cinco cêntimos), até final do ano 2020, 
respeitante ao valor em falta do Contrato Programa 
celebrado em 2014 entre o Município de Odivelas e a 
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças (aprovado na 
15.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 30 de julho de 2014 – Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 16/2014, de 12 de agosto), para 
comparticipação das obras de reabilitação de instalações 
de apoio ao campo de futebol da Lapa, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/13331, de 
2018.12.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL  
DA FREGUESIA DE CANEÇAS 

 

 
 

REVOGAÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE  
E CONSEQUENTE REVERSÃO PARA O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Revogação, com efeitos imediatos e sem lugar a qualquer 
compensação ou indemnização, do Direito de Superfície 
constituído, a título gratuito, por escritura pública, 
outorgada em 23 de janeiro de 2003 (01/03), a favor da 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Caneças, sobre 
a parcela de terreno municipal denominada “Quinta de 
São Carlos”, com a área de 3.742 m2 (resultante do 
Acordo de Reversão de 1000 m2, celebrado em 11 de 
novembro de 2011), sita na Freguesia de Caneças, 
Concelho de Odivelas, que confronta a norte com 
domínio público/parcela de São Carlos, a sul com 
Rodoviária Nacional, a nascente com área de cedência 
para equipamento, e a poente com traseira da Azinhaga do 
Pinhal, e a consequente reversão da aludida parcela de 
terreno para o Município de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/13254, de 
2018.12.04. 
 
Nota: a desanexação da parcela de terreno com a área de 4.742 m2 e o 
respetivo protocolo de cedência do direito de superfície à Paróquia de S. 
Pedro de Caneças, foram deliberados na 13.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 26 de junho de 2001 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 13/2001, pág. 18). A reversão dos 1000 m2 foi 
deliberada na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
24 de junho de 2009 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
12/2009, pág. 23). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PROGRAMAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO  
DE DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

 
Continuidade do Programa Municipal de Prevenção de 
Doenças Oncológicas (PMPDO), ampliando e 
consolidando a intervenção desta Câmara Municipal ao 
nível das doenças oncológicas, enfatizando-se cinco tipos 
de cancro: o da mama, o do colo do útero, o do cólon e 
reto, o dos pulmões e pele, por serem os que podem ser 
modificáveis através da adoção de estilos de vida 
saudáveis, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/13297, de 2018.12.04: 
 
 

“PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO  
DAS DOENÇAS ONCOLÓGICAS (PMPDO) 

 
I – INTRODUÇÃO 
 
O cancro é a principal causa de morte antes dos 70 anos 
de idade e, no conjunto das causas de mortalidade em 
todas as idades, ocupa o segundo lugar depois das doenças 
cérebro-cardiovasculares. Muitas destas mortes seriam 
evitáveis através de medidas de prevenção primária, como 
a diminuição da exposição a diversos fatores de risco 
como a exposição ao tabagismo, e a exposição solar 
excessiva, título de exemplo. 
 
A Direção-Geral da Saúde (DGS), através do Plano 
Nacional de Saúde 2012-2016 (PNS 2012-2016, revisto e 
estendido até 2020), documento orientador de políticas de 
saúde, em anexo, definiu doze Programas Nacionais de 
Saúde Prioritários para estes oito anos. O plano 
contempla os desafios impostos pela transição 
demográfica e mudança do perfil epidemiológico em 
Portugal como resposta aos principais problemas de saúde 
com o objetivo de obter ganhos em saúde, mediante 
articulação de esforços e criação de sinergias. O Programa 
Nacional para as Doenças Oncológicas (PNDO) é um dos 
doze Programas Nacionais de Saúde Prioritários. 
 
A revisão e extensão do PNS a 2020 está alinhada com a 
estratégia Health-2020 da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), nomeadamente nas metas que define para a saúde 
dos portugueses, nomeadamente: redução da mortalidade 
prematura (antes dos 70 anos de idade) para valor inferior 
a 20%; aumento da esperança de vida saudável aos 65 
anos em 30%; redução da prevalência do consumo do 
tabaco e eliminação da exposição ao fumo do tabaco, a 
título de exemplo. 
 
Segundo a OMS, o cancro em Portugal é a principal causa 
de morte antes dos 70 anos de idade e, no conjunto das 
causas de mortalidade em todas as idades, ocupa o 
segundo lugar depois das doenças cérebro-
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cardiovasculares. Muitas destas mortes seriam evitáveis 
através de medidas de prevenção primária. 
 
O PNDO da DGS tem, entre outras, as seguintes 
orientações programáticas: diminuir os cancros evitáveis e 
os diagnósticos tardios através da prevenção e diagnóstico 
precoce e atenuar o impacto do cancro nos doentes e 
familiares; promover a prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças oncológicas garantindo a equidade 
e a acessibilidade dos cidadãos; expandir a cobertura dos 
rastreios oncológicos de base populacional, a todo o 
território nacional e aumentar as taxas de cobertura 
populacional até 2020: rastreio do cancro da mama 90%, 
rastreio do cancro do colo do útero 75% e rastreio do 
cancro do colon e reto 50%. 
 
De acordo com o atual Relatório Portugal Doenças 
Oncológicas em números - 2015 da DGS (realizado em 
fevereiro de 2016), em anexo, a mortalidade por cancro 
desceu ligeiramente em 2014, no entanto o documento 
sublinha o peso das doenças oncológicas a nível social, 
mas em comparação com outros países europeus, verifica-
se que em Portugal a mortalidade por doença oncológica 
situa-se abaixo da média europeia, colocando-nos numa 
posição confortável. 
 
Neste relatório pode concluir-se que: 
 
- Ao nível do cancro do Pulmão, Portugal apresenta um 
histórico de menor consumo de tabaco, correspondendo a 
uma menor taxa deste tipo de cancro e de mortalidade 
associada. Ainda assim, o cancro do Pulmão é o mais letal 
em Portugal, apesar de ter o valor mais baixo da Europa.  
 
- Ao nível do cancro da Bexiga, associado ao consumo de 
tabaco, verifica-se um aumento de mortalidade, em 
particular no sexo masculino; 
 
- Ao nível do cancro Colo retal verifica-se um aumento, 
sendo os dados relativos ao sexo masculino 
significativamente mais elevados dos que nas mulheres, 
motivando o PNDO a generalizar o programa de rastreio 
a todo o país, por forma a reduzir a mortalidade precoce; 
 
- Ao nível do cancro do Colo do útero a mortalidade tem 
apresentado uma taxa decrescente, em paralelo com a 
diminuição de incidência. O sucesso dos programas de 
rastreio é evidente, mas existe margem para melhorias 
significativas; 
 
- Ao nível do cancro da Mama a mortalidade tem estado 
estável, devido aos programas de rastreio, apesar do 
aumento significativo de incidência. 
 
A transformação epidemiológica da Oncologia, tem 
levado a um crescimento progressivo do número de 
novos casos anuais e a um aumento da idade média da 
população afetada, sendo que o aumento de incidência se 
deve, maioritariamente, aos ganhos de esperança de vida 

da população portuguesa. As modificações dos estilos de 
vida, para além de influenciarem as variações de 
incidência, contribuem para mudanças relativas entre as 
diversas neoplasias.  
 
Neste Relatório são visíveis duas áreas de intervenção 
prioritária, nomeadamente nos cancros do pulmão e colo-
rectal, pelo impacto relativo na mortalidade precoce e só a 
prevenção poderá modificar sensivelmente o atual 
panorama. 
 
A análise dos dados mostra que Portugal, na globalidade, 
tem uma mortalidade baixa por cancro, comparativamente 
com os padrões europeus. Estes resultados têm múltiplas 
causas, entre elas: estilos de vida, exposição a fatores de 
risco, padrões genéticos e acessibilidade a tratamentos e 
qualidade dos mesmos. Ainda assim, Portugal beneficia de 
um histórico de menor consumo de tabaco, o que 
corresponde uma menor taxa de cancro do pulmão e de 
mortalidade associada. Para continuar a beneficiar deste 
efeito, o país tem de se ser mais ativo na evicção e 
promoção da cessação tabágica.  
 
Neste sentido, o relatório deixa algumas recomendações: 
 
o Maior investimento na prevenção e promoção de estilos 
de vida saudáveis; 
 
o Promover a literacia da população, tanto dos cidadãos 
em geral, como dos doentes e cuidadores; 
 
o Monitorizar e estudar assimetrias regionais, para 
objetivar causas e identificar eventuais pontos de 
intervenção; 
 
o Generalizar o programa de rastreio do cancro colo-retal; 
 
Em jeito de conclusão, assiste-se a uma evolução 
demográfica e a uma exposição a fatores de risco que 
determinarão um aumento da incidência das doenças 
oncológicas nos próximos anos, o que levará a que se 
adotem, cada vez mais, estratégias de proteção junto das 
populações, mediante a realização de 
ações/atividades/projetos e eventualmente rastreios que 
permitam a promoção da saúde e a prevenção primária da 
doença, evitando a exposição a fatores de risco, pelo que a 
continuidade do espírito de funcionamento do PMPDO 
permitirá capacitar a comunidade para atuar na melhoria 
da sua qualidade de vida e saúde, mediante participação 
nas atividades que venham a ser apresentados no âmbito 
deste Programa, aumentando a informação preventiva 
sobre esta temática. 
 
II - ENQUADRAMENTO 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, através do pelouro da 
Saúde, desenvolveu na última década, uma intervenção 
continuada no campo da promoção e educação para a 
saúde e da prevenção primária, e procurou ampliar e 
melhorar a sua intervenção ao nível da prevenção das 
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doenças oncológicas e da promoção de estilos de vida 
saudáveis com a criação do Programa Municipal de 
Prevenção das Doenças Oncológicas (PMPDO), em 2007 
que deu enfase à prevenção de quatro tipos de cancro: o 
Cancro Colo-Retal, o Cancro do Colo do Útero, o Cancro 
da Mama e o Cancro da Pele. 
 
Ora o presente documento, em consonância com as 
atribuições do Gabinete de Saúde, assenta numa lógica de 
articulação e parceria com a finalidade de: 
 
-Promover e acompanhar todas as situações e ações em 
matéria de saúde num quadro de articulação e parceria 
com as diferentes entidades com intervenção e atribuições 
neste domínio, tendo em vista contribuir para a melhoria 
das condições de saúde da população que reside, trabalha 
e estuda no concelho através da implementação de 
programas e projetos de educação para a saúde, dirigidos 
aos diferentes estratos populacionais e grupos 
profissionais; 
 
-Operacionalizar ações e atividades com ênfase na 
promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis e de 
prevenção da doença, promovendo o envolvimento das 
diversas entidades do concelho de Odivelas numa 
participação mais ativa em defesa da saúde da população; 
 
-Apoiar e promover a definição de estratégias locais 
suscitáveis de favorecer a obtenção de ganhos em saúde, 
em articulação com as estruturas e as entidades com 
responsabilidades na área da promoção e educação para a 
saúde; 
 
-Promover ações de rastreio na população do concelho de 
Odivelas, através de parcerias e protocolos com 
instituições públicas ou privadas em áreas diversas no 
âmbito da prevenção da doença; 
 
-Promover a formação/informação no âmbito da 
educação para a saúde junto dos diferentes estratos 
populacionais da comunidade. 
 
Assim, levando a cabo as ações/atividades/projetos 
preconizadas no presente documento pretende-se, em 
consonância com as mais recentes orientações 
provenientes das entidades de referência nacional, manter 
a continuidade da intervenção autárquica ao nível da 
prevenção das doenças oncológicas, continuando a 
apostar em estratégias de proteção para a população 
odivelense, conducentes a adoção de hábitos e estilos de 
vida saudáveis. 
 
III – DESENVOLVIMENTO 
 
O PMPDO será orientado para o envolvimento e 
participação de diversos agentes promotores de saúde que 
garantam uma abordagem abrangente e articulada, 
seguindo as recomendações de cariz preventivo das 
organizações de referência regional, nacional e 
internacional. 

O programa pretende desenvolver-se com base nas 
seguintes linhas orientadoras: 
 
•Reforçar a prestação de informação junto da população 
alvo deste programa ao nível da promoção e educação 
para a saúde e da prevenção da doença oncológica, em 
função das faixas etárias, género e grupos de risco; 
 
•Implementar no concelho ações/atividades/projetos, 
quer de iniciativa interna, quer de iniciativa externa 
(entidades locais, regionais e nacionais), de carácter 
técnico-científico, conducentes a adoção de hábitos e 
estilos de vida saudáveis; 
 
•Abordar de forma integrada, os fatores de risco e fatores 
protetores para as doenças oncológicas, sendo dado maior 
destaque à prevenção de cinco tipos de cancro: Colo-
Retal, Colo do Útero, Mama, Pulmão e Pele; 
 
•Promover a articulação entre os serviços do município e 
manter as relações institucionais já existentes com as 
entidades envolvidas no programa; 
 
•Continuar a estabelecer protocolos com instituições 
públicas ou particulares no âmbito da prevenção das 
doenças oncológicas; 
 
•Proporcionar, sempre que possível, formação aos/às 
técnicos/as de saúde, educação e intervenção 
sociocomunitária sobre promoção e educação para a 
saúde e prevenção das doenças oncológicas; 
 
•Desencadear mudanças de comportamentos na 
população do concelho no sentido de agirem de forma 
ativa e consciente em prol da sua própria saúde; 
 
•Rentabilizar e otimizar os recursos já existentes, 
integrando, sempre que possível, iniciativas regionais e 
nacionais em curso, com vista ao desenvolvimento da 
finalidade do presente programa. 
 
O programa irá também utilizar estratégias de 
comunicação diversas para informar, sensibilizar e suscitar 
mudanças de comportamentos na população no sentido 
de influenciar as decisões das pessoas e das comunidades 
com vista à promoção da sua saúde.  
 
IV – OBJETIVOS 
 
 Gerais:  

 
-Aumentar os conhecimentos da população do concelho 
de Odivelas sobre hábitos e estilos de vida saudáveis; 
 
-Diminuir os fatores de risco para as doenças oncológicas, 
potenciando os fatores protetores. 
 
 Específicos:  
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-Proporcionar a participação ativa das pessoas 
destinatárias do programa nas ações/atividades/projetos 
de prevenção que venham a ser realizados, facilitando a 
adoção de conhecimentos e competências com vista à 
tomada de decisões responsáveis; 
 
-Proporcionar a participação ativa das pessoas 
destinatárias nos projetos de investigação que venham a 
ser realizados no concelho; 
 
 Estratégicos: 

 
- Envolver e abranger toda a comunidade, nas 
ações/atividades/projetos do PMPDO. 
 
V – POPULAÇÃO - ALVO: 
 
Este programa destina-se a técnicos/as de saúde, 
educação e intervenção sociocomunitária, pais/mães e 
encarregados/as de educação, crianças, jovens, 
associações juvenis e população em geral em função das 
faixas etárias, género e grupos de risco, enquanto agentes 
promotores de saúde. 
 
VI – DURAÇÃO 
 
O programa será implementado com caráter anual. 
 
VII – AÇÕES/ATIVIDADES/PROJETOS 
 
As ações/atividades/projetos a realizar no âmbito do 
programa serão desenvolvidos com base nas seguintes 
estratégias fundamentais (em articulação com outros 
Programas Municipais e Nacionais existentes): 
 
 Utilização dos diversos meios de comunicação 
(Intranet/Internet/Rádio/TV/Vídeo/Campanhas) para 
a elaboração e divulgação de informação específica 
sobre estilos de vida saudáveis e prevenção das doenças 
oncológicas; 

 
 Realização de iniciativas (ações de sensibilização, 
conferências, encontros, palestras, etc.) no âmbito das 
ações/projetos/atividades objeto do programa com a 
respetiva reflexão e avaliação; 

 
 Formação de profissionais de saúde, de educação e de 
outras áreas sobre Doenças Oncológicas; 

 
 Conceção, produção e/ou coprodução de materiais 
gráficos informativos e de divulgação sobre os 
diferentes tipos de cancro e respetivos fatores de risco e 
fatores protetores; 

 
 Divulgação de materiais informativos e de divulgação já 
existentes sobre doenças oncológicas; 

 
 Realização de exposições temáticas e/ou de 
sensibilização para a prevenção do cancro da mama e 
outros tipos de cancro; 

 Realização de ações de beneficência com vista a angariar 
fundos para a Associação de Apoio a Mulheres com 
Cancro da Mama - Sempre Mulher, sediada no 
concelho, entre outras entidades, relacionadas com a 
temática das doenças oncológicas; 

 
 Realização de atividades lúdicas e pedagógicas; 

 
 Estabelecimento de protocolos com entidades públicas 
e/ou privadas; 

 
 Elaboração de documentos e/ou publicações sobre as 
doenças oncológicas;  

 
 Recorrer, sempre que possível à obtenção de patrocínios 
para a realização das atividades que venham a ser 
realizadas; 

 
 Avaliação das atividades, através da aplicação de 
questionários de avaliação, observação direta e feedback. 

 
VIII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
As ações/atividades/projetos a desenvolver no âmbito do 
PMPDO serão acompanhadas pelos serviços da área da 
saúde da Câmara Municipal de Odivelas, em colaboração 
com as entidades que nele participarem. 
 
A avaliação final do PMPDO decorrerá anualmente, 
durante os meses de agosto a setembro, e permitirá 
melhorar a atividade desenvolvida, em termos qualitativos, 
por forma a adequar as iniciativas futuras às necessidades 
dos destinatários deste programa. 
 
IX – ENCARGOS FINANCEIROS 
 
O PMPDO pretende não implicar custos diretos ao PAO 
do GS, uma vez que a implementação do mesmo será 
assegurada, por um lado, com base na articulação com as 
diversas unidades orgânicas da autarquia e com os 
programas municipais e nacionais, existentes e em vigor, e 
por outro lado, através das parcerias existentes ou que 
venham a ser estabelecidas com entidades locais/regionais 
e nacionais. 
 
Fontes: 
Plano Nacional de Saúde 2012 - 2016 (PNS 2012-2016) - Extensão a 
2020, DGS 
(1) Relatório Portugal Doenças Oncológicas em números – 2015, DGS” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO  
DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES 

 
Autorização para transição, sem penalizações, do valor da 
despesa não realizada no ano letivo de 2017/2018, pela 
escola E.B. D. Dinis, no valor de €7.746,43 (sete mil, 
setecentos e quarenta e seis euros e quarenta e três 
cêntimos), na escola E.B. Vasco Santana, no valor de 
€6.033,09 (seis mil, trinta e três euros e nove cêntimos), na 
escola E.B. Carlos Paredes no valor de €536,66 
(quinhentos e trinta e seis euros e sessenta e seis cêntimos) 
e na escola E.B. António Gedeão no valor de €4.825,13 
(quatro mil, oitocentos e vinte e cinco euros e treze 
cêntimos), perfazendo o valor total de €19.141,31 
(dezanove mil, cento e quarenta e um euros e trinta e um 
cêntimos) para o ano de 2019 e autorização da 
transferência da dotação de €50.000,00 (cinquenta mil 
euros) -C.O.E. 26 02 / 04 05 01 08 - Projeto 
2018/A/143- no ano económico de 2018, para a 1.ª 
tranche do ano letivo 2018/2019, para o ano económico 
de 2019, no âmbito do Programa de Apoio à Gestão das 
Instalações e Equipamentos Escolares (PAGIEE), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/12779, de 2018.12.03. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROJETO SEI SER FAMÍLIA 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 
Minuta genérica de Protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de Odivelas e os Agrupamentos de 
Escolas/Escolas não agrupadas, da rede de escolas 
públicas do Concelho de Odivelas, no âmbito do Projeto 
SEI Ser Família, da Câmara Municipal de Odivelas, em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 
julho (que estabelece o regime jurídico da educação 
inclusiva), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/13323, de 2018.12.05: 
 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS  

E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS _________________ 
 
Considerando que: 
 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 
julho, foi aprovado o «Regime jurídico da educação 
inclusiva» e estabeleceram-se os princípios e as normas 
que garantem a inclusão, enquanto processo que visa 
responder à diversidade das necessidades e 
potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através 
do aumento da participação nos processos de 
aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

A realidade das escolas em Portugal demonstra que ainda 
subsiste um universo considerável de alunos que não 
encontra sucesso educativo, com causas múltiplas e 
complexas, constituindo a condição socioeconómica um 
dos principais fatores de risco de exclusão. 
 
No âmbito deste novo regime, a equipa multidisciplinar de 
apoio à educação inclusiva assume particular destaque 
cabendo-lhe um conjunto de atribuições e competências 
de apoio à operacionalização da educação inclusiva: por 
um lado, propor o apoio à sua implementação e respetivo 
acompanhamento e a monitorização da eficácia das 
medidas de suporte à aprendizagem; por outro, o 
aconselhamento dos docentes na implementação de 
práticas pedagógicas inclusivas, assim como o 
acompanhamento do centro de apoio à aprendizagem e a 
sensibilização da comunidade educativa para a educação 
inclusiva, através de ações diversas. 
 
O novo enquadramento legal convoca as escolas a 
mobilizarem um conjunto de recursos específicos de 
apoio à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente, 
recursos humanos, organizacionais e recursos específicos 
existentes na comunidade, a fim de responder a todos e a 
cada um dos alunos ao longo do seu percurso escolar, nas 
diferentes modalidades de educação e formação. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas iniciou em 2010 um 
projeto de promoção do sucesso escolar e integração 
social, que visa prevenir fenómenos de abandono e 
absentismo escolares, bem como comportamentos de 
risco e de exclusão social de crianças e jovens que 
frequentam a rede de escolas públicas do Concelho de 
Odivelas atualmente denominado «Projeto SEI». 
 
O Projeto carateriza-se pelo acompanhamento de 
proximidade, através de uma equipa multidisciplinar, que 
desenvolve o seu trabalho no terreno, intervindo com as 
crianças e jovens e as suas famílias, procurando contribuir 
para a prevenção e diminuição de situações que possam 
comprometer o sucesso e o bem-estar escolar, o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 
 
Este Projeto resultou de uma vontade das escolas do 
concelho e da Câmara Municipal de Odivelas em associar 
esforços, com o objetivo de prestar uma resposta aos(às) 
alunos(as) que se encontrem em risco de exclusão escolar 
e às suas famílias. 
 
É intenção do Município de Odivelas refundar e 
intensificar o trabalho colaborativo que tem vindo a 
realizar com as escolas do concelho, na promoção do 
sucesso educativo de todos os seus(suas) alunos(as), pelo 
que foi necessário reestruturar o «Projeto SEI! Odivelas» 
por forma a adequá-lo ao novo enquadramento legal. 
 
Assim, nos termos das disposições conjugadas da alínea 
u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013 e da alínea 
e), do n.º 2, do artigo 19.º, do Decreto-lei n.º 54/2018, 
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ENTRE: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
Pessoa Coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado 
pelo Presidente da Câmara Municipal, Hugo Manuel dos 
Santos Martins adiante designado por PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
 
E 
 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ___________________, 
com sede na ________________________________, 
neste ato representado pelo(a) Diretor(a) do Agrupamento 
de Escolas ___________, ______________________, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE 
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação, que 
se rege pelas cláusulas seguintes, que as Partes aceitam e 
reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O presente Protocolo visa estabelecer uma parceria entre 
as Partes, cujo objetivo é promover programas e ações de 
capacitação parental, junto das famílias dos(as) alunos(as) 
dos Jardins de Infância e escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, do Agrupamento de Escolas ________________, 
através do Projeto SEI SER FAMÍLIA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 
São potenciais beneficiários do Projeto SEI SER FAMÍLIA 
os(as) alunos(as) e as respetivas famílias, dos Jardins de 
Infância e das escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico da 
rede pública que integram o Agrupamento de Escolas 
_________________, da Freguesia de _____________. 
 

CLAÚSULA TERCEIRA 
 
O Projeto SEI SER FAMÍLIA carateriza-se pelo 
acompanhamento de proximidade junto das famílias, 
realizado através de uma equipa constituída por 
técnicos(as) especializados(as), designadamente das áreas 
das ciências sociais e humanas, cuja intervenção pretende 
contribuir para a prevenção e redução de situações que 
possam comprometer o processo de aprendizagem escolar 
e o risco de exclusão escolar. 
 

CLAÚSULA QUARTA 
 
1. Constituem objetivos gerais do Projeto SEI SER 
FAMÍLIA promover o desenvolvimento de um programa 
de educação parental para as famílias, capacitando-as para 
a aplicação e utilização de estratégias positivas, 
contribuindo para a prevenção e diminuição de fatores de 
risco associados ao insucesso e exclusão escolar. 
 
2. São objetivos específicos do Projeto SEI SER FAMÍLIA 
a realização de intervenções individuais e em grupo com 
os(as) alunos(as) indicados(as) e respetivas famílias, 

designadamente, a realização de reuniões/sessões com os 
pais ou encarregados de educação, que visam criar 
momentos de partilha e reflexão, desenvolver aptidões e 
competências parentais, bem como dotar os pais ou 
encarregados de educação de estratégias e abordagens 
baseadas no modelo de Parentalidade Positiva. 
 
3. Além dos objetivos identificados nos números 
anteriores, o Projeto SEI SER FAMÍLIA desenvolve ações 
de sensibilização destinadas à comunidade educativa em 
geral. 
 

CLAÚSULA QUINTA 
 
1. A intervenção do Projeto SEI SER FAMÍLIA ocorre por 
solicitação da “Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva” do SEGUNDO OUTORGANTE 
competindo a esta, sem prejuízo da autonomia técnica do 
Projeto, monitorizar e avaliar o progresso e evolução 
do(a) aluno(a), sempre em articulação com o Projeto SEI 
SER Família. 
 
2. As intervenções realizadas no âmbito do Projeto com 
foco individualizado sobre os(as) alunos(as)/famílias que 
para além da intervenção para a promoção do 
comportamento pró-social das medidas universais, 
necessitem da mobilização de medidas seletivas e/ou 
adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, devem 
estar suportadas no Relatório Técnico-pedagógico.  
 
3. As ações genéricas de sensibilização da comunidade 
educativa para a educação inclusiva, na dimensão da 
capacitação parental, devem decorrer em estreita 
articulação com a “Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação inclusiva” do SEGUNDO OUTORGANTE, sem 
prejuízo de poderem ser mobilizados outros parceiros 
relevantes da comunidade. 
 

CLAÚSULA SEXTA 
 
As intervenções realizadas no âmbito do presente 
Protocolo devem respeitar os princípios estabelecidos no 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho em 
particular, os princípios da autodeterminação, do 
envolvimento parental e da Interferência mínima. 
 

CLAÚSULA SÉTIMA 
 
1. No âmbito do desenvolvimento do Projeto SEI SER 
FAMÍLIA o PRIMEIRO OUTORGANTE responsabiliza-se 
por: 
 
a) Permitir que os(as) trabalhadores(as) afetos(as) ao 
Projeto realizem ações nas instalações do SEGUNDO 
OUTORGANTE; 
 
b) Disponibilizar espaços adequados à intervenção dos(as) 
técnicos(as) do Projeto SEI SER FAMÍLIA, 
designadamente que assegurem as necessárias condições 
de privacidade aos(às) alunos(as) e suas famílias; 
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c) Mobilizar outros projetos desenvolvidos por serviços 
municipais, sempre que seja possível e se revele útil ao 
desenvolvimento do Projeto; 
 
d) Prestar ao SEGUNDO OUTORGANTE toda a colaboração 
que se demonstre necessária à boa execução do Projeto; 
 
e) Desenvolver o Projeto em estreita articulação com a 
“Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação inclusiva” 
do SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
f) Colaborar com o SEGUNDO OUTORGANTE na 
construção de uma cultura de escola, onde todos e cada 
um dos(as) alunos(as) encontrem, em condições de 
equidade e oportunidades para aprender;  
 
g) Divulgar junto do SEGUNDO OUTORGANTE atividades e 
ações por si promovidas com eventual relevância no 
âmbito da educação inclusiva. 
 
2. No âmbito do desenvolvimento do Projeto SEI SER 
FAMÍLIA o SEGUNDO OUTORGANTE responsabiliza-se por: 
 
a) Disponibilizar espaços adequados à intervenção dos(as) 
técnicos(as) do Projeto SEI SER FAMÍLIA, designadamente 
que assegurem as necessárias condições de privacidade 
aos(às) alunos(as) e suas famílias; 
 
b) Disponibilizar, face aos recursos disponíveis, materiais 
e equipamentos que se demonstrem necessários ao 
desenvolvimento do Projeto; 
 
c) Partilhar com o PRIMEIRO OUTORGANTE, através da 
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, a 
informação que se demonstre necessária e adequada à 
intervenção a realizar no âmbito Projeto SEI SER 
FAMÍLIA; 
 
d) Mobilizar outros recursos e projetos desenvolvidos 
pelo Agrupamento de Escolas/Escola, sempre que seja 
possível e se revele útil ao desenvolvimento do Projeto. 
 

CLAÚSULA OITAVA 
 
1. Os(as) técnicos(as) do Projeto SEI SER FAMÍLIA podem, 
quando necessário para assegurar o desenvolvimento da 
sua atividade, proceder ao tratamento de dados pessoais 
sensíveis, designadamente, informação clínica, desde que 
consentida pelo(s) titular(es) dos dados ou, sendo este 
menor, pelo(s) seu(s) representante(s) legal(ais), nos 
termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da 
legislação em vigor.  
 
2. Para efeitos de legitimação da atuação dos(as) 
técnicos(as) do Projeto SEI SER FAMÍLIA, nos termos do 
previsto no número anterior, o(s) titular(es) dos dados 
pessoais sensíveis deve(m) prestar, por escrito, 
consentimento específico e informado. 
 
3. Todas as informações respeitantes aos(às) alunos(as) e 
às suas famílias são de natureza confidencial e só podem 

ser utilizados para os fins estabelecidos no presente 
Protocolo, não podendo ser reveladas a terceiros. 
 
4. As Partes devem assegurar que os seus trabalhadores e 
colaboradores cumprem a obrigação de confidencialidade 
estabelecida no presente Protocolo. 
 

CLAÚSULA NONA 
 
A gestão da execução do presente Protocolo cabe ao(à) 
coordenador(a) da “Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva” do SEGUNDO OUTORGANTE e ao 
ao(à) coordenador(a) do SEI SER FAMÍLIA do PRIMEIRO 
OUTORGANTE. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA 
 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura e vigora pelo período de um ano. 
 
2. O presente Protocolo renova-se automaticamente, por 
períodos iguais e sucessivos, se nenhum dos Outorgantes 
o denunciar, mediante carta registada com aviso de 
receção, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 
em relação ao seu termo.  
 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
Com a entrada em vigor do presente Protocolo ficam 
automaticamente revogados os Protocolos anteriormente 
celebrados entre as Partes, relativos aos Gabinetes de 
Avaliação Psicológica e aos Gabinetes de Avaliação 
Psicológica e Mediação Escolar. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
1. O presente Protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respetivos intervenientes, pelo 
que a adequação ou alteração do estipulado pelo mesmo, 
será apreciada e decidida por acordo entre os 
Outorgantes.  
 
2. Nos demais, este Protocolo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável. 
 
O presente Protocolo foi lavrado em dois originais, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um original a cada uma delas.  
 
Odivelas,  ________________  de 2018 
 
Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, 
__________________________________ 
(Hugo Martins) 
 
Pelo SEGUNDO OUTORGANTE, 
__________________________________ 
(Diretor)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ACEITAÇÃO DE DONATIVOS OBTIDOS NA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO “CÃOMINHADA” – RATIFICAÇÃO 

 
Ratificação do despacho do Senhor Presidente para 
aceitação de donativos obtidos na realização do evento 
“Cãominhada”, organizada pelo Serviço de Veterinária 
Municipal em parceria com a União das Freguesias de 
Pontinha e Famões. A título de inscrição e atento o cariz 
solidário da iniciativa, cada participante entregou um 
quilograma de ração, para reverter a favor do Parque dos 
Bichos e das cuidadoras do Programa GATO, de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2018/13233, 
de 2018.12.03. Pelos participantes inscritos foram doados 
21,5 kg de comida seca de cão, 3,200kg de comida húmida 
de cão, 4x85g de comida húmida de gato, 3,5 kg de 
comida seca de gato, num valor total estimado de €50 
(cinquenta euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE OBRA INTITULADA 
“VARIANTES SOBRE UM TEMA INDEFINIDO” 

 
Aceitação, por parte do Município de Odivelas, da doação 
de uma obra do artista João Moniz, intitulada “Variantes 
sobre um tema indefinido”, com as dimensões de 80 x 60 
cm, no valor total de € 7.000,00 (sete mil euros), a fim de a 
mesma passar a pertencer ao acervo Municipal do Centro 
de Exposições de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/13204 de 2018.12.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE OBRA INTITULADA 
“OS 8 CANTOS DO MUNDO” 

 
Aceitação, por parte do Município de Odivelas, da doação 
de uma obra do artista Jorge Rebelo, intitulada “Os 8 
cantos do Mundo”, com as dimensões de 92 x 73 cm, no 
valor total de € 700,00 (setecentos euros), a fim de a 
mesma passar a pertencer ao acervo Municipal do Centro 
de Exposições de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2018/13204, de 2018.12.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DE FAMÕES 
ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA 
14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE JULHO 

AQUISIÇÃO DE VIATURA 
 

Alteração da tipologia de viatura, de nove lugares com 
adaptação para mobilidade reduzida, proposta para 
aquisição pelo Centro Comunitário Paroquial de Famões, 
no âmbito da candidatura ao Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas (PAMO) 2018 – Eixo Social, 
Medida II, Sub Medida viaturas, aprovada na 14.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
11 de julho de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 14 de 2018, página 21), para uma viatura de três 
lugares e mercadorias, resultando na alteração do valor da 
comparticipação atribuído na referida deliberação, 
passando o mesmo para € 3.451,02 (três mil, quatrocentos 
e cinquenta e um euros e dois cêntimos) e o consequente 
estorno do remanescente no montante de €1.548,98 (mil 
quinhentos e quarenta e oito euros e noventa e oito 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/13328 de 2018.12.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES NAS INTERRUPÇÕES 
LETIVAS AOS ALUNOS QUE USUFRUEM DAS REFEIÇÕES 

ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO 
DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO 

 
Comparticipação das refeições (pequeno-almoço, almoço 
e lanche), nas interrupções letivas, a todos os alunos do 1.º 
ciclo, beneficiários da ação social escolar e/ou aos alunos 
inscritos na modalidade da Componente de Apoio à 
Família, que usufruem das refeições escolares nos 
estabelecimentos de educação e ensino do pré-escolar e 
1.º ciclo da rede pública do Concelho, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2018/13293 de 
2018.12.04. 
 
“(…)II – Proposta: 
 
(…) considerando os constrangimentos verificados no 
fornecimento de refeições aos alunos de 1.º ciclo que 
frequentam a CAF na interrupção letiva, a Câmara 
Municipal de Odivelas, através da Divisão de Educação, 
propõe um alargamento da medida governamental 
estabelecida no Despacho 7255/2018, de 31 de julho, com 
a finalidade de adaptar a disponibilidade de refeições 
escolares às necessidades sentidas nas escolas do 
município de Odivelas. 
 
Assim, a par da comparticipação nas interrupções letivas 
das três refeições diárias (pequeno-almoço, almoço e 
lanche) a todos os alunos de 1.º ciclo do ensino básico dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública do concelho 
de Odivelas que sejam beneficiários da ação social escolar, 
propõe-se também, a comparticipação a todos os alunos 
inscritos na modalidade CAF, independentemente do 
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escalão do abono de família em que se encontrem 
inseridos. 
 
Esta medida irá permitir o reforço do papel da ação social 
escolar como meio de combate às desigualdades sociais, 
bem como, um maior controlo por parte da Câmara 
Municipal de Odivelas no controlo da qualidade das 
refeições fornecidas aos alunos nos períodos de 
interrupção letiva. 
 
O valor das refeições não irá sofrer alterações durante 
todo o ano letivo, sendo o valor referente ao almoço a 
pagar pelos pais e encarregados de educação definido pela 
legislação em vigor (Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto), em função do escalão do abono de família em 
que o agregado familiar se encontra inserido, conforme 
quadro 1: 
 

 
Escalão A Escalão B Escalão C 

Almoço € 0,00 € 0,73 € 1,46 

 
Quadro 1 – Valor a pagar pelas famílias (refeição de almoço) 
 
A disponibilização das refeições de pequeno-almoço e 
lanche é uma opção da Câmara Municipal de Odivelas, 
tendo sido o valor definido pelo Executivo Municipal. 
 

 
Escalão A Escalão B Escalão C 

Pequeno-almoço € 0,00 € 0,10 € 0,20 

Lanche € 0,00 € 0,10 € 0,20 

 
Quadro 2 – Valor a pagar pelas famílias (refeição de pequeno-almoço e 
lanche) 
 
Considerando as características do fornecimento de 
refeições escolares às crianças de pré-escolar e aos alunos 
de 1.º ciclo, propõe-se duas modalidades de 
comparticipação distintas: 
 
1. Comparticipação nas interrupções letivas das três 
refeições fornecidas (pequeno-almoço, almoço e lanche) 
nos 35 refeitórios escolares dos estabelecimentos de 
educação e ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 
básico da rede pública do concelho; 
 
2. Comparticipação nas interrupções letivas das refeições 
de almoço fornecidas aos alunos de 1.º ciclo através dos 
refeitórios de 2.º e 3.º ciclos da Escola Básica Carlos 
Paredes e Escola Básica Moinhos da Arroja (alunos da 
Escola Básica Porto Pinheiro), no âmbito do Protocolo de 
Fornecimento de Refeições celebrado entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Direção Geral de 
Estabelecimento Escolares (DGEstE). 
 
Para a concretização das modalidades de comparticipação 
expressas nos pontos 1 e 2, a Câmara Municipal de 

Odivelas/Divisão de Educação, prevê a comparticipação 
de refeições para aproximadamente 52% do universo 
global de alunos do 1.º ciclo, o que se traduz em cerca de 
2838 refeições diárias nos períodos de interrupção letiva, 
(20 dias de interrupção letiva no ano letivo 2018/2019 – 
de 20 de dezembro a 2 de janeiro; de 28 de janeiro a 1 de 
fevereiro; de 4 a 5 de março e de 17 a 26 de abril), 
conforme calendário escolar em anexo. 
 
Este cálculo teve por base a adesão ao serviço de refeições 
durante as interrupções letivas pelos alunos inscritos na 
modalidade da CAF, bem como, a percentagem de alunos 
carenciados, identificados no ano letivo 2017/2018, que 
poderão vir a ser potenciais utilizadores do serviço. 
 
No âmbito das duas modalidades de comparticipação, 
caracteriza-se de seguida os valores sujeitos a 
financiamento:  
 
i. Para a concretização da comparticipação referida no 
ponto 1, é necessário assegurar o fornecimento de 
refeições através de uma aquisição de prestação de serviço 
de refeições para o ano letivo 2018/2019: 
 

 
 
Quadro 3 – Valor unitário das refeições (refeitórios pré-escolar e 1.º 
ciclo) 
 
De acordo com os valores apresentados no quadro 3, 
calcula-se uma aquisição de prestação de serviço de 
refeições no valor global de 87.628,80 € (oitenta e sete mil, 
seiscentos e vinte e oito euros e oitenta cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (13%), para os 
períodos de interrupção letiva no ano presente ano letivo 
(20 dias). 
 
• Neste contexto, propõe-se o cabimento para o ano civil 
de 2018, no valor de 34.657,19 € (trinta e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e sete euros e dezanove cêntimos), 
com IVA incluído. (…) 
 
• Para o ano civil 2019, existe dotação orçamental 
suficiente na rúbrica acima referida para fazer face à 
despesa prevista. 
 
ii. Para a concretização da comparticipação referida no 
ponto 2, é necessário assegurar o pagamento mensal à 
DGEstE, correspondente ao valor da comparticipação das 
refeições de almoço dos alunos do 1.º ciclo da Escola 
Básica Carlos Paredes e Escola Básica Porto Pinheiro: 
 

Valor da 

Refeição 

s/IVA 

Valor da 

Refeição 

c/IVA 

Número 

Estimado de 

refeições/Dia

Peq. 

Almoço
0,20 €           0,23 €     1304

Almoço 1,48 €           1,67 €     2608

Lanche 0,20 €           0,23 €     1304



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 25 – 26 de dezembro de 2018 

21 
 

 

Valor da 
comparticipação à 

DGEstE 

Número 
Estimado de 
refeições/Dia 

Almoço 1,42 € 230 
 
Quadro 4 – Valor estimado das refeições (DGEstE) 
 
Em conformidade com os valores apresentados no 
quadro 4, prevê-se um investimento global de 6.549,48 € 
(seis mil, quinhentos e quarenta e nove euros e quarenta e 
oito cêntimos), para fazer face à comparticipação das 
refeições nos 20 dias de interrupção letiva. 
 
• Neste contexto, propõe-se o cabimento para o ano civil 
de 2018, no valor de 2.292,32 € (dois mil, duzentos e 
noventa e dois euros e trinta e dois cêntimos). (…) 
 
• Para o ano civil 2019, existe dotação orçamental 
suficiente na rúbrica acima referida para fazer face à 
despesa prevista. (…)” (Informação n.º interno/2018/13293 de 

2018.12.04) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES NAS INTERRUPÇÕES 
LETIVAS AOS ALUNOS QUE USUFRUEM DAS REFEIÇÕES DE 

ALMOÇO ATRAVÉS DE REFEITÓRIOS DE 
ESCOLAS DE 2.º E 3.º CICLOS 

 
Comparticipação das refeições de almoço nas interrupções 
letivas a todos os alunos de 1.º ciclo, beneficiários da ação 
social escolar e/ou aos alunos inscritos na modalidade da 
Componente de Apoio à Família, que usufruem das 
refeições de almoço através de refeitórios de escolas de 2.º 
e 3.º ciclos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/13293 de 2018.12.04. 
 
“(…)II – Proposta: 
 
Face ao atrás exposto, e considerando os 
constrangimentos verificados no fornecimento de 
refeições aos alunos de 1.º ciclo que frequentam a CAF na 
interrupção letiva, a Câmara Municipal de Odivelas, 
através da Divisão de Educação, propõe um alargamento 
da medida governamental estabelecida no Despacho 
7255/2018, de 31 de julho, com a finalidade de adaptar a 
disponibilidade de refeições escolares às necessidades 
sentidas nas escolas do município de Odivelas. 
 
Assim, a par da comparticipação nas interrupções letivas 
das três refeições diárias (pequeno-almoço, almoço e 
lanche) a todos os alunos de 1.º ciclo do ensino básico dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública do concelho 
de Odivelas que sejam beneficiários da ação social escolar, 
propõe-se também, a comparticipação a todos os alunos 
inscritos na modalidade CAF, independentemente do 

escalão do abono de família em que se encontrem 
inseridos. 
 
Esta medida irá permitir o reforço do papel da ação social 
escolar como meio de combate às desigualdades sociais, 
bem como, um maior controlo por parte da Câmara 
Municipal de Odivelas no controlo da qualidade das 
refeições fornecidas aos alunos nos períodos de 
interrupção letiva. 
 
O valor das refeições não irá sofrer alterações durante 
todo o ano letivo, sendo o valor referente ao almoço a 
pagar pelos pais e encarregados de educação definido pela 
legislação em vigor (Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto), em função do escalão do abono de família em 
que o agregado familiar se encontra inserido, conforme 
quadro 1: 
 

 
Escalão A Escalão B Escalão C 

Almoço € 0,00 € 0,73 € 1,46 

 
Quadro 1 – Valor a pagar pelas famílias (refeição de almoço) 
 
A disponibilização das refeições de pequeno-almoço e 
lanche é uma opção da Câmara Municipal de Odivelas, 
tendo sido o valor definido pelo Executivo Municipal. 
 

 
Escalão A Escalão B Escalão C 

Pequeno-almoço € 0,00 € 0,10 € 0,20 

Lanche € 0,00 € 0,10 € 0,20 

 
Quadro 2 – Valor a pagar pelas famílias (refeição de pequeno-almoço e 
lanche) 
 
Considerando as características do fornecimento de 
refeições escolares às crianças de pré-escolar e aos alunos 
de 1.º ciclo, propõe-se duas modalidades de 
comparticipação distintas: 
 
1. Comparticipação nas interrupções letivas das três 
refeições fornecidas (pequeno-almoço, almoço e lanche) 
nos 35 refeitórios escolares dos estabelecimentos de 
educação e ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 
básico da rede pública do concelho; 
 
2. Comparticipação nas interrupções letivas das refeições 
de almoço fornecidas aos alunos de 1.º ciclo através dos 
refeitórios de 2.º e 3.º ciclos da Escola Básica Carlos 
Paredes e Escola Básica Moinhos da Arroja (alunos da 
Escola Básica Porto Pinheiro), no âmbito do Protocolo de 
Fornecimento de Refeições celebrado entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Direção Geral de 
Estabelecimento Escolares (DGEstE). 
 
Para a concretização das modalidades de comparticipação 
expressas nos pontos 1 e 2, a Câmara Municipal de 
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Odivelas/Divisão de Educação, prevê a comparticipação 
de refeições para aproximadamente 52% do universo 
global de alunos do 1.º ciclo, o que se traduz em cerca de 
2838 refeições diárias nos períodos de interrupção letiva, 
(20 dias de interrupção letiva no ano letivo 2018/2019 – 
de 20 de dezembro a 2 de janeiro; de 28 de janeiro a 1 de 
fevereiro; de 4 a 5 de março e de 17 a 26 de abril), 
conforme calendário escolar em anexo. 
 
Este cálculo teve por base a adesão ao serviço de refeições 
durante as interrupções letivas pelos alunos inscritos na 
modalidade da CAF, bem como, a percentagem de alunos 
carenciados, identificados no ano letivo 2017/2018, que 
poderão vir a ser potenciais utilizadores do serviço. 
 
No âmbito das duas modalidades de comparticipação, 
caracteriza-se de seguida os valores sujeitos a 
financiamento:  
 
i. Para a concretização da comparticipação referida no 
ponto 1, é necessário assegurar o fornecimento de 
refeições através de uma aquisição de prestação de serviço 
de refeições para o ano letivo 2018/2019: 
 

 
 
Quadro 3 – Valor unitário das refeições (refeitórios pré-escolar e 1.º 
ciclo) 
 
De acordo com os valores apresentados no quadro 3, 
calcula-se uma aquisição de prestação de serviço de 
refeições no valor global de 87.628,80 € (oitenta e sete mil, 
seiscentos e vinte e oito euros e oitenta cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor (13%), para os 
períodos de interrupção letiva no ano presente ano letivo 
(20 dias). 
 
• Neste contexto, propõe-se o cabimento para o ano civil 
de 2018, no valor de 34.657,19 € (trinta e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e sete euros e dezanove cêntimos), 
com IVA incluído. (…) 
 
• Para o ano civil 2019, existe dotação orçamental 
suficiente na rúbrica acima referida para fazer face à 
despesa prevista. 
 
ii. Para a concretização da comparticipação referida no 
ponto 2, é necessário assegurar o pagamento mensal à 
DGEstE, correspondente ao valor da comparticipação das 
refeições de almoço dos alunos do 1.º ciclo da Escola 
Básica Carlos Paredes e Escola Básica Porto Pinheiro: 
 

 

Valor da 
comparticipação à 

DGEstE 

Número 
Estimado de 
refeições/Dia 

Almoço 1,42 € 230 
 
Quadro 4 – Valor estimado das refeições (DGEstE) 
 
Em conformidade com os valores apresentados no 
quadro 4, prevê-se um investimento global de 6.549,48 € 
(seis mil, quinhentos e quarenta e nove euros e quarenta e 
oito cêntimos), para fazer face à comparticipação das 
refeições nos 20 dias de interrupção letiva. 
 
• Neste contexto, propõe-se o cabimento para o ano civil 
de 2018, no valor de 2.292,32 € (dois mil, duzentos e 
noventa e dois euros e trinta e dois cêntimos). (…) 
 
• Para o ano civil 2019, existe dotação orçamental 
suficiente na rúbrica acima referida para fazer face à 
despesa prevista. (…)” (Informação n.º interno/2018/13293 de 

2018.12.04) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO DOS BONS DIAS 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO 

"EUROPA SHIELD 2019" 
 

Atribuição de uma comparticipação financeira ao Grupo 
Desportivo dos Bons Dias, para fazer face às despesas de 
representação da comitiva do Grupo Desportivo dos 
Bons Dias, na competição “Europa Shield 2019”, que 
decorre nos dias 24 a 28 de janeiro de 2019, na República 
Checa, no valor de 1.243,18 € (mil, duzentos e quarenta e 
três euros e dezoito cêntimos), correspondente a 50% do 
valor total apresentado pelo clube, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/13258 de 
2018.12.06. Aprovação da Minuta de Contrato Programa 
de Desenvolvimento Desportivo, que se encontra em 
anexo à informação mencionada. 

 
 

“MINUTA 
 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 

GRUPO DESPORTIVO DOS BONS DIAS 
 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respetivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 

Valor da 

Refeição 

s/IVA 

Valor da 

Refeição 

c/IVA 

Número 

Estimado de 

refeições/Dia

Peq. 

Almoço
0,20 €           0,23 €     1304

Almoço 1,48 €           1,67 €     2608

Lanche 0,20 €           0,23 €     1304
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quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desenvolvimento Desportivo (DDD), 
pretende dotar as associações/clubes desportivos, com 
meios e recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
atividade regular e facilitar a concretização de projetos e 
iniciativas de interesse comunitário.  
 
Nesta conformidade, considera a Câmara Municipal de 
Odivelas que os apoios consignados no presente contrato, 
de modo transparente e eficiente, em coerência com os 
seus objetivos e em consonância com o ordenamento 
jurídico sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, à 
entidade beneficiária responsabilidades acrescidas, não só 
para com os seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
O Grupo Desportivo dos Bons Dias é uma coletividade 
desportiva sem fins lucrativos, com sede social na União 
das Freguesias de Ramada e Caneças, no Concelho de 
Odivelas. 
 
Trata-se de uma das coletividades do Concelho de 
Odivelas, que promove o Desporto através das 
modalidades de Capoeira, Corfebol, futsal e Ginástica, 
movimentando cerca de uma centena de 
atletas/praticantes, distribuídos por diversos escalões 
etários. 
 
Assim, é celebrado entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Odivelas, com sede na Quinta 
da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, representado 
neste ato por Hugo Manuel dos Santos Martins, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
adiante designado por MO. 
 
e 
 
SEGUNDO: Grupo Desportivo dos Bons Dias, com sede 
na Rua Álvaro de Campos, n.º 5 - Ramada, pessoa coletiva 
n.º 500 980 900, representado nesta ato por António 
Fernandes Nunes, na qualidade de Presidente da Direção, 
adiante designado por GDBD. 
 
O presente Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, nos termos dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 
5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física 

e do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 
associativismo desportivo, conjugados com o Regime dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro e 
que se regerá de acordo com o disposto nas cláusulas 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(OBJETO DO CONTRATO) 
 

Constitui objeto do presente contrato, a atribuição de 
apoio financeiro no âmbito da deslocação da Comitiva de 
Corfebol à República Checa, tendo em vista a respetiva 
participação na competição “Europa Shield 2019”, que 
decorre nos dias 24 a 28 de janeiro de 2019. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA) 
 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de 
Odivelas ao Grupo Desportivo dos Bons Dias, referida 
no presente Contrato Programa, é de 1.243,18 € (mil 
duzentos e quarenta e três euros e dezoito cêntimos), 
correspondendo a 50% do valor apresentado: 2.486,36 € 
(dois mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e trinta e seis 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor, 
conforme comprovativos de pagamento em apenso ao 
presente este Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(REGIME DA COMPARTICIPACAO FINANCEIRA) 
 

1. A comparticipação financeira referida na Cláusula 
anterior será efetuada durante o prazo de execução deste 
Contrato Programa, devendo o pagamento ser efetuado 
ao segundo outorgante, após a data da sua publicação no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões; 
 
2. O encargo assumido pelo primeiro outorgante fica 
condicionado à existência de fundos disponíveis no 
âmbito do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21/02 e no 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de julho, não havendo 
lugar a qualquer indemnização daí decorrente. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO) 
 

A execução deste Contrato-Programa decorrerá nos anos 
de 2018 e 2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

(DOTAÇÃO ORÇAMENTAL) 
 

A despesa a efetuar no corrente ano, no montante de 
1.243,18 € (mil, duzentos e quarenta e três euros e dezoito 
cêntimos), tem cabimento no projeto 2018/A/271 – 
2605/04070102 – Apoio Extraordinário ao 
Associativismo – Transferências Correntes. 
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CLÁUSULA SEXTA 
(OBRIGACÕES DO MO) 

 
É obrigação do MO: 
 
1. Atribuir uma verba financeira ao GDBD o valor de 
1.243,18 € (mil duzentos e quarenta e três euros e dezoito 
cêntimos). 
 
2. Acompanhar e controlar a execução do Contrato 
Programa, nos termos do disposto na Lei n.º 5/2007, de 
16 de Janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto e o Dec. Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro – 
Regime jurídico dos Contratos Programa de 
Desenvolvimento Desportivo). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(OBRIGAÇÕES DO GDBD) 
 

É obrigação do Grupo Desportivo dos Bons Dias: 
 
1. Manter em atividade a modalidade desportiva de 
Corfebol. 
 
2. Participar regularmente nas provas oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em funcionamento 
no clube, nos diferentes níveis de competição. 
 
3. Colaborar com o Primeiro Outorgante na concretização 
da política de desenvolvimento desportivo, sempre que 
para tal for solicitado. 
 
4. Promover ações e desenvolvimento de projetos, 
disponibilizando os seus recursos humanos (técnicos, 
atletas, dirigentes e demais colaboradores), na medida das 
possibilidades. 
 
5. Disponibilizar informação complementar, 
designadamente relacionada com a caracterização da 
situação desportiva do Concelho – Carta Desportiva. 
 
6. Manter regularizada a situação contributiva perante o 
fisco e a segurança social. 
 
7. Cumprir as obrigações contratuais e outras de ordem 
legal a que esteja vinculado. 
 
8. Apresentar o Relatório e Contas e Relatório de 
Atividades.  

 
CLÁUSULA OITAVA 

(MORA E INCUMPRIMENTO) 
 

1. O incumprimento por parte do segundo outorgante das 
obrigações referidas na Cláusula anterior, salvo por razões 
devidamente fundamentadas, implicará a suspensão das 
comparticipações financeiras por parte do primeiro 
outorgante, até que a situação seja regularizada. 
 
2. O incumprimento definitivo por parte do segundo 
outorgante, das obrigações referidas na Cláusula anterior, 

salvo por razões devidamente fundamentadas, concede ao 
primeiro outorgante o direito de resolução do contrato. 
 
3. O incumprimento culposo deste Contrato Programa, 
por parte do segundo outorgante, confere ao primeiro 
outorgante o direito de ser ressarcido de todas as quantias 
pagas, sempre que se verifique a impossibilidade de 
realização dos fins essenciais do programa. 
 
4. Nos demais casos não referidos no número anterior, se 
o incumprimento não for culposo, o primeiro outorgante 
tem direito de reduzir proporcionalmente a sua 
comparticipação. 
 
5. Em caso de mora no pagamento da comparticipação 
financeira, por parte do primeiro outorgante, o segundo 
outorgante tem o direito de ser compensada pelos 
prejuízos daí resultantes. 

 
CLÁUSULA NONA 

(REVISÃO DO CONTRATO-PROGRAMA) 
 

1. À revisão do Contrato Programa, aplica-se o disposto 
no art.º 21.º, do Decreto-Lei n.º 273/09, de 01 de 
outubro. 
 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 
presente Contrato Programa poderá sempre ser 
modificado ou revisto pelo primeiro outorgante, quando, 
em virtude da alteração superveniente e imprevista das 
circunstâncias, a sua execução se torne excessivamente 
onerosa para os outorgantes ou manifestamente 
inadequada à realização do interesse público. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

(CESSAÇÃO DO CONTRATO) 
 

1. A vigência do presente Contrato-Programa cessa: 
 
a) Quando, por causa não imputável a entidade 
responsável pela execução do programa de atividades, se 
torne objetiva e definitivamente impossível a realização 
dos seus objetivos essenciais; 
 
b) Quando o primeiro outorgante exercer o direito de 
resolver o contrato; 
 
c) Quando, no prazo estipulado pelo primeiro outorgante, 
não forem apresentados pelo segundo outorgante, os 
documentos comprovativos de regularização da situação 
tributária e da situação contributiva para com a Segurança 
Social, devendo para o efeito prestar consentimento 
expresso para a consulta das respetivas situações tributária 
e contributiva pelos serviços do representado do primeiro 
outorgante, nos termos previstos no n.º 1, do art.º 4.º do 
Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de abril; 
 
d) Quando, qualquer das partes resolver o presente 
acordo, em caso de incumprimento grave ou reiterado das 
obrigações assumidas pela outra parte, que não seja 
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corrigido no prazo de 5 (cinco) dias de calendário após 
interpelação escrita à parte inadimplente nesse sentido, 
sem prejuízo do direito ao ressarcimento de eventuais 
danos que possa ter causado, nos termos das regras de 
responsabilidade civil; 
 
e) Sem motivo justificativo, poderão as partes resolver o 
presente contrato, desde que o comuniquem à outra parte 
com a antecedência mínima de 90 dias. 
 
2. A cessação do Contrato-Programa efetua-se através de 
notificação dirigida à representada do segundo outorgante, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do 
conhecimento do facto que lhe serve de fundamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(COMBATE À VIOLÊNCIA E A DOPAGEM ASSOCIADAS AO 
DESPORTO) 

 
O não cumprimento pelo segundo outorgante das 
determinações do Conselho Nacional de Antidopagem 
(CNAD) e do Conselho Nacional contra a Violência no 
Desporto (CNVD) e, de um modo geral, da legislação de 
combate à dopagem, à violência, ao racismo, à xenofobia e 
à intolerância nos espetáculos desportivos, implicará a 
suspensão e, se necessário, o cancelamento da 
comparticipação financeira do primeiro outorgante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
(CERTIFICAÇÃO DE CONTAS) 

 
1. Considerando que a comparticipação financeira a 
conceder no âmbito deste Contrato-Programa não excede 
o valor de 50.000,00€ no ano económico respetivo, o 
segundo outorgante não é obrigada a certificar as suas 
contas por revisor oficial de contas ou por sociedade 
revisora de contas. 
 
2. Não obstante o disposto no número anterior, o 
segundo outorgante deverá organizar a sua contabilidade 
por centros de custo, com reconhecimento claro dos 
custos incorridos por Contrato-Programa e a identificação 
de receitas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

(ENTRADA EM VIGOR) 
 

Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas Segunda e 
Terceira, o presente Contrato-Programa entrará em vigor 
na data da sua publicitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

(PUBLICAÇÃO) 
 

Nos termos do n.º 1, do art.º 14.º e n.º 1, do art.º 27.º, do 
Decreto-Lei n.º 273/09, de 01 de outubro este Contrato-
Programa será publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões, e por conseguinte no sítio da 
Autarquia. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
(FORO COMPETENTE) 

 
1. Em tudo o que não estiver expressamente previsto, 
aplicar-se-ão as disposições legais vigentes do 
ordenamento jurídico português. 
 
2. As partes comprometem-se a explorar todas as 
possibilidades, para chegarem a uma solução amigável, no 
caso de surgirem diferendos sobre a interpretação ou 
aplicação do presente acordo. 
 
3. Não sendo de todo possível uma solução amigável, as 
partes elegem o foro da Comarca de Lisboa Norte, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes da interpretação ou 
aplicação do presente acordo, com expressa renúncia a 
quaisquer outros. 
 
4. Os litígios emergentes da execução do Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo são 
submetidos a arbitragem. 
 
5. À constituição e ao funcionamento da arbitragem 
referida no número anterior é aplicável o disposto na Lei 
n.º 31/86, de 29 de agosto. 
 
6. Da decisão arbitral cabe recurso, de facto e de direito, 
para o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Odivelas, xxxx de dezembro de 2018 
 

O Presidente da 
Câmara Municipal de 

Odivelas 

O Presidente da Direção do 
Grupo Desportivo dos Bons 

Dias 
  

_____________________ _____________________ 
Hugo Manuel dos Santos 

Martins António Fernandes Nunes” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO ESCOLAR REPUBLICANO TENENTE VALDEZ 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO 

 
Atribuição de uma comparticipação financeira ao Centro 
Escolar Republicano Tenente Valdez, no valor de 
€5.397,94 (cinco mil, trezentos e noventa e sete euros e 
noventa e quatro cêntimos), para recuperação e 
manutenção do campo sintético (relvado artificial) do 
complexo desportivo Tenente Valdez, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/13280 de 
2018.12.06. Aprovação da minuta de Contrato Programa 
de Desenvolvimento Desportivo, que se encontra em 
anexo à informação mencionada. 
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“MINUTA 
 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 
CENTRO ESCOLAR REPUBLICANO TENENTE VALDEZ 

 
A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respetivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desenvolvimento Desportivo (DDD), 
pretende dotar as associações/clubes desportivos, com 
meios e recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
atividade regular e facilitar a concretização de projetos e 
iniciativas de interesse comunitário.  
 
Nesta conformidade, considera a Câmara Municipal de 
Odivelas que os apoios consignados no presente contrato, 
de modo transparente e eficiente, em coerência com os 
seus objetivos e em consonância com o ordenamento 
jurídico sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, à 
entidade beneficiária responsabilidades acrescidas, não só 
para com os seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
O Centro Escolar Republicano Tenente Valdez é uma 
coletividade desportiva sem fins lucrativos, com sede 
social na União das Freguesias da Pontinha e Famões, 
Concelho de Odivelas. 
 
Trata-se de uma das coletividades do Concelho de 
Odivelas, que promove o Desporto através da modalidade 
de futebol, movimentando 181 (cento e oitenta e um) 
atletas federados, distribuídos por diversos escalões 
etários. 
 
Assim, é celebrado entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, representado 
neste ato por Hugo Manuel dos Santos Martins, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
adiante designado por MO. 

e 
 
SEGUNDO: Centro Escolar Republicano Tenente Valdez, 
com sede na Casal do Outeiro - Pontinha, pessoa coletiva 
n.º 501 634 738, representado nesta ato por Rui Manuel 
Andrade Teixeira, na qualidade de Presidente da Direção, 
adiante designado por CERTV. 
 
O presente Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, nos termos dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 
5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física 
e do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 
associativismo desportivo, conjugados com o Regime dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro e 
que se regerá de acordo com o disposto nas cláusulas 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(OBJETO DO CONTRATO) 
 

Constitui objeto do presente contrato a atribuição de 
apoio financeiro no âmbito da recuperação e manutenção 
do relvado sintético do campo de futebol do CERTV, 
tendo em vista a criação de condições para a prática 
desportiva de futebol. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA) 
 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de 
Odivelas ao Centro Escolar Republicano Tenente Valdez, 
referida no presente Contrato Programa, é correspondente 
ao valor de 5.397,94 € (cinco mil, trezentos e noventa e 
sete euros e noventa e quatro cêntimos), conforme fatura 
em apenso a este Contrato Programa. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(REGIME DA COMPARTICIPACAO FINANCEIRA) 
 

1. A comparticipação financeira referida na Cláusula 
anterior será efetuada durante o prazo de execução deste 
Contrato Programa, devendo o pagamento ser efetuado 
ao segundo outorgante, após a data da sua publicação no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões. 
 
2. O encargo assumido pelo primeiro outorgante fica 
condicionado à existência de fundos disponíveis no 
âmbito do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21/02 e no 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de julho, não havendo 
lugar a qualquer indemnização daí decorrente. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO) 
 

A execução deste Contrato-Programa decorrerá nos anos 
de 2018 e 2019. 
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CLÁUSULA QUINTA 
(DOTAÇÃO ORÇAMENTAL) 

 
1. A despesa a efetuar no corrente ano, no montante de 
5.397,94 € (cinco mil, trezentos e noventa e sete euros e 
noventa e quatro cêntimos), tem cabimento no 
2018/A/271 – 2605/04070102 – Apoio Extraordinário ao 
Associativismo – Transferências Correntes. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

(OBRIGACÕES DO MO) 
 

É obrigação do MO: 
 
1. Atribuir uma verba financeira ao CERTV de 5.397,94 € 
(cinco mil, trezentos e noventa e sete euros e noventa e 
quatro cêntimos. 
 
2. Acompanhar e controlar a execução do Contrato 
Programa, nos termos do disposto na Lei n.º 5/2007, de 
16 de Janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto e o Dec. Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro – 
Regime jurídico dos Contratos Programa de 
Desenvolvimento Desportivo). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(OBRIGAÇÕES DO CERTV) 
 

É obrigação do CERTV: 
 
1. Executar as obras, de cordo com o orçamento 
apresentado ao primeiro outorgante, que constituem o 
objeto do presente Contrato Programa, de forma a atingir 
os objetivos expressos no mesmo- 
 
2. Manter em atividade a modalidade desportiva de 
Futebol- 
 
3. Participar regularmente nas provas oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em funcionamento 
no clube, nos diferentes níveis de competição- 
 
4. Colaborar com o Primeiro Outorgante na concretização 
da política de desenvolvimento desportivo, sempre que 
para tal for solicitado. 
 
5. Promover ações e desenvolvimento de projetos, 
disponibilizando os seus recursos humanos (técnicos, 
atletas, dirigentes e demais colaboradores), na medida das 
possibilidades. 
 
6. Disponibilizar informação complementar, 
designadamente relacionada com a caracterização da 
situação desportiva do Concelho – Carta Desportiva. 
 
7. Manter regularizada a situação contributiva perante o 
fisco e a segurança social. 
 
8. Cumprir as obrigações contratuais e outras de ordem 
legal a que esteja vinculado. 
 

9. Apresentar o Relatório e Contas e Relatório de 
Atividades. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

(MORA E INCUMPRIMENTO) 
 

1. O incumprimento por parte do segundo outorgante das 
obrigações referidas na Cláusula anterior, salvo por razões 
devidamente fundamentadas, implicará a suspensão das 
comparticipações financeiras por parte do primeiro 
outorgante, até que a situação seja regularizada. 
 
2. O incumprimento definitivo por parte do segundo 
outorgante, das obrigações referidas na Cláusula anterior, 
salvo por razões devidamente fundamentadas, concede ao 
primeiro outorgante o direito de resolução do contrato. 
 
3. O incumprimento culposo deste Contrato Programa, 
por parte do segundo outorgante, confere ao primeiro 
outorgante o direito de ser ressarcido de todas as quantias 
pagas, sempre que se verifique a impossibilidade de 
realização dos fins essenciais do programa. 
 
4. Nos demais casos não referidos no número anterior, se 
o incumprimento não for culposo, o primeiro outorgante 
tem direito de reduzir proporcionalmente a sua 
comparticipação. 
 
5. Em caso de mora no pagamento da comparticipação 
financeira, por parte do primeiro outorgante, o segundo 
outorgante tem o direito de ser compensada pelos 
prejuízos daí resultantes. 

 
CLÁUSULA NONA 

(REVISÃO DO CONTRATO-PROGRAMA) 
 

1. À revisão do Contrato Programa, aplica-se o disposto 
no art.º 21.º, do Decreto-Lei n.º 273/09, de 01 de 
outubro. 
 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 
presente Contrato Programa poderá sempre ser 
modificado ou revisto pelo primeiro outorgante, quando, 
em virtude da alteração superveniente e imprevista das 
circunstâncias, a sua execução se torne excessivamente 
onerosa para os outorgantes ou manifestamente 
inadequada à realização do interesse público. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

(CESSAÇÃO DO CONTRATO) 
 

1. A vigência do presente Contrato-Programa cessa: 
 
a) Quando, por causa não imputável a entidade 
responsável pela execução do programa de atividades, se 
torne objetiva e definitivamente impossível a realização 
dos seus objetivos essenciais; 
 
b) Quando o primeiro outorgante exercer o direito de 
resolver o contrato; 
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c) Quando, no prazo estipulado pelo primeiro outorgante, 
não forem apresentados pelo segundo outorgante, os 
documentos comprovativos de regularização da situação 
tributária e da situação contributiva para com a Segurança 
Social, devendo para o efeito prestar consentimento 
expresso para a consulta das respetivas situações tributária 
e contributiva pelos serviços do representado do primeiro 
outorgante, nos termos previstos no n.º 1, do art.º 4.º do 
Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de abril; 
 
d) Quando, qualquer das partes resolver o presente 
acordo, em caso de incumprimento grave ou reiterado das 
obrigações assumidas pela outra parte, que não seja 
corrigido no prazo de 5 (cinco) dias de calendário após 
interpelação escrita à parte inadimplente nesse sentido, 
sem prejuízo do direito ao ressarcimento de eventuais 
danos que possa ter causado, nos termos das regras de 
responsabilidade civil; 
 
e) Sem motivo justificativo, poderão as partes resolver o 
presente contrato, desde que o comuniquem à outra parte 
com a antecedência mínima de 90 dias. 
 
2. A cessação do Contrato-Programa efetua-se através de 
notificação dirigida à representada do segundo outorgante, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do 
conhecimento do facto que lhe serve de fundamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(COMBATE À VIOLÊNCIA E A DOPAGEM ASSOCIADAS AO 
DESPORTO) 

 
O não cumprimento pelo segundo outorgante das 
determinações do Conselho Nacional de Antidopagem 
(CNAD) e do Conselho Nacional contra a Violência no 
Desporto (CNVD) e, de um modo geral, da legislação de 
combate à dopagem, à violência, ao racismo, à xenofobia e 
à intolerância nos espetáculos desportivos, implicará a 
suspensão e, se necessário, o cancelamento da 
comparticipação financeira do primeiro outorgante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
(CERTIFICAÇÃO DE CONTAS) 

 
1. Considerando que a comparticipação financeira a 
conceder no âmbito deste Contrato-Programa não excede 
o valor de 50.000,00€ no ano económico respetivo, o 
segundo outorgante não é obrigada a certificar as suas 
contas por revisor oficial de contas ou por sociedade 
revisora de contas. 
 
2. Não obstante o disposto no número anterior, o 
segundo outorgante deverá organizar a sua contabilidade 
por centros de custo, com reconhecimento claro dos 
custos incorridos por Contrato-Programa e a identificação 
de receitas. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
(ENTRADA EM VIGOR) 

 
Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas Segunda e 
Terceira, o presente Contrato-Programa entrará em vigor 
na data da sua publicitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

(PUBLICAÇÃO) 
 

Nos termos do n.º 1, do art.º 14.º e n.º 1, do art.º 27.º, do 
Decreto-Lei n.º 273/09, de 01 de outubro este Contrato-
Programa será publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões, e por conseguinte no sítio da 
Autarquia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

(FORO COMPETENTE) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente previsto, 
aplicar-se-ão as disposições legais vigentes do 
ordenamento jurídico português. 
 
2. As partes comprometem-se a explorar todas as 
possibilidades, para chegarem a uma solução amigável, no 
caso de surgirem diferendos sobre a interpretação ou 
aplicação do presente acordo. 
 
3. Não sendo de todo possível uma solução amigável, as 
partes elegem o foro da Comarca de Lisboa Norte, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes da interpretação ou 
aplicação do presente acordo, com expressa renúncia a 
quaisquer outros. 
 
4. Os litígios emergentes da execução do Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo são 
submetidos a arbitragem. 
 
5. À constituição e ao funcionamento da arbitragem 
referida no número anterior é aplicável o disposto na Lei 
n.º 31/86, de 29 de agosto. 
 
6. Da decisão arbitral cabe recurso, de facto e de direito, 
para o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Odivelas, xxxx de dezembro de 2018 
 

O Presidente da 
Câmara Municipal de 

Odivelas 

O Presidente da Direção do 
Centro Escolar Republicano 

Tenente Valdez 
  

_____________________ _____________________ 
Hugo Manuel dos Santos 

Martins 
Rui Manuel Andrade 

Teixeira,” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Cedência de transporte Municipal à Junta de Freguesia de 
Odivelas, para realização de um convívio de Natal com os 
seus trabalhadores, a realizar no Concelho de Aveiro, no 
dia 14 de dezembro. A cedência de transporte tem um 
custo final de € 270,66 (duzentos e setenta euros e 
sessenta e seis cêntimos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/12902 de 2018.11.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

INDEFERIMENTO DA ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
N.º 14/89 DO BAIRRO CASAL DO RATO PARA O LOTE 224 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 31158/OM 

 
Indeferimento da alteração ao alvará de loteamento n.º 
14/89 do Bairro Casal do Rato para o lote 224, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, conforme consta na 
informação n.º 31158/OM, de 2018-11-22, com base no 
disposto na alínea a) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 2 do 
art.º 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a 
redação em vigor. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DA CADUCIDADE DO PROCEDIMENTO DE 
LICENÇA ADMINISTRATIVA DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2009 
NO BAIRRO NOVO DO STO. ELOY PARA O LOTE 26 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 47251/RC 

 
Declaração de caducidade do deferimento do pedido de 
alteração à licença administrativa de operação de 
loteamento n.º 3/2009 para o lote 26 do Bairro Novo de 
Sto. Eloy, na União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
de acordo com o proposto na informação n.º 47251/RC 
de 21.11.2018. O titular foi notificado para, requer a 
emissão do aditamento ao alvará de loteamento nos 
termos do artigo 76.º, n.º 1 e n.º 3 do decreto-lei n.º 
555/99, na sua redação atual e proceder ao respetivo 
pagamento das taxas urbanísticas, o que não se verificou. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 
N.º 1/2013, BAIRRO SERRA CHÃ, PARA OS LOTES 1, 4, 

5, 12, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 40 E 42. 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

PROCESSO N.º 4494/LO/GI 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 01/2013, inserido 
no Bairro Serra Chã, na União das Freguesias de Ramada 
e Caneças, em nome da Administração Conjunta do 
Bairro Serra Chã, para os Lotes 1, 4, 5, 12, 25, 26, 27, 33, 
34, 35, 36, 37, 40 e 42, de acordo com o proposto na 
informação n.º 4494/LO/GI, de 2018.11.29, para 
deliberação quanto: 
 
À aprovação da alteração ao projeto de loteamento 
titulado pelo alvará de loteamento n.º 1/2013. 
 
Ao licenciamento das alterações às obras de urbanização, 
que inclui: 
 
Aprovação dos projetos de infraestruturas; 
 
Estabelecimento do novo prazo de execução das obras de 
urbanização; 
 
Aprovação das condições a estabelecer relativas à 
execução das obras de urbanização; 
 
O valor inicial da caução prestado por primeira hipoteca 
legal sobre todos os lotes que integram a AUGI, e a quota 
de comparticipação de cada lote para efeitos de garantia 
da boa e regular execução das obras de urbanização, de 
acordo com a Lei 91/95 na sua redação atual; 
 
Aprovação das condições a cumprir antes da emissão do 
aditamento ao alvará de loteamento. 
 
(aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LICENÇA ADMINISTRATIVA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 
QUINTA DO MIMOSO, BARRUNCHO 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 2142/LO 

 
Pedido de licença administrativa da operação de 
loteamento, em nome de Odivel-Lar Lda., na Quinta da 
Mimosa, Barruncho, na Freguesia de Odivelas. A 
operação de loteamento prevê a constituição de 4 lotes, 
destinados à construção de edifícios de habitação 
multifamiliar, com uma volumetria de cinco pisos acima 
da cota de soleira, estando previsto para cada lote, três 
pisos de estacionamento automóvel em cave, de acordo 
com o proposto na informação n.º 52/APV/2018 de 
2018.11.16. 
 
(Aprovado por maioria) 
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SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DAS COMENDADEIRAS LOTE 11 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2003 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 11, inserido no 
Bairro Casal das Comendadeiras, União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 10676, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor de € 
856,00 (oitocentos e cinquenta e seis euros), para garantir 
a boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 10/2003, de 10 de setembro, 
nos termos da informação técnica n.º 
56/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 2018 de 2018.11.22, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 122.2018 de 
2018.11.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHOS N.º 87/PRES/2018 
 

Assunto: Tolerância de ponto – Dias 24 e 31 de dezembro 
de 2018 

 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
quadra natalícia, determino, nos termos da competência 
que me é atribuída pela alínea a), do n.º 2, do artigo 35, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nos próximos 
dias 24 e 31 de dezembro de 2018, seja concedida 
tolerância de ponto aos trabalhadores municipais. 
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores municipais da Loja do Cidadão que, pela 
especificidade desse espaço, usufruirão de tolerância de 
ponto, nos termos a acordar entre os trabalhadores e a 
coordenação da Loja, bem como os serviços que, 
atendendo ao caráter imprescindível do seu 
funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão da 
referida dispensa em momento posterior, a acordar com o 
respetivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respetivas portas dos serviços 
municipais, para que o mesmo seja do conhecimento 
antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 10 de dezembro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 89/PRES/2018 
 

Assunto: Alteração ao Classificador da Câmara Municipal 
de Odivelas - Secção de Imagem - Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo e 
Secção de Ação Social Escolar - Divisão de 
Educação - DECS. 

 
Na sequência do meu Despacho n.º 63/PRES/2018, de 1 
de outubro, que procedeu à aprovação e publicação do 
Classificador Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas, 
afigura-se necessário proceder às seguintes alterações: 
 
1 - Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo e na Divisão 
Setor de Imagem – renomeada para Secção de Imagem  
 
2 - Departamento de Educação e Coesão Social 
Divisão de Educação 
Setor de Ação Social Escolar – renomeada para Secção de 
Ação Social Escolar 
 
No Classificador Orgânico da CMO ficará descrito da 
seguinte forma: 
 

0010500 GCRPP Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo 

0010501 GCRPP/SI Secção de Imagem 

 

0060000 DECS 
Departamento de Educação e 
Coesão Social 

0060100 DECS/DE Divisão de Educação 

0060103 DECS/DE/SASE Secção de Ação Social Escolar 

 
Assim, as referidas subunidades orgânicas passarão a ter a 
designação supra citada, produzindo efeitos a partir da 
presente data. 
 
Odivelas, 12 de dezembro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 90/PRES/2018 
 
Assunto: Designação dos membros das mesas de voto - 

Eleição da Comissão Paritária 2019-2022 
 
Na sequência do Despacho nº 84/PRES/2018, de 13 de 
novembro/2018 - Eleição dos vogais representantes dos 
trabalhadores na Comissão Paritária para os anos de 2019 a 
2022, e após apresentação de uma única candidatura, 
determino: 
 
 
 
1 - Constituição das mesas de voto: 
 
1.1- Na ausência da indicação dos membros das mesas de 
voto, e em conformidade com a alínea a) do nº 6, do 
artigo 22.º do Decreto – Regulamentar nº 18/2009, de 4 
de setembro, designo os seguintes trabalhadores:  
 
Mesa Fixa Efetivos: Olga Maria Vieira da Cunha Taborda (Presidente) 

  Angela Maria Rocha Ferreira 

  Maria Amália Teixeira da Cunha 

   

 Suplentes: Sónia Cristina Gomes Pereira 

  Mário Paulo Cardoso Paeta 

   

Mesa Itinerante 1 Efetivos: Ana Cecilia Batista Franco Cordeiro (Presidente) 

  Bruno Miguel Diogo Silva 

  Sónia Patrícia da Silva Mendes Justino 

   

 Suplentes: Lucília Maria Galrão Pontes Boto Gomes 

  Susana Patricia Duarte Albino 

   

Mesa Itinerante 2  Efetivos: Elisabete da Conceição Duarte Fernandes (Presidente) 

  Silvia Regina Ferreira das Neves de Melo 

  Maria de Fátima do Nascimento Salgado Ferreira 

   

 Suplentes: Mónica Patricia Coelho Macedo Miranda 

  Cláudia Sofia Simões dos Santos Silva 

   

Mesa Itinerante 3 Efetivos: Alexandra Manuela Medeiros Afonso (Presidente) 

  Carlos Manuel dos Santos Miguel 

  Maria Manuela Ribeiro Carvalho 

   

 Suplentes: Maria Aurora Ferreira Gonçalves 

  Anabela dos Santos Ferreira 

 
1.2- De acordo com alínea f) do n.º 6 do mencionado 
artigo 22.º, os membros das mesas de voto deverão ser 
dispensados do exercício dos seus deveres funcionais no 
dia do ato eleitoral, solicitando-se a colaboração dos 
respectivos serviços. 
 
1.3- Uma vez constituídas, as mesas funcionarão 
unicamente com os membros efetivos. 
 
2- Lista Candidata a representantes dos 
trabalhadores, para Comissão Paritária: 
 
2.1 - Lista A (única): Efetivos: Maria Dilar Saiote Pelica 

  Alexandra Margarida Cardoso Rebeca Vital 

   

 Suplentes: Esmeralda Valério Madeira 

  Joaquim Manuel Ferreira Duarte 

  Maria Paula Belpho da Silva Lança 

  Paulo Jorge Domingos Rainha 

 
3 - Tudo o que não ficar expressamente regulado neste 
Despacho será disciplinado pelo Decreto Regulamentar 
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no 18/2009, de 4 de Setembro, Lei n.º 66-B/2007, de 28 
de Dezembro, e pelo Despacho n.º 84/PRES/2018, de 
dia 13 de novembro. 
 
4 - Este Despacho deverá ser publicitado na página 
eletrónica da Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 13 de dezembro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 93/PRES/2018 
 

Assunto: ACEP 2017 - Compensação devida por 
desempenho positivo (SIADAP) 

 
Considerando que: 
 
No dia 20.12.2017, a escassos dias do final desse ano, foi 
publicado no Diário da República n.º 243, Série II, o 
Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP) que 
este município celebrou com a FESAP - Federação de 
Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com 
Fins Públicos, o STAL - Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local e Regional, 
Empresas Públicas, Concessionárias e Afins e o STE - 
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades 
com Fins Públicos; 
 
No n.º 2 da Cláusula 14.ª do referido ACEP ficou prevista 
a atribuição de 3 dias de compensação a quem tenha 
obtido “menção positiva na avaliação de desempenho, ou 
sistema equiparado, referente ao ano anterior, relevando-
se, para esse efeito, as avaliações atribuídas a partir de 
2015.”; 
 
À impossibilidade de facultar ainda, em 2017, o gozo 
desses dias de compensação, juntaram-se algumas dúvidas 
jurídicas quanto ao momento e efeitos da sua aplicação. 
 
Sanadas essas dúvidas e considerando que o acréscimo de 
3 dias de férias é aplicável a partir da data de entrada em 
vigor do ACEP, determino: 
 
1. Que cada trabalhador que teve menção positiva na 
avaliação de desempenho a partir de 2015, tenha um 
acréscimo de 3 dias de férias.  
 
2. De forma a compatibilizar o decidido no número 
anterior com o interesse público e assegurar o bom 
funcionamento dos serviços, que os 3 dias de férias 
adquiridos em 2017 sejam gozados de forma faseada, nos 
próximos anos de 2019, 2020 e 2021, um em cada ano. 
 
Odivelas, 20 de dezembro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 09/VMLV/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
SECRETÁRIA DO GABINETE DE APOIO À 
VEREADORA MÓNICA VILARINHO, LILIANA 
ALVES DE LEMOS MARQUES PIRES DE DEUS 
ALVES 

 
Tendo em consideração o abrigo do n.º 6 do artigo 42.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais e 
atento o disposto nos artigos 44.º a 50º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego na Sra. Secretária, Liliana Alves de Lemos 
Marques Pires de Deus Alves, o exercício das 
competências abaixo indicadas, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente, conforme Despacho n.º 
45/PRES/2018, de 28 de setembro durante o meu 
período de férias que decorrerá de 26 a 28 de dezembro 
de 2018, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 
1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade dos serviços 
sob a minha superintendência. 

 
Odivelas, 20 de dezembro de 2018 

 
A Vereadora 

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

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

(Mónica Vilarinho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 2/GCRPP/2018 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 21 de dezembro de 
2018 a 02 de janeiro de 2019, na Técnica Superior Marta 
Sofia Ferreira Alves Coutinho a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo. 
 
Odivelas, 20 de dezembro de 2018 

 
O Coordenador 

do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo 

 
(Miguel Silveiro) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2009 – B.º Vale Grande - Pontinha/Famões 
 

4.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 8.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 18 de abril de 2018, onde foi deliberada por unanimidade a aprovação 
da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2009 referente ao lote 354 descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o número 2778/20100221, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe. As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta Síntese em anexo, com a 
ressalva constante no ponto 3. do presente título. 
 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

Alvará 5/2009 Alteração 
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354 463 164 328 2 2 164 Existente 463 200 380 2 2 200 

Diferencial +0 +36 +52 +0 +0 +36 

 

Os valores alterados foram representados a negrito.  
 
 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

 
Alvará de Loteamento 

5/2009 
Alteração 

Área de intervenção 252.219 m2 252.219 m2 

Área urbanizável 232.274 m2 232.274 m2 

Área máxima de ocupação do solo 70.438 m2 70.474 m2 

Índice de ocupação máximo 0,30 0,30 

Área máxima de construção 137.313 m2 137.365 m2 

Índice de utilização máximo 0,59 0,59 

Área de cedência para Equipamentos de utilização 
coletiva 31.259 m2 31.259 m2 

Área de cedência para Espaços Verdes de utilização 
coletiva 

1.423 m2 1.423 m2 

Área de logradouros (Verde Privado) 23.396,00 m2 23.396,00 m2 

Área de utilização afeta a atividades económicas (total) 16.024 m2 16.060 m2 
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 Alvará de Loteamento 
5/2009 

Alteração 

Comércio/Serviços 9.207 m2 9.043 m2 

Indústria 6.817 m2 7.017 m2 

Lugares de estacionamento na via pública 385 385 
 

Os valores alterados foram representados a negrito.  
 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização pública. Deverá ser 
garantido estacionamento privado de acordo com o previsto no artigo 101.º do RMEU, devendo no âmbito da edificação ser 
cumprido o regulamento do loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
 
3. Errata 
 
No quadro de Ónus constante da Planta Síntese, não deverá considerar-se o ónus “só 1 piso” descrito para o anexo para os 
lotes 310, 320 e 511. 
 
Para os lotes 165 e 230 deverão considerar-se os polígonos de implantação constantes da Planta de Síntese do 3.º aditamento 
ao alvará de loteamento n.º 5/2009 de 09/05/2016 
 
Paços do Concelho, 27 de novembro de 2018 

 
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, 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, durante o mês de 
novembro de 2018, nos termos da informação n.º 
Interno/2018/13388, de 2018.12.07 (edoc/2018/73748): 
 
Processo n.º 94/2018/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Rodrigues Coelho Costa Falé 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 932, Casal Novo, Famões 
Data de despacho: 05.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 171/2018/OP/GI 
Nome: António Manuel Diogo Pinto 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 602, Casal dos Mochos, 
Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 05.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 412/2018/OP 
Nome: Cátia Sofia Félix Filipe 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 14, Carrascais, Caneças 
Data de despacho: 05.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 318/2018/OP/GI 
Nome: Amadeu Azevedo de Almeida 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 407, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 05.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 163/2018/OP/GI 
Nome: Fausto da Conceição Soeiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Flores, lote 18, Bairro Quinta das Canoas, Famões 
Data de despacho: 05.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 496/2017/OP 
Nome: Odivel-Lar – Soc. Construções Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Loteamento da Arroja, lote H3, Famões 
Data de despacho: 05.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 228/2018/OP/GI 
Nome: Hélio Manuel Lopes Gomes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Egas Moniz, lote 332, Bairro do Girassol, Ramada 
Data de despacho: 05.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 530/2017/OP/GI 
Nome: Momentos Grisalhos Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua dos Bons Amigos, lote 648, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 320/2018/OP/GI 
Nome: João Pedro Andrade Barros 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Os Lusíadas, lote B33, Bairro dos Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 306/2017/OP/GI 
Nome: António José Bogarim Lage 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua 8 de Junho, nº 31, lote 101, Bairro da Mimosa, 
Odivelas 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 307/2018/OP/GI 
Nome: Futuro Prático Construção Unipessoal, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de Silves, lote 285, Bairro Casal Sebastião, Famões 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 363/2017/OP/GI 
Nome: Rui Jorge Pires Gonçalves de Freitas 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Santa Catarina, lote 11, Bairro Girassol, Ramada 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 418/2017/OP/GI 
Nome: Marco André Guerra Pereira 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Chãos Compridos, lote 15, Famões 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
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Processo n.º 448/2018/OP 
Nome: Ramos e Raimundo Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 12, Bairro Carrascais, 
Caneças 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 292/2018/OP/GI 
Nome: Engate 3 – Comércio e Indústria de Alumínios Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua das Fontainhas, lote 38, Pontinha 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 448/2017/OP/GI 
Nome: Maria Lurdes Carvalho Manuel Martins Simões 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 8, Bairro dos Carrascais, 
Caneças 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 165/2018/OP 
Nome: Ana Maria Duarte Almeida Palmeiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cesário Verde, nº 2, Bairro S. Jorge, Ramada 
Data de despacho: 12.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 259/2018/OP/GI 
Nome: Herminio Pais de Almeida 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Avenida do Vale Grande, lote 164, Pontinha 
Data de despacho: 15.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 324/2018/OP 
Nome: José Carlos Pinheiro da Fonseca 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Maria Gomes da Silva Santos, 8, Odivelas 
Data de despacho: 15.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 445/2018/OP 
Nome: Vítor Manuel Silva Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Praceta Courela do Forno, lote 11, Bairro Courela dos 
Fornos, Ramada 
Data de despacho: 15.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 193/2018/OP 
Nome: António Alves Valdeira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 

Local: Rua Serpa Pinto, vivenda Valdeira, Ramada / Caneças 
Data de despacho: 15.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 287/2018/OP/GI 
Nome: Hélder Duarte Fernandes Basílio 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Eng. Duarte Pacheco, lote 957 A, Famões 
Data de despacho: 15.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 341/2017/OP/GI 
Nome: Maria Manuela Marçal Luis 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Avenida do Vale Grande, lote 166, Pontinha 
Data de despacho: 15.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 364/2018/OP/GI 
Nome: Maria da Anunciação Pinto Martins Costa 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Bonjardim, lote 438, Bairro Casal Novo, Caneças 
Data de despacho: 15.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 192/2018/IP 
Nome: José Manuel 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Augusto Gil, Pombais, Odivelas 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Emita-se parecer favorável  
 
Processo n.º 248/2018/OP/GI 
Nome: Amélia Antunes Lopes Silva 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Teófilo Braga, lote A 290, Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 315/2018/OP/GI 
Nome: Marco Paulo de Albuquerque Monteiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Horta da Eira, lote 4, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 339/2018/OP/GI 
Nome: Maviel de Sousa Carvalho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Santo Estevão, lote 199, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 380/2018/OP/GI 
Nome: Susana Cristina dos Santos Albernaz 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Idade do Bronze, lote 41, Quinta do Castelo 
Nascente, Ramada 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 2/2017/OP 
Nome: AMBIMOBILIÁRIA SA 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Quinta do Lamas, Pontinha 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Determino a realização da 
vistoria 
 
Processo n.º 262/2018/OP/GI 
Nome: João Araújo Fernandes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Principal, lote B 2, Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 424/2018/IP 
Nome: Miguel Ângelo Alves Dias 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua 25 de Dezembro, lote A 70, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Emita-se parecer favorável 
 
Processo n.º 125/2018/OP/GI 
Nome: Fernando Carvalho Washington de Almeida 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Luis de Stau Monteiro, lote 96, Bairro das Granjas 
Novas, Ramada 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 504/2018/OP 
Nome: Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Complexo Desportivo – Campos do Odivelas, Odivelas 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 257/2018/OP 
Nome: Victor Manuel Sá Batista 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Pedro Alvares Cabral, nº 8, 8 A, Sr. Roubado, Olival 
Basto 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 195/2018/OP/GI 
Nome: Rui Manuel André Júlio 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 

Local: Avenida da Liberdade, lote 440, Bairro dos Quatro, 
Famões 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 339/2017/IP 
Nome: António José Goes Cabanas 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Cova dos Barros, lote 40, Ramada 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Emita-se parecer desfavorável. 
 
Processo n.º 240/2018/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Martins Costa 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Alfredo Roque Gameiro, lote 372, Bairro dos 
Quatro, Famões 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 242/2018/OP/GI 
Nome: Angela Maria Branco Bernardo Palma 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Mário Sá Carneiro, lote 404, Bairro dos Quatro 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 247/2018/OP/GI 
Nome: Escala Solene – Projetos Construções Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua das Fontainhas, lote 28, Bairro das Fontainhas , 
Famões 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 23/2016/OP/GI 
Nome: Paulo Gilberto Vieira Pinto Ribeiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Santa Rita Pintor, lote 529, Famões 
Data de despacho: 27.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 329/2018/OP/GI 
Nome: José António Isidoro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Caiada, lote D61, Bairro dos Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 27.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 313/2018/OP 
Nome: Abdul Gafar, Imo. Unipessoal, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Praceta Ary dos Santos, nº 5 – 1º e cv, Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 27.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
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Processo n.º 22/2018/OP/GI 
Nome: Associação das Testemunhas de Jeová 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua São Lázaro, lote 322, Bairro dos Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 27.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 238/2018/OP 
Nome: Soares & Assis – Medicina Dentária Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Major Caldas Xavier, nº 50 B – 9 Esqº., Odivelas 
Data de despacho: 27.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 254/2018/OP 
Nome: João Miguel Cardoso Frazão Marques 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Gil Eanes, nº 5 cv Dtª, Odivelas 
Data de despacho: 27.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 487/2017/OP/GI 
Nome: João Ricardo Justino Vasco 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Carrascais, lote 13, Caneças 
Data de despacho: 27.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 332/2018/OP/GI 
Nome: Vitorino Martins dos Reis 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 729, Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 323/2018/OP/GI 
Nome: Armindo Pinto dos Santos 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 293, Bairro Casal de S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 124/2016/OP/GI 
Nome: Fernando Ribeiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 130, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
 
 

Processo n.º 326/2018/OP/GI 
Nome: Guilherme de Jesus Alberto 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade S. João da Madeira, lote 185, Bairro Casal S, 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 317/2018/OP/GI 
Nome: Mariza Cláudia Mendes Castanheira N. A. Viana 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua S. Gabriel, lote 95, Bairro Trigache Sul, Famões 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 472/2018/OP 
Nome: RFES – Construções Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Jardim da Amoreira, lote 53, Casal da Carochia, Ramada 
Data de despacho: 30.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 105/2016/OP/GI 
Nome: Ana Lúcia Castro de Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 554, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 30.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Determino a realização da 
vistoria 
 
Processo n.º @ 85/2014 
Nome: Joaquim Dionísio Sozinho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Flor do Minho, lote 46, nº 39, Caneças 
Data de despacho: 30.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Homologo o auto da vistoria 
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Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, durante o 
mês de novembro de 2018, nos termos da informação n.º 
Interno/2018/13387, de 2018.12.07 (edoc/2018/73565): 
 
Processo n.º 497/2015/OP/GI 
Nome: Isidro Lourenço de Oliveira 
Assunto: Acompanhamento de Obra/Fiscalização 
Local: Rua Sol Nascente, lote 26, UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 06.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 78/2017/OP/GI 
Nome: Tiago André Nunes dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1225, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 06.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 358/2016/OP/GI 
Nome: Pedro Jorge Henriques Claro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Júlio Dinis com a Rua Teófilo Braga, lote 503, Bairro 
Saramagal, Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 06.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @ 200/2016 
Nome: Zelia Beatriz Faria Gameiro Baio 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Bairro da Carochia, Ramada 
Data de despacho: 07.00.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 327/2016/OP/GI 
Nome: Associação de Moradores Bairro Trigache Sul 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua de Santo António, Bairro Trigache Sul, Famões 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 32/2018/OP/GI 
Nome: David José Vaz Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Mercês, lote 16, Bairro da Carochia, Ramada 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 272/2018/OP/GI 
Nome: Couteze – Construtora Unida de Tomar e Zêzere Lda 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Praceta Américo Nunes, nº 5, lote 7, Ramada 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 190/2018/OP/GI 
Nome: Amadeu do Vale Cardoso 

Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua 8 de Março, lote C25, Ramada 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 392/2018/OP/GI 
Nome: Sandra Cristina Henriques Fernandes Caçador 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Idade do Bronze, lote 47, Bairro Quinta do Castelo 
Nascente, Ramada 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 396/2018/OP/GI 
Nome: Willemina Grada Vrielink 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua 18 de Maio, lote 32, Bairro Sol Nascente, Famões 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 302/2018/OP/GI 
Nome: Horácio Paulo Pereira Fernandes 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Constança, lote 9, Bairro Casal São 
Sebastião 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 407/2018/OP/GI 
Nome: António Alves Monteiro 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Luis de Stau Monteiro, lote 62, Bairro Granjas 
Novas, Ramada 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 370/2018/OP/GI 
Nome: José Almeida Dias 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua do Gaiato, lote 907, Bairro Casal da Silveira, Famões 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente. 
 
Processo n.º 505/2017/OP/GI 
Nome: Maria Helena Coelho de Sousa Franco 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 123, Bairro Trigache 
Norte, Famões 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º 72/2016/OP/GI 
Nome: Maximiano Pinto Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Leiria, lote 482, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 07.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
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Processo n.º 301/2015/OP/GI 
Nome: Licínio do Nascimento Rebelo Leal 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua de Belém, lote 113, Bairro Moinho do Baeta, Caneças 
Data de despacho: 08.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 402/2016/OP/GI 
Nome: João Aleixo Saraiva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Raul Proença, lote 26, Casal das Queimadas á Quinta 
das Dálias, Famões 
Data de despacho: 08.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 213/2018/OP/GI 
Nome: Martinho Matos Martins SA 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade Alcácer do Sal, lote 320, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 08.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @ 27/2018 
Nome: João Antunes Barata Lima 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cesário Verde, lote 221, Bairro Trigache Norte, 
Famões 
Data de despacho: 08.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 408/2018/OP/GI 
Nome: António Alves Monteiro 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Luis de Stau Monteiro, lote 65, Bairro Granjas 
Novas, Ramada 
Data de despacho: 09.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 492/2016/OP/GI 
Nome: José Manuel de Brito Fernandes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua D. Nuno Alvares Pereira, nº 5, Bairro Flor do Minho, 
Caneças 
Data de despacho: 12.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @ 81/2018 
Nome: José Pereira Barbosa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua General Norton de Matos, lote 105, Pontinha 
Data de despacho: 14.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 389/2018/OP/GI 
Nome: António Manuel da Silva Francisco 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 8 de Março, lote C 12, Bairro dos Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 15.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 

Processo n.º 17/2015/OP/GI 
Nome: José Patrício Beirão 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua São Miguel, lote 150, Bairro Moinho Baeta, Caneças 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 330/2016/OP/GI 
Nome: Murma Investimentos Imobiliários Unipessoal, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 618, Bairro dos Quatro, 
Saramagal, Famões 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 427/2018/OP/GI 
Nome: Valter Miguel Amorim Nunes 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Bernardino Santareno, lote 214, Bairro Granjas 
Novas, Ramada 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 148/2018/OP/GI 
Nome: Bruno Filipe Cebolais de Moura Semedo 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 234, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 21.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 60/2016/OP/GI 
Nome: Maria Martins Ramos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 586, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 22.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 335/2018/OP 
Nome: Maria Felícia Sanches Simão 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Maria Matos, nº 12, Ramada 
Data de despacho: 22.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 313/2017/OP/GI 
Nome: Maria Ani Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Dórdio Gomes, lote 308, Bairro do Girassol, Ramada 
Data de despacho: 22.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se e dê-se 
conhecimento á DLOP/SAVO 
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Processo n.º 389/2017/OP/GI 
Nome: Maria Alice dos Santos Pinto Alcobia 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Mercês, lote 13, nº 5, Bairro da Carochia, Ramada 
Data de despacho: 23.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará. 
 
Processo n.º 404/2017/OP/GI 
Nome: Instaladrilho Construções e Empreitadas, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Hortense Luz, lote 658, Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @ 51/2018 
Nome: Maria Manuela Machado Gonçalves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, 7, Rua da Paz, lote 253, Bairro Casal 
Novo, Caneças 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @ 211/2016 
Nome: José Manuel Costa e Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua António Silva, lote 78, Bairro do Girassol, Ramada 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se da suspensão do 
procedimento 
 
Processo n.º 382/2018/OP/GI 
Nome: António Manuel da Silva Francisco 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 49, Quinta das Dálias, 
Famões 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 381/2018/OP/GI 
Nome: António Manuel da Silva Francisco 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 50, Quinta das Dálias, 
Famões 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 3/2018/OP/GI 
Nome: Angela Conceição Martins Galacho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Novembro, lote 13, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 26.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 409/2016/OP 
Nome: Edinfor Imóveis SA 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Norberto de Oliveira, nº 13, Odivelas 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 

Processo n.º 395/2018/OP/GI 
Nome: Hugo Manuel de Sousa Silva Simões 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Bairro Flor do Minho, lote 36, Caneças 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se, alertando para as 
desconformidades legais e regulamentares e para as respetivas 
consequências caso as mesmas não sejam sanadas 
 
Processo n.º 406/2018/OP 
Nome: Odisseia Subtil, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de Macau, lote 2, Hortas, Vale Côvo, Caneças 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @ 79/2018 
Nome: Manuel da Silva Araújo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Sol Poente, lote A 210, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º @ 404/2015 
Nome: Carlos Manuel Lopes Correia 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Avenida da Liberdade, lote 442, Bairro Trigache Norte, 
Famões 
Data de despacho: 29.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º 524/2018/OP 
Nome: Paraíso dos Lelecos, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Guilherme Gomesa Fernandes, nº 3 e 3 A, Impasse 
1, Odivelas 
Data de despacho: 30.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se para no prazo 
estipulado apresentar os elementos em falta 
 
Processo n.º 55/2015/OP/GI 
Nome: Herminio Quintela 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 556, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 30.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @ 70/2018 
Nome: Joaquim José Maia Gouveia 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Carochia, lote 114, Bairro dos Apréstimos, 
Ramada 
Data de despacho: 30.11.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a autorização de 
utilização 
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Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, durante o 
mês de novembro de 2018, nos termos da informação n.º 
Interno/2018/13386, de 2018.12.07 (edoc/2018/73560): 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 414/2017/OP 
Nome: Rosários & Santos Construções Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Coronel Brás de Oliveira, lote 1, UF Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 05.11.2018 
Alvará n.º 257/2018 
 
Processo n.º 37/2017/OP/GI 
Nome: António Milheiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Elina Guimarães, lote 119, Bairro da Milharada 
Data de emissão: 05.11.2018 
Alvará n.º 258/2018 
 
Processo n.º 375/2016/OP/GI 
Nome: Mário Ribeiro Simões Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua dos Chãos Compridos, lote 16, Bairro do Sol 
Nascente 
Data de emissão: 05.11.2018 
Alvará n.º 259/2018 
 
Processo n.º ANULADO 
Nome:  
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local:  
Data de emissão:  
Alvará n.º 260/2018 
 
Processo n.º 56/2018/OP/GI 
Nome: Pedro Manuel da Silva Rebola 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 198 de Junho, lote 66, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 07.11.2018 
Alvará n.º 261/2018 
 
Processo n.º 333//2017/OP 
Nome: Obra & Retoque – Gestão e Acabamentos na 
Construção, Sociedade Unipessoal, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 634, Bairro do Saramagal 
Data de emissão: 08.11.2018 
Alvará n.º 262/2018 
 
Processo n.º 264/2017/OP/GI 
Nome: Joaquina Salvador João Simão Cabulo 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 466, Bairro 
Trigache Norte 
Data de emissão: 08.11.2018 
Alvará n.º 263/2018 
 
Processo n.º 214/2018/OP 
Nome: Joaquim Luis Roxo, Unipessoal Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 

Local: Rua C, lote H 5, Loteamento da Arroja 
Data de emissão: 12.11.2018 
Alvará n.º 264/2018 
 
Processo n.º 118/2018/OP 
Nome: RUTOC – Properties, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida Miguel Torga, zona 2, lote 6, Odivelas 
Data de emissão: 12.11.2018 
Alvará n.º 265/2018 
 
Processo n.º 121/2018/OP/GI 
Nome: Bernardo Santos Marques Pires Marques 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Armindo de Stau Monteiro, lote 232, Bairro das 
Granjas Novas 
Data de emissão: 12.11.2018 
Alvará n.º 266/2018 
 
Processo n.º 29/2017/OP/GI 
Nome: António Fernandes Maurício 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 27, Bairro Casal do Rato 
Data de emissão: 13.11.2018 
Alvará n.º 267/2018 
 
Processo n.º 52/2018/OP/GI 
Nome: Manuel do Rosário Dias 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Alcobaça, lote 369, Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 13.11.2018 
Alvará n.º 268/2018 
 
Processo n.º 511/2017/OP/GI 
Nome: Rosa Maria Lourenço Carrasqueira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua dos Lusitanos, lote 14, Bairro Quinta do Castelo 
Data de emissão: 14.11.2018 
Alvará n.º 269/2018 
 
Processo n.º 173/2018/OP/GI 
Nome: Wilke Victor Santana Gourgel 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Valentim António de Carvalho, lote 713, Bairro São 
Sebastião Norte 
Data de emissão: 14.11.2018 
Alvará n.º 270/2018 
 
Processo n.º 268/2018/OP/GI 
Nome: António Ribeiro Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida do VALE Grande, lote 21, Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 14.11.2018 
Alvará n.º 271/2018 
 
Processo n.º 332/2017/OP/GI 
Nome: Obra & Retoque – Gestão e Acabamentos na 
Construção, Sociedade Unipessoal, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 633, Bairro Saramagal 
Grande 
Data de emissão: 14.11.2018 
Alvará n.º 272/2018 
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Processo n.º 72/2018/OP/GI 
Nome: Ricardo José Ramos Falcão 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Engº. Duarte Pacheco, lote 592, Bairro Casal dos 
Mochos,  
Augi Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 16.11.2018 
Alvará n.º 273/2018 
 
Processo n.º 416/2018/D/OVP 
Nome: YOURCLINIC – Unipessoal Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida D. Dinis, nº 59 A, Odivelas 
Data de emissão: 16.11.2018 
Alvará n.º 274/2018 
 
Processo n.º 441/2017/OP/GI 
Nome: Nelson Filipe Lopes Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Estremadura, lote 93, Bairro das Fontainhas 
Data de emissão: 16.11.2018 
Alvará n.º 275/2018 
 
Processo n.º 90/2017/OP/GI 
Nome: António Filipe Júnior 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Maria do Céu, lote 348, Bairro Girassol 
Data de emissão: 21.11.2018 
Alvará n.º 276/2018 
 
Processo n.º 46/2017/OP/GI 
Nome: Carlos Jorge Marques Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 944, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 21.11.2018 
Alvará n.º 277/2018 
 
Processo n.º 471/2018/D/OVP 
Nome: Tecnilopes – Manutenções Elétricas, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida Amália Rodrigues, nº 6, Odivelas 
Data de emissão: 21.11.2018 
Alvará n.º 278/2018 
 
Processo n.º 497/2017/OP 
Nome: Pinto e Nascimento Pires – Construção Civil, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida das Acácias, lote H2, uf Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.11.2018 
Alvará n.º 279/2018 
 
Processo n.º 307/2018/OP/GI 
Nome: Futuro Prático Construções Unipessoal Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 285, Bairro Casal de São 
Sebastião 
Data de emissão: 28.11.2018 
Alvará n.º 280/2018 
 
Processo n.º 215/2018/OP/GI 
Nome: Paulo Fernando Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Liberdade, lote 5, Bairro Casalinho da Azenha 
Data de emissão: 28.11.2018 
Alvará n.º 281/2018 
 

Processo n.º 184/2018/OP 
Nome: Caixa Geral de Depósitos, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Castelo de Vide, nº 20 UF Ramada e Caneças 
Data de emissão: 28.11.2018 
Alvará n.º 282/2018 
 
Processo n.º 94/2018/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Rodrigues Coelho Costa Falé 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 932, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 29.11.2018 
Alvará n.º 283/2018 
 
Processo n.º 247/2018/OP/GI 
Nome: Escala Solene Projetos & Construções Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua das Fontainhas, lote 28, Bairro das Fontainhas 
Data de emissão: 30.11.2018 
Alvará n.º 284/2018 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º @ 26/2018 – 13102/CP/OP/GI 
Nome: Manuel  Joaquim Manso 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Olival, lote 92 A, Bairro Casal das Queimadas 
Data de emissão: 05.11.2018 
Alvará n.º 180/2018 
 
Processo n.º 499/2015/OP/GI 
Nome: Maria Rosa Serrão Ferreira e Outros 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua soa Lírios, nº 13, 13 A, 13 B e 13 C, UF Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 05.11.2018 
Alvará n.º 181/2018 
 
Processo n.º 71/2018/OP/GI 
Nome: Hefesto STC SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Júlio Verne, lote 841, com frente para a Rua São 
Sebastião, Bairro 
 Casal da Silveira 
Data de emissão: 07.11.2018 
Alvará n.º 182/2018 
 
Processo n.º @ 309/2015 – 14479/CP/OP/GI 
Nome: Silvino Augusto Pedro Paulino 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Queimadas, lote 3, Bairro Casal das Queimadas 
Data de emissão: 07.11.2018 
Alvará n.º 183/2018 
 
Processo n.º 11/2017/OP/GI 
Nome: Homero & Associados – Transportes de Carga Geral, 
Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua José de Sousa Saramago, nº 25, 25 A, e 27 de policia, 
UF Pontinha 
Famões 
Data de emissão: 09.11.2018 
Alvará n.º 184/2018 
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Processo n.º 366/2015/OP/GI 
Nome: José Manuel Ferreira Teixeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua dos Eucaliptos, lote 59, Bairro Casal da Perdigueira 
Data de emissão: 12.11.2018 
Alvará n.º 185/2018 
 
Processo n.º @ 92/2017 – 13497/CP/OP/GI 
Nome: Vitorino Duarte das Neves 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua João de Barros, lote 146, Bairro Alto de Famões 
Data de emissão: 12.11.2018 
Alvará n.º 186/2018 
 
Processo n.º 170/2017/OP/GI 
Nome: Construções Araújo & Machado Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Eduardo Viana, nº 4 e 4 A de policia, UF Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 13.11.2018 
Alvará n.º 187/2018 
 
Processo n.º 170/2018/OP/GI 
Nome: Augusto Miguel Damião Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Rúben A, lote 473, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 13.11.2018 
Alvará n.º 188/2018 
 
Processo n.º @ -263/2015 – 14843/CP/OP/GI 
Nome: Lucília Maria Santos Marques Duarte 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, nº 16 de policia, Castelo Poente 
Data de emissão: 14.11.2018 
Alvará n.º 189/2018 
 
Processo n.º @ 168/2016 – 28334/OCP/OC 
Nome: José Agostinho Fernandes Amaral 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 227, Bairro 
Trigache Norte 
Data de emissão: 16.11.2018 
Alvará n.º 190/2018 
 
Processo n.º @ 139/2017 – 13560/CP/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Gaspar Afecto Martinho e Outros 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Avenida Luis de Camões, nº 16 de policia, Quinta das 
Pretas 
Data de emissão: 16.11.2018 
Alvará n.º 191/2018 
 
Processo n.º 213/2018/OP/GI 
Nome: Martinho Matos Martins de Sá 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de Alcácer do Sal, lote 320, Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 22.11.2018 
Alvará n.º 192/2018 
 
Processo n.º 342/2016/OP/GI 
Nome: Andreia Raquel Lopes Lourenço Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz, 295, Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 22.11.2018 
Alvará n.º 193/2018 
 

Processo n.º 402/2016/OP/GI 
Nome: João Aleixo Saraiva 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Raul Proença, lote 26, Bairro Casal das Queimadas á  
Quinta das Dálias 
Data de emissão: 22.11.2018 
Alvará n.º 194/2018 
 
Processo n.º 142/2016/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Particular, nº 9 de policia, Sete Quintas 
Data de emissão: 23.11.2018 
Alvará n.º 195/2018 
 
Processo n.º 312/2016/OP 
Nome: OÁSIS – Combustíveis e Lubrificantes Lda 
Assunto: 2º Aditamento - Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Major João Luis Moura, lote 6 UF Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 28.11.2018 
Alvará n.º 380/1998 
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COESÃO SOCIAL 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Ana 
Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências 
do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2018, de 28 de setembro, no âmbito da Divisão 
de Coesão Social, referentes ao mês de novembro de 2018, 
nos termos da informação n.º Interno/2018/13192, de 
2018.11.30 (edoc/2018/72232): 
 
Divisão de Coesão Social 
 
EDOC/2018/16311 
Interno/2018/21831 de 2018/10/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua Cristóvão da 
Gama – Pontinha – Pagamento de quota extraordinária 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. Presidente. 
Conforme proposto e face ao informado na etapa 17, devido à 
não comparticipação por parte da Companhia de Seguros pelo 
motivo do valor dos danos ser inferior à franquia contratual, 
solicita-se autorização de cabimento, compromisso e pagamento 
do valor de 78,08€ (setenta e oito euros e oito cêntimos), 
referente a pagamento de quota extraordinária 2018, à 
Administração do Condomínio do n.º 16 - Rua Cristóvão da 
Gama - Pontinha e, em caso de concordância, o envio á 
DJAG/DFA para o devido procedimento.” 
Data da decisão: 2018/11/12 
 
EDOC/2018/55463 
Interno/2018/12187 de 2018/10/30 
Assunto: Alienação da habitação municipal sita na Rua Rainha 
Santa Isabel, 3, 3º Esq. – União das Freguesias de Pontinha e 
Famões – Maria do Carmo Gomes Varela – Certificação 
Energética 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, face ao 
informado. À DFA para os efeitos subsequentes." 
Data da decisão: 2018/11/23 
 
EDOC/2018/59119 
Interno/2018/12191 de 2018/10/30 
Assunto: Alienação da habitação municipal sita na Praceta dos 
Cravos, 3, 2º Esq. – Odivelas– Emílio Martins Tavares – 
Certificação Energética 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto, face ao 
informado. À DFA para os efeitos subsequentes." 
Data da decisão: 2018/11/23 
 
EDOC/2018/62834 
Interno/2018/11761 de 2018/10/19 
Assunto: Acordo de Cooperação celebrado entre a CMO e a 
Cooperativa – NHC, Cooperativa de Solidariedade, CRL – 
Proposta de cabimento e compromisso adicional. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, face ao 
informado. À DJAG/DFA para os devidos efeitos.” 
Data da decisão: 2018/11/15 
 
EDOC/2018/62347 
Interno/2018/11901 de 2018/10/24 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda do fogo 
Prohabita I – Acordo 328 sito na Alameda Infante D. Henrique, 
5, 2º Dtº, Odivelas – Adelino Rechena 

Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, face ao 
informado. À DJAG/DFA para os devidos efeitos.” 
Data da decisão: 2018/11/15 
 
EDOC/2018/66429 
Interno/2018/12509 de 2018/11/12 
Assunto: Revisão de renda – Nome: Cecília da Cruz Ferreira 
Filipe – Morada: Praceta 25 de agosto, n.º 2 – 2º Dtº - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, face ao 
informado. À DCS para os posteriores procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2018/11/28 
 
EDOC/2018/64886 
Interno/2018/22832 de 2018/11/06 
Assunto: Revisão de renda – Nome: Joaquim Guerra dos Reis – 
Morada: Rua José Régio, n.º 11 – 2º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, face ao 
informado. À DCS para os posteriores procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2018/11/28 
 
EDOC/2018/64573 
Interno/2018/12094 de 2018/10/29 
Assunto: Fundo de Auxílio Social de Emergência (FASE) – 
Proposta referente ao mês de outubro de 2018 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo conforme proposto e face 
ao informado. À Sra. C DCS para os posteriores procedimentos 
e efeitos subsequentes.” 
Data da decisão: 2018/11/05 
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Listagem dos atos com eficácia externa praticados pelo 
Senhor Vereador Edgar Valles, no uso da competência 
delegada/subdelegada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
41/PRES/2018 de 28 de setembro, no âmbito da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, no período 
compreendido entre 02 a 30 de novembro de 2018, nos 
termos da informação n.º Interno/2018/13240 de 2018.12.03 
(edoc/2018/72838): 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
Decisões tomadas ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas  
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Paleolítico, lote 34, Tomada da Amoreira, Ramada, nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma “M. Jesus Santos Investimentos Unipessoal, 
Lda”) 
(Processo 121/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador – Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2018-11-21 
Data da notificação: 2018.11.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Paleolítico, lote 36, Tomada da Amoreira, Ramada nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Áurea Celeste Veríssimo da Conceição Jesus) 
(Processo 122/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador – Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: – Data: 2018-11-21 
Data da notificação: 2018.11.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Paleolítico, lote 35, Tomada da Amoreira, Ramada nos 
termos do nº 1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Luís Rodrigues Jorge) 
(Processo 123/DFM/18) 
Decisão do Senhor Vereador – Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: – Data: 2018-11-21 
Data da notificação: 2018.11.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
02/11/2018 a 30/11/2018 
 
Assunto: Remoção de um veículo Daewoo, com a matrícula 11-
75-TV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
106/VIAT/PV/OL/18). 
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: 2018.10.26 
Data da remoção: 2018.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford, com a matrícula EJ-68-
71, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
151/VIAT/OD/18). 
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: 2018.10.26 
Data da remoção: 2018.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault, com a matrícula 74-
05-OE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
150/VIAT/OD/18). 
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: 2018.10.26 
Data da remoção: 2018.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat, com a matrícula 37-99-
GN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
151/VIAT/OD/18). 
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: 2018.10.26 
Data da remoção: 2018.11.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vivaro, com a matrícula 
72-AD-44, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
153/VIAT/OD/18). 
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: 2018.10.29 
Data da remoção: 2018.11.13 
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Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a matrícula 
48-51-IH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
152/VIAT/OD/18). 
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: 2018.11.13 
Data da remoção: 2018.11.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Micra, com a matrícula 
OX-66-61, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
79/VIAT/RA/CA/18). 
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: 2018.10.26 
Data da remoção: 2018.11.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Jumpy, com a 
matrícula 08-54-XE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
163/VIAT/OD/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Berlingo, com a 
matrícula 35-59-UE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
162/VIAT/OD/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a matrícula 
65-32-OT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
148/VIAT/PO/FA/18). 
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: 2018.10.29 
Data da remoção: 2018.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW, com a matrícula SQ-
21-60, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
147/VIAT/OD/18). 

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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus, com a matrícula 
31-27-RN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
164/VIAT/OD/18). 
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:  
Data da remoção: 2018.11.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a matrícula 
23-01-QO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
155/VIAT/OD/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Sunny, com a 
matrícula XZ-89-60, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
82/VIAT/RA/CA/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Laguna, com a 
matrícula 73-89-OA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
168/VIAT/OD/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a matrícula 
XF-13-81, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
165/VIAT/OD/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.28 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 25 – 26 de dezembro de 2018 

49 
 

Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 205, com a matrícula 
04-79-FH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
166/VIAT/OD/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 75-28-CC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
167/VIAT/OD/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroën AX, com a matrícula 
12-38-DE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
84/VIAT/RA/CA/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Xantia, com a 
matrícula 58-06-GG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
149/VIAT/PO/FA/18). 
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: 2018.11.20 
Data da remoção: 2018.11.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula UL-36-52, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
85/VIAT/RA/CA/18). 
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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Laguna, com a 
matrícula 47-07-VL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
169/VIAT/OD/18). 

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: 2018.11.12 
Data da remoção: 2018.11.29 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

20.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 13 de dezembro de 2018 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MAPA DE PESSOAL 2019 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL 2019 
 

Presente para deliberação a Proposta de Mapa de Pessoal 
para 2019, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11489, de 2018.10.10, aprovada na 21.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 31 de outubro de 2018, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22 de 2018, página 9). 
 
“De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 29.º, da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as 
necessárias adaptações, o Mapa de Pessoal, para o 
próximo ano, deverá ser submetido à aprovação dos 
Órgãos competentes juntamente com a proposta de 
orçamento. 
 
No cumprimento desses dispositivos legais, foi elaborada 
a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2019, em 
anexo, a qual tem como grande objetivo a adequação dos 
postos de trabalho previstos aos objetivos estratégicos 
desta Autarquia para o próximo ano e às efetivas 
necessidades dos serviços para a prossecução dos 
mesmos, tendo em consideração o seguinte: 
 
1) Previsão de novos postos de trabalho que permitam a 
futura consolidação de situações de mobilidade na 
categoria e mobilidade intercarreiras; 
 
2) Previsão de novos postos de trabalho tendo em vista a 
abertura de procedimentos concursais imprescindíveis ao 
cumprimento das obrigações de prestação de serviço 
público legalmente estabelecidas, nomeadamente ao nível 
das carreiras de Técnico Superior, Assistente Técnico e 
Assistente Operacional para o exercício de funções em 
diversas áreas da atividade municipal; 
 

3) Eliminação de alguns postos de trabalho não ocupados 
referentes a diversas situações cuja ocupação não se revela 
necessária aos serviços.  
 
Em face destas linhas orientadoras, o mapa de pessoal 
para 2019 contempla um total de 1524 postos de trabalho, 
encontrando-se ocupados, à presente data, 1284 
(incluindo o pessoal não docente dos Agrupamentos de 
Escolas do Concelho, no âmbito da transferência de 
competências na área da educação) e não ocupados 240 
postos.  
 
Em termos comparativos com o Mapa de Pessoal para 
2018 – 1.ª Alteração, o qual contemplava 1472 postos de 
trabalho, observa-se um acréscimo de 52 postos de 
trabalho, que resulta do seguinte:  
 
Criação de 57 postos de trabalho, designadamente nas 
carreiras de Técnico Superior (26 postos de trabalho), 
Assistente Técnico (19 postos de trabalho, incluindo 1 
Coordenador Técnico), Assistente Operacional (12 postos 
de trabalho), para o exercício de funções nas várias 
unidades orgânicas desta Câmara Municipal. 
 
Eliminação de 5 postos de trabalho não ocupados 
referentes a 1 situação resultante de saída de trabalhador 
para outro organismo, e 4 postos cuja ocupação não se 
revela necessária para a prossecução das atribuições das 
respetivas unidades orgânicas.  
 
De salientar ainda que esta proposta de Mapa de Pessoal 
contempla a descrição das funções associadas a cada 
carreira/categoria. 
 
Do exposto deu-se conhecimento às Organizações 
Sindicais, representativas dos trabalhadores desta Câmara 
Municipal, conforme documento anexo.  
 
Mais se informa que esta proposta de mapa está espelhada 
na proposta de Orçamento para 2019, o qual prevê a 
dotação correspondente ao número de postos de trabalho 
previstos. (…)” (Informação n.º Interno/2018/11489, de 
2018.10.10) 
 
[Documento a ser divulgado através do sítio institucional 
da Câmara Municipal de Odivelas na Internet www.cm-
odivelas.pt] 
 
(Aprovado por maioria) 
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SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL 2019 
PROCESSO N.º 05/DMGAG/2018 

 
Presente para deliberação o Mapa de Pessoal dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas (SIMAR) para o ano de 2019, processo n.º 
05/DMGAG/2018, na sequência do deliberado pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR de Loures e 
Odivelas, em 5 de novembro de 2018, na sua 25.ª reunião 
ordinária. De acordo com a Proposta de Deliberação n.º 
394/2018 e documentos anexos, remetidos à Câmara 
Municipal de Odivelas através do ofício S/30466, de 
2018.11.06 dos SIMAR de Loures e Odivelas, anexos à 
informação n.º Interno/2018/12418 de 2018.11.07, da 
Câmara Municipal de Odivelas, aprovada na 22.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
14 de novembro de 2018, (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 23 de 2018, página 12). 
 
No Mapa de Pessoal remetido pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR constam o número de postos 
de trabalho ocupados e os que se preveem necessários 
recrutar para a prossecução das atividades dos SIMAR. Os 
postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal dos 
SIMAR para o ano de 2019 encontram-se refletidos nos 
documentos previsionais para 2019. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2019 
PROCESSO N.º 07/DMGAG/2018 

 
Presente para deliberação os Documentos Previsionais 
para o ano 2019, dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), 
processo n.º 07/DMGAG/2018. Na sequência do 
deliberado pelo Conselho de Administração dos SIMAR 
de Loures e Odivelas, em 5 de novembro de 2018, na sua 
25.ª reunião ordinária, de acordo com a proposta de 
deliberação n.º 395/2018 e documentos anexos, remetidos 
à Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/30466, de 2018.11.06 dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
anexos à informação dos serviços da Câmara Municipal de 
Odivelas com o n.º Interno/2018/12410 de 2018.11.07, 
aprovada na 22.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 14 de novembro de 2018, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 de 2018, 
página 12). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

PONTO PENDENTE 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA PRESENTE SESSÃO 
 

Dado o adiantado da hora, a Senhora Presidente em 
exercício na Assembleia Municipal de Odivelas, colocou à 
votação a retirada do “ponto 5 – Processo 
02/DMGAG/2018 – Proposta de aprovação de minuta 
de Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências na AML no âmbito da atribuição da 
concessão da atividade de exploração da rede municipal de 
eletricidade em baixa tensão”, para uma próxima Sessão 
da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

21.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 20 de dezembro de 2018 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REDE MUNICIPAL DE ELETRICIDADE 
EM BAIXA TENSÃO 

 

 
 

MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AML 

 
Presente para deliberação a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências no 
âmbito da atribuição da concessão destinada ao exercício, 
em exclusivo, da atividade de exploração da rede 
municipal de distribuição de eletricidade em baixa tensão, 
a celebrar entre o Município de Odivelas e a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), nos termos da Lei n.º 
31/2017, de 31 de maio “…que aprovou os princípios e 
regras gerais relativos à organização dos procedimentos de 
concurso público para atribuição, por contrato, de 
concessão destinadas ao exercício em exclusivo da 
exploração das redes municipais de distribuição de 
eletricidade em baixa tensão.”, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2018/12392, de 2018.11.07, 
aprovada na 22.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 14 de novembro de 2018, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 de 2018, 
página 11). 

 
 

“MINUTA 
 

Contrato interadministrativo de delegação de 
competências no âmbito da atribuição da concessão 
destinada ao exercício, em exclusivo, da atividade de 

exploração da rede municipal de distribuição de 
eletricidade em baixa tensão 

 
A Área Metropolitana de Lisboa, pessoa coletiva n.º […], 
com sede na Rua Cruz de Santa Apolónia 23, 1100-187 
Lisboa, neste ato representada por […], […], na qualidade 
de Presidente do Conselho Metropolitano, que intervém 
neste ato em cumprimento da deliberação do Conselho 

Metropolitano […] que aprovou a celebração do presente 
contrato interadministrativo ao abrigo do artigo 90.º, n.º 1, 
alínea l), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
abreviadamente designada «AML» ou «Primeira 
Outorgante»; 
 
e, 
 
O Município de […], pessoa coletiva n.º […], com sede 
[…], neste ato representado por […], que intervém neste 
ato em cumprimento da deliberação da Assembleia 
Municipal de […] que autorizou a celebração do presente 
contrato interadministrativo ao abrigo do artigo 25.º, n.º 1, 
alínea k), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, abreviadamente designado «Município de […]» 
ou «Segundo Outorgante», 
 
celebram e reciprocamente aceitam o presente  
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 
 
considerando que: 
 
I. A distribuição de eletricidade em baixa tensão em 
Portugal Continental (abreviadamente «BT») é uma 
atividade dos municípios, nos termos do Decreto-Lei n.º 
344-B/82, de 1 de setembro, na sua atual redação 
 
II. Essa atividade pode ser explorada diretamente pelos 
municípios ou, em alternativa, pode ser concessionada por 
20 anos, em regime de serviço público; 
 
III. Quando os municípios decidirem pela exploração da 
atividade em regime de concessão, a mesma realiza-se nos 
termos do disposto na Lei n.º 31/2017, de 31 de maio, 
que estabelece os princípios e regras gerais para 
organização dos procedimentos de concurso público de 
atribuição, por contrato e em regime de serviço público, 
das concessões destinadas ao exercício em exclusivo da 
exploração das redes municipais de distribuição de 
eletricidade de BT; 
 
IV. Esse diploma legal procede à definição dos princípios 
gerais do lançamento dos procedimentos de concurso 
público, nomeadamente quanto ao seu conteúdo ou 
tramitação, prevendo ainda o seu lançamento 
sincronizado durante o ano de 2019; 
 
V. A Lei n.º 31/2017 determina ainda que os concursos 
públicos devem ser agrupados para atribuição das 
concessões de distribuição em BT em áreas territoriais 
mais amplas que o território de um só município, 
apontando o artigo 5.º da Lei n.º 31/2017, de 31 de maio, 
como base preferencial de delimitação territorial as 
entidades intermunicipais, segundo o princípio da 
coerência territorial, agrupando diversos municípios e/ ou 
comunidades intermunicipais; 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 25 – 26 de dezembro de 2018 

56 
 

VI. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos – 
ERSE é encarregue pela Lei n.º 31/2017, de 31 de maio, 
de elaborar propostas de áreas territoriais agregadas dos 
concursos; 
 
VII. Porém, o concedente continuará a ser cada município 
individualmente considerado, existindo várias concessões 
municipais, sendo a definição da área territorial decidida 
pelos órgãos competentes dos municípios; 
 
VIII. Os municípios podem optar por uma área territorial 
diferente da proposta se demonstrarem a existência de 
vantagens relevantes para o interesse público, através de 
estudo com igual detalhe e fundamentação de que a opção 
não prejudica o Sistema Elétrico Nacional, sob proposta 
da ERSE. 
 
IX. Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 5/2018, de 11 de janeiro, a aprovação pelos órgãos dos 
municípios ou entidades intermunicipais da definição da 
respetiva área territorial para efeitos de procedimento 
concursal, ou sobre a eventual intenção de proceder à 
exploração direta, deveria ocorrer até final do terceiro 
trimestre de 2018 e a aprovação das peças dos respetivos 
procedimentos deverá ocorrer até ao final de 2018; 
 
X. A Lei n.º 31/2017, de 31 de maio, aponta para uma 
atuação concertada dos municípios e das entidades 
intermunicipais da área territorial em que estão integrados, 
nomeadamente devendo constituir agrupamentos de 
entidades adjudicantes nos procedimentos de concurso 
público, nos termos do artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos; 
 
XI. Os municípios podem delegar nas áreas 
metropolitanas e nas comunidades intermunicipais, 
através da celebração de contratos interadministrativos, as 
respetivas competências em matéria de serviços públicos 
de gestão de infraestruturas urbanas e respetivas atividades 
prestacionais, como o é o serviço público de exploração 
das redes municipais de distribuição de eletricidade de BT, 
de acordo com o previsto nos artigos 116.º a 123.º e 128.º 
a 130.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
XII. Os contratos interadministrativos têm por objeto a 
identificação das condições que em concreto asseguram o 
efetivo exercício das atribuições e competências delegadas; 
 
XIII. Os outorgantes consideram que através da 
celebração de um contrato interadministrativo 
relativamente à preparação e lançamento da exploração 
das redes municipais de distribuição de eletricidade de BT, 
se promoverá uma maior eficiência e gestão sustentável 
dessas infraestruturas, bem como a universalidade do 
acesso e a qualidade dos serviços, a coesão económica, 
social e territorial; 
 
XIV. O presente contrato interadministrativo tem por 
objeto o exercício de competências administrativas de 

índole processual, tendo em vista a celebração de 
contratos de concessão, e não a assunção de obrigações de 
investimento ou de financiamento do Município pela 
AML nessa relação concessória, pelo que o presente 
contrato não será suscetível de gerar despesa pública; 
 
XV. Por outro lado, a assunção das competências ao 
abrigo do presente contrato interadministrativo será 
acompanhada da assunção de idênticas competências 
provindas dos demais municípios que integram a AML, 
daí advindo os evidentes ganhos de eficiência na gestão de 
recursos públicos que decorrem da economia de atos e 
recursos administrativos proporcionados pela 
concentração de vários processos municipais num único 
processo intermunicipal; 
 
XVI. Na impossibilidade de realizar uma análise mais 
profundada do impacto económico-financeiro que 
comprove uma eficiente gestão de recursos públicos, sem 
ações deficitárias, entendeu-se introduzir uma cláusula que 
assegurasse o cumprimento do requisito de não aumento 
da despesa pública global previsto na alínea a) do n.º 3 do 
artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, ex vi artigo 122.º, n.º 2. 
 
e que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 
CAPÍTULO I | DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Cláusula 1.ª | Natureza 
 
O presente Contrato tem a natureza de contrato 
interadministrativo de delegação de competências, sendo 
celebrado ao abrigo do disposto nos artigos 4.º, n.º 4, 5.º e 
6.º da Lei n.º 31/2017, de 31 de maio, e nos artigos 116.º a 
123.º e 128.º a 130.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
Cláusula 2.ª | Objeto 
 
2.1. O Contrato tem por objeto a delegação de 
competências do Município de […] na AML relacionadas 
com a exploração da rede municipal de distribuição de 
eletricidade de BT do Município de […], tendo em vista a 
sua exploração direta ou a atribuição da sua concessão, em 
exclusivo e regime de serviço público, nos termos da Lei 
n.º 31/2017, de 31 de Maio. 
 
2.2. O Contrato abrange as seguintes áreas: 
 
a) Definição do modelo de exploração da atividade de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão a implementar 
no Município de […], nomeadamente de gestão direta ou 
de concessão de serviço público; 
 
b) Em caso de adoção do modelo de concessão, o 
planeamento, organização, operação, atribuição, 
fiscalização, investimento e financiamento da atividade de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão no Município 
de […], no âmbito alargado da área geográfica da AML e 
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do procedimento concursal previsto na Lei n.º 31/2017, 
de 31 de maio. 
 
Cláusula 3.ª | Objetivos estratégicos 
 
3.1. A atuação dos outorgantes, na execução do presente 
Contrato, visa a prossecução dos objetivos de eficiência e 
gestão sustentável do serviço público de exploração da 
rede municipal de distribuição de eletricidade de BT do 
Município de […], seja em modelo de exploração direta 
ou de concessão, devendo ser garantida a implementação 
de um modelo concorrencial, transparente e não 
discriminatório para os comercializadores e consumidores. 
 
3.2. Os outorgantes comprometem-se ainda, na execução 
do presente Contrato, a promover a gestão e o uso 
eficiente dos recursos públicos, a promoção da 
universalidade do acesso e da qualidade dos serviços, a 
coesão económica, social e territorial e o desenvolvimento 
equilibrado do setor elétrico. 
 
Cláusula 4.ª | Princípios gerais 
 
A negociação, celebração, execução e cessação do 
presente Contrato obedece aos seguintes princípios: 
 
a) Igualdade; 
 
b) Não discriminação; 
 
c) Estabilidade; 
 
d) Prossecução do interesse público; 
 
e) Continuidade da prestação do serviço público; 
 
f) Necessidade e suficiência dos recursos. 
 
CAPÍTULO II | MODELO E PLANEAMENTO DA ATIVIDADE 
 
Cláusula 5.ª | Delegação geral 
 
5.1. O Segundo Outorgante delega na Primeira 
Outorgante as competências de organização, 
planeamento, desenvolvimento e articulação da 
exploração da atividade de distribuição de eletricidade em 
baixa tensão no Município de […], bem como dos 
equipamentos e infraestruturas a ele dedicados. 
 
5.2. O Segundo Outorgante delega na Primeira 
Outorgante a sua representação, relativamente à atividade 
de distribuição de eletricidade em baixa tensão, junto das 
demais entidades publicas e privadas do setor, 
nomeadamente o Estado, a ERSE, demais municípios e 
operadores. 
 
Cláusula 6.ª | Modelo de atividade 
 
6.1. O Segundo Outorgante delega na Primeira 
Outorgante as competências para avaliar e desenvolver o 

modelo de exploração da atividade de distribuição de 
eletricidade em baixa tensão a implementar no Município 
de […], nomeadamente através de gestão direta com 
recurso a meios próprio ou através da atribuição a 
operadores provados por meio da celebração de contratos 
de concessão, incluindo as competências para elaborar os 
respetivos estudos justificativos legalmente exigíveis. 
 
6.2. A Primeira Outorgante apresenta o modelo por si 
desenvolvido para a exploração da atividade de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão no Município 
de […], acompanhado dos necessários estudos 
justificativos, para efeitos da sua aprovação pelos órgãos 
próprios do Segundo Outorgante. 
 
6.3. Se o modelo de atividade que vier a proposto pela 
Primeira Outorgante for o de atribuição a operadores 
privados por meio da celebração de contratos de 
concessão, o Segundo Outorgante desde já delega as 
competências para a respetiva implementação, nos termos 
dos capítulos seguintes. 
 
CAPÍTULO III | CONTRATUALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA 
ATIVIDADE 
 
Cláusula 7.ª | Delimitação da área territorial 
 
7.1. O Segundo Outorgante delega na Primeira 
Outorgante as competências para definir a área territorial 
abrangida pelo procedimento de concurso público em que 
se integrará a atribuição da concessão da atividade de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão no Município 
de […], previstas no artigo 5.º da Lei n.º 31/2017, de 31 
de maio. 
 
7.2. O Segundo Outorgante delega na Primeira 
Outorgante as competências para coordenar e articular a 
exploração da atividade de distribuição de eletricidade em 
baixa tensão no Município de […] com a exploração dessa 
atividade em outros Municípios, designadamente aqueles 
integrados na AML, no âmbito da sua atribuição a 
operadores privados por meio da celebração de contratos 
de concessão. 
 
7.3. Para efeitos do disposto no número anterior, o 
Segundo Outorgante delega na Primeira Outorgante as 
seguintes competências: 
 
a) Realização de avaliações do ativo imobilizado e outros 
elementos patrimoniais dedicados à atividade de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão no Município 
de […]; 
 
b) Realização de avaliações aos recursos humanos e outros 
elementos não patrimoniais dedicados à atividade de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão no Município 
de […]; 
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c) Interlocução com atuais concessionários, 
nomeadamente para reporte de informação relativa aos 
contratos de concessão em curso; 
 
d) Realização de estudos operacionais e financeiros; 
 
e) Elaboração de instrumentos de planeamento da 
atividade de distribuição de eletricidade em baixa tensão, a 
adotar pelos órgãos da Primeira e do Segundo 
Outorgante. 
 
7.4. A Primeira Outorgante apresenta a definição de área 
territorial por si desenvolvida, acompanhada dos 
necessários estudos justificativos, para efeitos da sua 
aprovação pelos órgãos próprios do Segundo Outorgante, 
nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 31/2017, de 
31 de maio. 
 
Cláusula 8.ª | Procedimento de concurso público 
 
8.1. O Segundo Outorgante delega na Primeira 
Outorgante as competências para praticar todos os atos 
preparatórios e de coordenação do procedimento 
concursal de atribuição da exploração da atividade de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão, por meio de 
contrato de concessão. 
 
8.2. O Segundo Outorgante delega na Primeira 
Outorgante as competências para elaborar todos os 
projetos de atos e decisões que os órgãos da Primeira 
Outorgante tenham de praticar no âmbito do 
procedimento concursal de atribuição da exploração da 
atividade de distribuição de eletricidade em baixa tensão, 
nomeadamente ao abrigo do artigo 4.º, n.º 5, da Lei n.º 
31/2017, de 31 de maio, e do artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
8.3. O Segundo Outorgante desde já designa a Primeira 
Outorgante, nos termos e para os efeitos do disposto no 
n.º 3 do artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, 
como representante do agrupamento para efeitos de 
condução do procedimento concursal a que houver lugar. 
 
8.4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o 
Segundo Outorgante delega ainda na Primeira Outorgante 
as seguintes competências: 
 
a) Elaboração das peças procedimentais, incluindo o 
programa do procedimento de concurso e o caderno de 
encargos, conforme o artigo 6.º da Lei n.º 31/2017, de 31 
de maio, definindo todos os aspetos das mesmas 
colocadas à concorrência, nomeadamente o objeto da 
concessão, eventual divisão em lotes, o critério de 
adjudicação e as contrapartidas financeiras a exigir; 
 
b) Definição de todos os aspetos de execução do contrato 
de concessão a celebrar, conforme referido no n.º 2 do 
artigo 6.º da Lei n.º 31/017 de 31 de maio, bem como dos 

demais aspetos que lhe sejam aplicáveis ao abrigo do 
Código dos Contratos Públicos; 
 
c) Definição de todos os aspetos submetidos à 
concorrência, os parâmetros base e os aspetos não 
submetidos à concorrência do contrato, conforme 
referido no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 31/017 de 31 de 
maio, bem como no Código dos Contratos Públicos; 
 
d) Definição de obrigações de serviço público, as quais 
devem ser apresentadas de forma expressa e detalhada, 
por referência a elementos específicos, objetivos e 
quantificáveis; 
 
e) Elaboração de todos os trabalhos, avaliações e estudos 
necessários ou pressupostos da celebração do contrato de 
concessão; 
 
f) Interlocução com atuais concessionários, 
nomeadamente para reporte de informação relativa aos 
contratos de concessão em curso. 
 
8.5. A seleção de qualquer operador deverá observar o 
regime jurídico estabelecido na Lei n.º 31/2017, de 31 de 
maio, e no Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula 9.ª | Contrapartidas financeiras 
 
O Segundo Outorgante delega na Primeira Outorgante, 
no que respeita à rede municipal de distribuição de 
eletricidade de BT do Município de […], a competência 
para estabelecer as contrapartidas financeiras a pagar pelo 
operador privado ao Município, pela atribuição do direito 
de exploração em exclusivo e em regime de serviço 
público, nos termos do respetivo enquadramento legal 
aplicável, nomeadamente mas não exclusivamente o 
disposto no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 31/2017, de 31 
de maio. 
 
Cláusula 10.ª | Iluminação pública 
 
10.1. O Segundo Outorgante delega na Primeira 
Outorgante as competências para avaliar e desenvolver o 
modelo de exploração da rede de iluminação pública do 
Município de […], nomeadamente se deve ser incluído no 
contrato de concessão de exploração da atividade de 
distribuição de eletricidade de BT ou permanecer na esfera 
municipal. 
 
10.2. Se o modelo de atividade que vier a proposto pela 
Primeira Outorgante for o de integração no âmbito do 
contrato de concessão, o Segundo Outorgante desde já 
delega as competências para a respetiva implementação, 
nos termos do presente capítulo. 
 
Cláusula 11.ª | Fiscalização e monitorização 
 
11.1. Os dois Outorgantes articulam, entre si, no que 
respeita atividade de distribuição de eletricidade em baixa 
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tensão no Município de […], a competência para fiscalizar 
e monitorizar a respetiva exploração. 
 
11.2. No âmbito das suas atribuições de supervisão e 
fiscalização, que lhe são delegadas, a Primeira Outorgante 
supervisiona e fiscaliza a atividade do operador de serviço 
público em tudo o que respeite à exploração dos serviços 
e sua conformidade com o disposto na legislação e na 
demais regulamentação aplicável, bem como, quando 
exista contratualização da exploração da atividade, no 
cumprimento do disposto dos respetivos contratos. 
 
11.3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a 
fiscalização e monitorização da componente de 
iluminação pública, caso integrada no contrato de 
concessão, incumbe ao Segundo Outorgante, que, 
localmente, aferirá do seu cumprimento. 
 
CAPÍTULO IV | COMPROMISSO INSTITUCIONAL 
 
Cláusula 12.ª | Deveres de informação 
 
12.1. Cada um dos outorgantes informa o outro de 
quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu 
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na 
execução da atividade de distribuição de eletricidade em 
baixa tensão, de acordo com o princípio da boa-fé e 
colaboração institucional. 
 
12.2. Cada um dos Outorgantes informa o outro de 
quaisquer circunstâncias que previsivelmente impeçam o 
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer 
uma das suas obrigações. 
 
Cláusula 13.ª | Cooperação institucional 
 
13.1. O Segundo Outorgante compromete-se a informar e 
estabelecer mecanismos de cooperação com os municípios 
da área geográfica da Primeira Outorgante sempre que tal 
seja necessário. 
 
13.2. O Segundo Outorgante obriga-se a dar 
conhecimento à Primeira Outorgante de quaisquer 
circunstâncias que impliquem a alteração da atividade de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão no Município 
de […]. 
 
13.3. O Segundo Outorgante poderá, a qualquer 
momento, no que respeita à atividade de distribuição de 
eletricidade em baixa tensão no Município de […], 
consultar ou solicitar informação sobre os procedimentos 
relativos à celebração dos contratos de concessão, 
alterações efetuadas ao serviço já contratados, ou outras 
matérias, nos termos do presente Contrato. 
 
Cláusula 14.ª | Comunicações 
 
14.1. Para efeitos das comunicações a efetuar no âmbito 
do Contrato, indicam os Outorgantes os seguintes 
endereços e meios de contato: 

a) AML – Endereço: […]; e-mail: […] 
 
b) Município de […] – Endereço: […]; e-mail: […] 
 
14.2. Em caso de alteração de endereço e/ou meio de 
contato, as Partes Outorgantes comprometem-se a 
comunicar oportunamente a respetiva alteração. 
 
CAPÍTULO V | MODIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 
Cláusula 15.ª | Alterações ao Contrato 
 
O Contrato poderá ser revisto sempre que ocorram 
motivos que justifiquem a sua alteração, nomeadamente: 
 
a) Alteração dos pressupostos ou das condições em que se 
baseou a sua celebração; 
 
b) A revisão seja indispensável para adequar o Contrato 
aos objetivos pretendidos; 
 
c) Alterações legislativas com impacto direto e relevante na 
execução do Contrato; 
 
d) Por proposta fundamentada de qualquer das Partes e 
aceite pela outra; 
 
e) Em qualquer outro caso em que haja consenso entre as 
Partes. 
 
Cláusula 16.ª | Cessação do Contrato 
 
16.1. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação 
ou resolução. 
 
16.2. O Contrato cessa por caducidade nos termos gerais, 
designadamente pelo decurso do respetivo período de 
vigência. 
 
16.3. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 129.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a mudança 
dos titulares dos órgãos dos Outorgantes não determina a 
caducidade do Contrato. 
 
16.4. Os Outorgantes podem revogar o Contrato por 
mútuo acordo. 
 
16.5. Os Outorgantes podem suspender ou resolver o 
Contrato por incumprimento da contraparte, por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentadas, de acordo com o previsto no artigo 122.º, 
n.os 5 a 9, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, ou designadamente quando uma das partes 
considere que a execução do presente Contrato não está a 
cumprir os pressupostos que lhe estão subjacentes. 
 
16.6. A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 
descontinuidade da prestação do serviço público. 
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CAPÍTULO VI | DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Cláusula 17.ª | Responsabilidade financeira e salvaguarda 
do não aumento da despesa global 
 
17.1 A presente delegação de competências rege-se, em 
todas as suas ações, pelo cumprimento do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I à Lei n.º 75/2015, de 9 de setembro, no 
que se refere ao não aumento da despesa pública global. 
 
17.2 Qualquer ação solicitada ou promovida por qualquer 
um dos outorgantes que represente ou possa representar 
aumento da despesa pública global deverá ser objeto de 
contratação específica, respeitando os requisitos próprios 
e o respetivo quadro legal em vigor. 
 
Cláusula 18.ª | Publicitação do Contrato 
 
O Contrato deve ser publicitado nos sítios da Internet dos 
Outorgantes. 
 
Cláusula 19.ª | Legislação aplicável 
 
O presente Contrato rege-se pelo disposto na Lei n.º 
31/2017, de 31 de maio, na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no Código dos Contratos Públicos e no Código 
de Procedimento Administrativo. 
 
Cláusula 20.ª | Interpretação e integração de lacunas e 
omissões 
 
As questões de interpretação e integração de lacunas e 
omissões, que resultem da execução do presente Contrato, 
serão resolvidas por acordo, reduzido a escrito, entre os 
Outorgantes. 
 
Cláusula 21.ª | Vigência do Contrato 
 
21.1. O período de vigência do Contrato coincide com a 
duração do mandato do órgão deliberativo do município, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
 
21.2 O Contrato considera-se renovado após a instalação 
do órgão deliberativo do município, podendo os 
Outorgantes promover a denúncia do Contrato, no prazo 
de seis meses após a referida instalação. 
 
Cláusula 22.ª | Entrada em vigor 
 
O presente Contrato entra em vigor no dia da sua 
celebração. 
 
[…], aos […] de […] de 2018 
 
Em representação da Primeira Outorgante, 
 
Em representação do Segundo Outorgante,” 
 
(Aprovado por maioria) 

 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
 

 
 

FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL 
 

Presente para deliberação a proposta de aprovação das 
peças do procedimento e das “regras de entendimento 
para a constituição de um agrupamento”, no âmbito do 
concurso público para a aquisição de fornecimento de gás 
natural para o Município de Odivelas, Município de 
Loures e a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., cuja atual previsão da despesa é de €289.266,96 
(duzentos e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e seis 
euros e noventa e seis cêntimos), nos termos e de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2018/11924, 
de 2018.10.24 e documentos anexos, aprovados na 21.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 31 de outubro de 2018, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22 de 2018, página 10), propondo: 
 
- As “Regras de Entendimento para a Constituição de um 
Agrupamento de Entidades Adjudicantes” entre o 
Município de Odivelas, Município de Loures e a 
Gesloures; Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos, nos termos dos documentos anexos à 
informação; 
 
- A adoção do procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público, com publicação do anúncio no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o previsto no artigo 
16.º, n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 
todos do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.), com 
vista à celebração de contrato para aquisição de gás natural 
para o Município de Odivelas, Município de Loures e 
Gesloures – Gestão de equipamento Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., válido pelo período de dois anos e com 
início da aquisição pretendido para o dia 1 de abril de 
2019; 
 
-A autorização da repartição da despesa (nos termos 
identificados no ponto 11 da informação acima 
mencionada); 
 
- A nomeação do Chefe da Divisão de Gestão 
Patrimonial, Joaquim Coelho, como Gestor do Contrato, 
nos termos e para efeitos do disposto no artigo 290.º-A 
do CCP.  
 
(Aprovado por maioria) 
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SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

 

 
 

MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AML 

 
Presente para deliberação a minuta de Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências dos 
Municípios, enquanto autoridades de transportes 
competentes relativamente aos serviços públicos de 
transporte rodoviário de passageiros, na área 
metropolitana de Lisboa, a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Área Metropolitana de Lisboa (AML), nos 
termos da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho “…que aprovou 
o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros…” e que “… vem estabelecer o regime 
jurídico aplicável ao planeamento, organização, operação, 
atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, 
divulgação e desenvolvimento do serviço público de 
transporte de passageiros, por modo rodoviário, 
ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o regime 
das obrigações de serviço público e respetiva 
compensação”, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2018/12394, de 2018.11.07, aprovada na 22.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 14 de novembro de 2018, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23 de 2018, página 11). 

 
 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS 

 
ENTRE: 
 
O MUNICÍPIO DE ------------- , pessoa coletiva n.º ----------
-, com sede na---------------------------- , neste ato 
representado pelo(a) Presidente da Câmara Municipal de -
-------------, Senhor(a) ---------------------------, doravante 
abreviadamente designado por MUNICÍPIO; 
 
E 
 
A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA, pessoa coletiva nº 
502826126, com sede na Rua Cruz de Santa Apolónia, 23, 
25 e 25A - 1100- 187 Lisboa, representada pelo Senhor 
Carlos Humberto de Carvalho, na qualidade de Primeiro-
Secretário da Comissão Executiva, doravante 
abreviadamente designado por AML; 
 
em conjunto designados por Partes, 
 
Considerando que: 
 
A) No contexto da 1.ª Cimeira das Áreas Metropolitanas, 
realizada em 20 de março de 2018, foram tomadas 
resoluções relevantes no domínio da mobilidade e 

transportes, das quais se destaca a assunção pelas Áreas 
Metropolitanas das competências legalmente cometidas às 
Autoridade de Transportes, para todos os modos e 
operadores de transporte; 
 
B) De acordo a Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que 
aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de 
Transporte de Passageiros (“RJSPTP”), os municípios são 
as Autoridades de Transportes competentes quanto aos 
serviços públicos de transporte de passageiros municipais, 
e as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto são as 
Autoridades de Transportes competentes quanto aos 
serviços públicos de transporte de passageiros 
intermunicipais que se desenvolvam integral ou 
maioritariamente na respetiva área geográfica; 
 
C) Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do RJSPTP, as 
Autoridades de Transporte podem delegar total ou 
parcialmente, através de contratos interadministrativos, as 
respetivas competências noutras autoridades de 
transportes ou noutras entidades públicas, o que significa 
que os municípios estão habilitados para delegar nas Áreas 
Metropolitanas as suas competências enquanto 
Autoridade de Transportes; 
 
D) Em face da concreta configuração das redes de 
transportes públicos no território da área metropolitana de 
Lisboa, a delegação de competências de autoridade de 
transportes dos municípios na AML pode proporcionar 
ganhos de eficácia ao nível do desenho das redes e 
promoção da intermodalidade, da otimização dos recursos 
humanos, tecnológicos e financeiros, uniformização e 
harmonização de procedimentos, permitindo a criação de 
um sistema de mobilidade e transportes que melhor 
corresponda às aspirações dos respetivos interlocutores, 
nomeadamente dos utentes e os operadores de serviço 
público de transporte de passageiros; 
 
E) A capacitação da AML enquanto autoridade de 
transportes com escala metropolitana, simultaneamente 
responsável pelo planeamento e gestão das redes de 
transportes e infraestruturas de âmbito municipal e de 
âmbito intermunicipal, favorece a acessibilidade, 
inclusividade e intermodalidade do sistema de mobilidade 
e transportes, bem como a coesão social e territorial, 
potenciando o crescimento económico deste território; 
 
F) Neste contexto, pretende-se também que a AML use 
uma marca única para todos os serviços públicos de 
transporte rodoviário de passageiros de âmbito municipal 
e intermunicipal da AML; 
 
G) Devido a constrangimentos vários, designadamente, a 
não existência de informação consistente e completa sobre 
as receitas dos operadores de transporte de passageiros e o 
desconhecimento da estrutura de custos dos mesmos, é 
impossível, neste momento, realizar uma análise mais 
aprofundada do impacto económico-financeiro que 
comprove uma eficiente gestão dos recursos públicos; 
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H) Contudo, a presente delegação de competências não 
determina o aumento da despesa pública global, 
encontrando-se também assegurado o aumento da 
eficiência da gestão de recursos pela AML, através da 
utilização concertada dos recursos afetos às autoridades de 
transportes da área metropolitana de Lisboa, gerando um 
ganho de escala e a correspondente poupança; 
 
I) Está assegurado o ganho de eficácia do exercício das 
competências em causa pela AML, por via da necessária 
visão sistémica e global do sistema de mobilidade e 
transportes metropolitano, que permite uma análise 
partilhada entre os representantes autárquicos das 
populações utentes do sistema, bem como entre os 
diversos operadores; 
 
J) O presente contrato interadministrativo de delegação de 
competências cumpre os objetivos legalmente previstos na 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação vigente, 
que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 
aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece 
o regime jurídico da transferência de competências do 
Estado para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais e aprova o regime jurídico do 
associativismo autárquico (“Lei n.º 75/2013”), 
nomeadamente, a aproximação das decisões aos cidadãos, 
a promoção da coesão territorial, o reforço da 
solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados às populações e a racionalização dos 
recursos disponíveis; 
 
É acordado e reciprocamente aceite o presente 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS doravante abreviadamente designado 
por “Contrato”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 
Natureza 

 
O presente Contrato tem a natureza de contrato 
interadministrativo de delegação de competências, sendo 
celebrado ao abrigo do disposto nos artigos 6.º, n.º 2, e 
10.º, ambos do RJSPTP e nos artigos 116.º a 123.º e 128.º 
a 130.º, todos da Lei n.º 75/2013. 

 
Cláusula 2.ª 

Objeto 
 

1. O presente Contrato tem por objeto a delegação de 
competências do Município, enquanto autoridade de 
transporte competente, na AML, quanto aos serviços 
públicos de transporte de passageiros municipais, e 
abrange as competências de autoridade de transportes 
atribuídas ao Município referidas no artigo 4.º, n.º 2, do 
RJSPTP. 
 
2. A presente delegação de competências inclui a 
faculdade de subdelegação das competências em causa 
pela AML, nos termos previstos na Cláusula 5.ª do 
presente Contrato. 

3. Ficam excluídos do âmbito da aplicação do presente 
contrato os serviços públicos de transporte de passageiros 
com carácter histórico e de âmbito turístico, bem como 
outros serviços de iniciativa do município, que este 
estabelecerá em articulação com a AML, e que serão 
divulgados no sítio da internet da AML. 

 
Cláusula 3.ª 
Definição 

 
1. Para efeitos do presente Contrato, entende-se por 
«Serviço público de transporte de passageiros municipal» 
o serviço público de transporte de passageiros que visa 
satisfazer as necessidades de deslocação dentro de um 
município cujas paragens se localizem integralmente 
dentro da respetiva área geográfica, exceto relativamente 
aos serviços prestados por Operador Interno ou 
diretamente por serviços municipalizados nos termos 
previstos no RJSPTP. 
 
2. Ainda no âmbito do presente contrato, define-se por 
«Serviço público de transporte de passageiros 
intermunicipal», o serviço público de transporte de 
passageiros que visa satisfazer as necessidades de 
deslocação entre diferentes municípios da AML e que se 
desenvolve integral ou maioritariamente dentro da sua 
área geográfica, sem prejuízo da possibilidade de existirem 
linhas secundárias de interligação que entrem no território 
de comunidades intermunicipais ou municípios contíguos. 

 
Cláusula 4.ª 

Competências delegadas 
 

1. Através do presente Contrato, o Município delega na 
AML, sem prejuízo das demais competências 
especificamente enunciadas no presente Contrato, as 
seguintes competências, previstas no artigo 4.º, n.º 2, do 
RJSPTP: 
 
a) Organização, planeamento, desenvolvimento e 
articulação das redes e linhas do serviço público de 
transporte de passageiros, bem como dos equipamentos e 
infraestruturas a ele dedicados; 
 
b) Exploração através de meios próprios e/ou da 
atribuição a operadores de serviço público, por meio da 
celebração de contratos de serviço público ou mera 
autorização, do serviço público de transporte de 
passageiros, sem prejuízo da manutenção das 
competências do Município em matéria de gestão do 
espaço público; 
 
c) Determinação de obrigações de serviço público; 
 
d) Investimentos nas redes, equipamentos e 
infraestruturas dedicados ao serviço público de transporte 
de passageiros, regular, flexível ou misto, sem prejuízo do 
investimento a realizar pelos operadores de serviço 
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público e dos municípios em matérias de espaço público e 
mobiliário urbano; 
 
e) Financiamento do serviço público de transporte de 
passageiros, regular, flexível ou misto, bem como das 
redes, equipamentos e infraestruturas a estes dedicados, e 
financiamento das obrigações de serviço público e das 
compensações pela disponibilização de tarifários sociais 
bonificados determinados pela autoridade de transportes; 
 
f) Determinação e aprovação dos regimes tarifários a 
vigorar no âmbito do serviço público de transporte de 
passageiros; 
 
g) Recebimento de contrapartidas pelo direito de 
exploração de serviço público de transporte de 
passageiros; 
 
h) Supervisão, fiscalização e monitorização dos contratos 
e autorizações de exploração do serviço público de 
transporte de passageiros; 
 
i) Realização de inquéritos à mobilidade no âmbito da 
respetiva área geográfica; 
 
j) Promoção da adoção de instrumentos de planeamento 
de transportes na respetiva área geográfica; e 
 
k) Divulgação do serviço público de transporte de 
passageiros. 
 
2. A presente delegação de competências na AML 
compreende ainda: 
 
a) As competências atribuídas à autoridade de transportes 
nos termos do artigo 22.º do RJSPTP; 
 
b) As competências relativas ao transporte flexível de 
passageiros previstas nos artigos 34.º a 36.º do RJSPTP e 
no Decreto-Lei n.º 60/2016, de 8 de setembro; 
 
c) A competência para nos termos do disposto no artigo 
31.º do RJSPTP, autorizar e/ou determinar o ajustamento 
do serviço público de transporte de passageiros, regular, 
flexível ou misto; 
 
d) A competência prevista no artigo 32.º do RJSPTP, para 
autorizar a exploração conjunta de serviços públicos de 
transporte de passageiros, regular, flexível ou misto, bem 
como a subcontratação destes; 
 
e) A competência para preparar e aprovar o procedimento 
de seleção de operadores de serviço público, 
designadamente o programa do procedimento e respetivo 
caderno de encargos; 
 
f) A competência para definir ou autorizar a criação de 
títulos de transporte; 
 
 

g) A competência para fixar regras gerais relativas à 
fixação de valores máximos de preços e atualização das 
tarifas; 
 
h) A competência para implementar e gerir o sistema de 
bilhética sem contacto na área metropolitana de Lisboa; 
 
i) A competência para implementar e gerir Bases de 
Dados, Serviços e Sistemas Inteligentes de Transportes 
(ITS) e plataformas de serviços para a mobilidade 
(“mobilidade como um serviço”); 
 
j) A competência para, em caso de incumprimento do 
serviço público de transporte de passageiros municipal, 
adotar os procedimentos previstos no artigo 44. ° do 
RJSPTP, bem como aplicar e fazer seu o produto das 
sanções contratuais previstas no artigo 45.° do mesmo 
diploma; 
 
k) A competência para autorizar a realização da despesa 
inerente a quaisquer contrato(s) a celebrar no exercício das 
competências delegadas; 
 
l) A competência para criar e articular novas soluções e 
serviços de mobilidade no âmbito do serviço público de 
transportes de passageiros, do sistema tarifário e nas 
plataformas integradoras de serviços para a mobilidade; 
 
m) As competências para autorização da manutenção dos 
regimes de exploração a título provisório e respetiva 
gestão. 
 
3. A delegação de competências referida nos números 
anteriores compreende todas as competências materiais 
necessárias ao exercício dos poderes delegados. 

 
Cláusula 5.ª 

Subdelegação de competências 
 

1. As competências delegadas ao abrigo do presente 
Contrato são passíveis de subdelegação, total ou 
parcialmente, noutra autoridade de transporte ou entidade 
pública, designadamente em empresa do setor empresarial 
da AML, mediante deliberação do Conselho 
Metropolitano de Lisboa. 
 
2. A prática de quaisquer atos ao abrigo da subdelegação 
de competências fica sujeita ao cumprimento das normas 
legais aplicáveis, bem como do presente contrato, das 
normas, instruções e procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho Metropolitano de Lisboa. 
 
3. Não é permitida a subdelegação de competências por 
parte do(a) subdelegado(a). 
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Clausula 6.ª 
Planeamento e coordenação 

 
1. No exercício das competências de organização, 
planeamento, coordenação, desenvolvimento e articulação 
do serviço público de passageiros municipal, compete à 
AML: 
 
a) Articular com o serviço público de transporte de 
passageiros existente ou planeado na respetiva área 
geográfica; 
 
b) Proceder à articulação dos serviços públicos de 
transporte de passageiros municipal com os serviços da 
competência da AML e de outras autoridades de 
transporte, designadamente em áreas geográficas 
adjacentes e com os serviços realizados através dos modos 
ferroviário pesado e ligeiro, fluvial, rodoviário em sítio 
próprio e expresso que atravessem ou sirvam a área 
geográfica da sua competência; 
 
c) Proceder à articulação, visando a respetiva eficiência e 
eficácia, do serviço público de transporte de passageiros 
no seu conjunto, independentemente da sua finalidade, 
natureza ou tipo de exploração, considerando, 
designadamente: 
 
i. O serviço público de transporte de passageiros regular; 
 
ii. O serviço público de transporte de passageiros flexível; 
 
iii. O transporte em táxi; 
 
iv. Os serviços de transporte escolar; 
 
v. Outras soluções de mobilidade. 
 
2. O planeamento e a coordenação do serviço público de 
transporte de passageiros regular, flexível ou misto devem 
ter em conta os níveis mínimos de serviço público de 
transporte de passageiros, previstos no artigo 14.º do 
RJSPTP e no respetivo anexo. 
 
3. No exercício do processo de planeamento e definição 
das redes, a AML ou a entidade em que esta a subdelegar, 
consultará e manterá permanente articulação com o 
município. 
 
4. O Município disponibilizará à AML todos os 
instrumentos de planeamento que sejam úteis, 
nomeadamente, e sempre que disponível, o Plano Diretor 
Municipal em vigor, o Plano de Mobilidade e Transportes, 
o Plano de Promoção de Acessibilidade para Todos, ou 
outros instrumentos de âmbito municipal que tenham sido 
desenvolvidos. 

 
 
 
 
 

Cláusula 7.ª 
Estudos de planeamento e inquéritos à mobilidade 

 
No exercício das competências de promoção dos estudos 
de planeamento de transportes, bem como de inquéritos à 
mobilidade, a AML deve fornecer ao Município os 
estudos e os inquéritos à mobilidade que abranjam à 
respetiva área geográfica. 

 
Cláusula 8.ª 

Divulgação do serviço público de transporte de 
passageiros 

 
As Partes poderão acordar a realização de iniciativas 
conjuntas de promoção e divulgação do serviço público 
de transporte de passageiros. 

 
Cláusula 9.ª 

Exploração do serviço público de transporte de 
passageiros 

 
1. Para efeitos de exercício das competências relativas à 
exploração do serviço público de transporte de 
passageiros regular, flexível ou misto, a AML pode 
constituir serviços intermunicipalizados, recorrer a 
operador interno da sua titularidade, ou adjudicar tais 
serviços a operador(es) externos, nos termos do número 
seguinte. 
 
2. A seleção de qualquer operador para prestação do 
serviço público de transporte de passageiros de âmbito 
municipal, em regime de exploração regular, flexível ou 
misto, deve observar as normas jurídicas previstas no 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, na sua redação 
atual (“Regulamento UE"), relativo aos serviços públicos 
de transporte ferroviário e rodoviário de passageiros, e no 
Código dos Contratos Públicos e demais normas 
aplicáveis em matéria de contratação pública, sem prejuízo 
do disposto no RJSPTP. 
 
3. A AML poderá ceder a sua posição em quaisquer 
contratos de serviço público celebrados ao abrigo da 
presente delegação de competências, à entidade em quem 
possa vir a subdelegar as mesmas nos termos do presente 
Contrato. 

 
Cláusula 10.ª 

Obrigações de serviço público 
 

As obrigações de serviço público deverão ser formuladas 
de forma expressa e detalhada, por referência a elementos 
específicos, objetivos e quantificáveis, e de acordo com o 
estabelecido no enquadramento legal aplicável. 
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Cláusula 11.ª 
Compensações por cumprimento de obrigações de serviço 

público 
 

1. A AML pode definir, atribuir e proceder ao pagamento 
ao(s) operador(es) de serviço público o direito a uma 
compensação por cumprimento de obrigações de serviço 
público, aplicando-se, quanto ao respetivo financiamento, 
os termos a definir em acordo a celebrar entre as Partes, 
bem como o previsto na cláusula 13.ª. 
 
2. A atribuição e o cálculo do valor da compensação são 
efetuados de acordo com as regras e normas estabelecidas 
no Regulamento UE, no RJSPTP e no Decreto-Lei n.º 
167/2008, de 26 de agosto, na redação vigente. 

 
Cláusula 12.ª 

Investimento em redes, equipamentos e infraestruturas 
 

1. As Partes podem, sempre que se mostre conveniente, 
acordar na realização de investimentos conjuntos nas 
redes, equipamentos e infraestruturas dedicados ao serviço 
público de transporte de passageiros municipal e 
intermunicipal. 
 
2. Para a realização dos investimentos referidos no 
número anterior, as Partes podem apresentar 
candidaturas, individuais ou conjuntas, a programas de 
financiamento nacionais e comunitários, comprometendo-
se a colaborar reciprocamente na organização e execução 
das mesmas. 

 
Cláusula 13.ª 

Financiamento 
 

1. A criação das taxas previstas na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 11.º do RJSPTP, competirá ao Município, por 
iniciativa própria ou sob proposta da AML, constituindo 
receita a ser entregue à AML. 
 
2. Todas as receitas previstas no Fundo para o Serviço 
Público de Transportes previsto no artigo 12.º do 
RJSPTP, criado e regulamentado pela Portaria n.º 359-
A/2017, de 20 de novembro, são transferidas para a AML. 

 
Cláusula 14.ª 

Contrapartidas financeiras 
 

Compete à AML receber as contrapartidas financeiras 
devidas pela atribuição do direito de exploração de serviço 
público de transporte de passageiros municipal regular, 
flexível ou misto pelos operadores de serviço público, ao 
abrigo da presente delegação de competências, nos termos 
do previsto no artigo 28.º do RJSPTP. 

 
 
 
 
 
 

Cláusula 15.ª 
Títulos de transporte e regime tarifário 

 
1. O Município delega na AML a competência para definir 
os títulos de transporte a disponibilizar no que respeita ao 
serviço público de transporte de passageiros regular, 
flexível ou misto, de acordo com o regime estabelecido no 
diploma a que alude o n.º 1 do artigo 38.º do RJSPTP. 
 
2. Compete ainda à AML aprovar os regimes tarifários a 
vigorar no âmbito do serviço público de transporte de 
passageiros regular, flexível ou misto, de acordo com o 
regime que estabelecido no diploma a que alude o n.º 1 do 
artigo 38.º do RJSPTP. 
 
3. Por força do presente contrato, compete à AML 
autorizar a criação de títulos de transporte da iniciativa 
dos operadores de serviço público, nos termos previstos 
no artigo 39.º do RJSPTP. 
 
4. Compete à AML fixar os valores máximos de preços e 
atualização de tarifas, exceto se tal competência não lhe 
for atribuída por força de regulamentação legal. 
 
5. A definição dos títulos de transporte pela AML deve 
privilegiar a integração tarifária, a intermodalidade e a 
utilização de sistemas inteligentes de transportes. 

 
Cláusula 16.ª 

Autorização para a manutenção do regime de exploração a 
título provisório 

 
1. O Município delega na AML as competências em 
matéria de autorização para manutenção do regime de 
exploração do serviço público de transporte de 
passageiros por modo rodoviário, a título provisório, 
nomeadamente as seguintes: 
 
a) A competência para autorizar a manutenção das 
autorizações para a exploração de serviço público de 
transporte rodoviário regular de passageiros, a título 
provisório (“Autorizações Provisórias”), emitidas pela 
AML ao abrigo do Protocolo de Delegação de 
Competências celebrado entre as Partes, em 6 de maio de 
2016, nos termos previstos no artigo 10.º da Lei n.º 
52/2015, de 9 de junho; 
 
b) A competência prevista no n.º 2 do artigo 10.º da Lei 
n.º 52/2015, de 9 de junho, para atribuir a título 
excecional aos detentores das Autorizações Provisórias, o 
direito exclusivo nas linhas, rede ou zona específica, 
ponderadas as razões de interesse público; 
 
c) A competência para definir os termos da prestação de 
informação atualizada e detalhada sobre a exploração do 
serviço público; 
 
d) A competência para cancelar o serviço público de 
transporte de passageiros por violação da obrigação de 
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prestação de informação prevista no n. º 2 do artigo 22. º 
do RJSPTP, bem como dos demais deveres e obrigações 
previstos nas Autorizações Provisórias em vigor, por parte 
dos detentores das mesmas; 
 
e) A competência prevista no n.º 5 do artigo 22.º do 
RJSPTP para validar os dados registados pelos operadores 
de serviço público detentores de Autorizações Provisórias 
emitidas pela AML ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 
52/2015, de 9 de junho; 
 
f) A competência prevista no n.º 6 do artigo 22.º do 
RJSPTP para verificar o cumprimento, pelos operadores 
de serviço público detentores de Autorizações Provisórias 
emitidas pela AML ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 
52/2015, de 9 de junho; 
 
g) A competência para, durante o prazo de vigência das 
Autorizações Provisórias, aprovar o ajustamento das 
respetivas condições de exploração em função da procura, 
de modo a garantir a eficiência e a sustentabilidade das 
mesmas. 
 
2. O Município delega ainda na AML, no que respeita ao 
serviço público de transporte de passageiros de âmbito 
municipal, a competência de publicitação das autorizações 
provisórias concedidas. 

 
Cláusula 17.ª 

Consulta Prévia ao Município 
 

1. No exercício das competências delegadas, a AML, ou a 
entidade em quem esta as venha a subdelegar, promoverá 
obrigatoriamente a consulta prévia do Município, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, se pronunciar sobre as 
seguintes matérias e atos: 
 
a) Celebração, alteração, prorrogação ou extinção de 
contratos do serviço público de transporte de passageiros 
municipal, regular, flexível e/ou misto; 
 
b) Mera autorização do serviço público de transporte de 
passageiros municipal; 
 
c) Imposição de obrigações de serviço público de 
transporte de passageiros municipal, regular, flexível e/ou 
misto. 
 
2. O parecer prévio referido no número anterior é 
vinculativo. 
 
3. Caso o Município não se pronuncie no prazo previsto 
no n.º 1, a AML deve, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, interpelar novamente o Município para emitir o 
parecer prévio no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a 
contar dessa interpelação. 
 
4. Caso o Município não se pronuncie no prazo referido 
no número anterior, presume-se a sua concordância 

quanto às condições a estabelecer para a exploração do 
serviço público de transporte rodoviário de passageiros. 
 
5. Na emissão do parecer, o Município deve ter em 
consideração, entre outros, o impacto sobre a população, 
a eficiência funcional multimodal e o equilíbrio 
económico-financeiro do sistema intermunicipal como um 
todo, e, em particular, no que repercuta aos tarifários e nas 
compensações financeiras. 
 
6. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a 
título excecional e por imperativos de urgência 
devidamente justificados, a AML pode não proceder à 
consulta prévia do Município, com a obrigação de 
comunicação ao Município no mais curto espaço de 
tempo de acordo com critério de razoabilidade. 
 
7. Para efeitos do disposto no número anterior, 
constituem fundamento, designadamente, as situações de 
alteração de trânsito, ou quando forem alterados horários 
de serviços de interesse público ou instalados novos 
equipamentos, tais como estabelecimentos de ensino, de 
saúde, serviços e/ou empresas com relevante impacto na 
procura. 
 
8. No caso de serviços intermunicipais e/ou inter-
regionais a AML procederá à consulta, relativamente aos 
serviços com paragens no território dos municípios 
abrangidos, obrigatória sem carácter vinculativo do 
município, para que se pronuncie no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, relativamente às matérias previstas no n.º 1 da 
presente cláusula. 

 
Cláusula 18.ª 

Unidades Técnicas de Gestão (UTG) 
 

Podem ser criadas Unidades Técnicas de Gestão 
(“UTG”), sem personalidade jurídica e dotadas de mera de 
autonomia técnica e funcional, destinadas a assegurar a 
coordenação, gestão e acompanhamento técnico dos 
assuntos de interesse comum da AML e do Município, 
mediante acordo escrito estabelecido entre o órgão 
competente do Município e o órgão deliberativo da AML. 

 
Cláusula 19.ª 

Cooperação institucional 
 

1. As Partes comprometem-se a atuar de forma 
concertada junto das entidades públicas e privadas, para 
efeitos de promoção das matérias objeto do presente 
contrato. 
 
2. O Município poderá, a qualquer momento, no que 
respeita ao serviço público de transporte de passageiros de 
âmbito municipal e/ou intermunicipal no âmbito 
geográfico do respetivo município, consultar ou solicitar 
informação sobre os procedimentos relativos à outorga 
das autorizações provisórias, contratos de serviço público, 
prorrogação de contratos de serviço público, ajustes 
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diretos, ou de alterações efetuadas em serviços de 
transporte público já aprovados, ou outras matérias, nos 
termos do presente contrato. 
 
3. O Município pode propor à AML a alteração das redes, 
linhas e horários dos serviços públicos de transporte de 
passageiros que se desenvolvem no seu território, 
nomeadamente para promover a adequação dos serviços 
públicos de transporte de passageiros às necessidades do 
transporte escolar ou o serviço a um novo polo gerador 
de viagens. 

 
Cláusula 20.ª 

Direitos e deveres de informação 
 

As Partes comprometem-se, reciprocamente, a informar a 
outra Parte de quaisquer circunstâncias e informações de 
que tenham conhecimento, com relevo para os efeitos do 
cumprimento do presente Contrato. 

 
Cláusula 21.ª 

Dever de sigilo 
 

1. As Partes comprometem-se reciprocamente a guardar 
sigilo sobre a informação e documentação a que venham a 
ter acesso em virtude da colaboração estabelecida ou da 
execução do presente Contrato. 
 
2. Exclui-se do dever de sigilo a informação e a 
documentação que sejam comprovadamente do domínio 
público ou que as Partes sejam obrigadas a revelar, por 
força da lei, de processo judicial ou a pedido de 
autoridades reguladoras ou outras entidades 
administrativas competentes. 

 
Cláusula 22.ª 

Comunicações e interlocutores 
 

1. As comunicações e notificações previstas no presente 
Contrato devem processar-se por escrito, 
preferencialmente por correio eletrónico, com registo de 
entrega. 
 
2. Se, por qualquer motivo, não for viável o uso do 
correio eletrónico, as comunicações e as notificações serão 
remetidas por um dos seguintes meios: 
 
a) Por correio registado com aviso de receção; 
 
b) Em mão, desde que comprovadas por protocolo; 
 
c) Por telefax, desde que comprovado por relatório de 
transmissão bem-sucedida. 
 
3. Para efeitos das comunicações a efetuar ao abrigo do 
presente Contrato, as Partes indicam os seguintes 
representantes, endereços e meios de contacto: 
 
 
 

 AML Município 

Representante Diretor de Departamento de 
Gestão e Planeamento dos 
Sistemas de Transporte e 
Mobilidade, Dr. Sérgio Manso 
Pinheiro 

 

Morada Rua Cruz de Santa Apolónia, 
23, 25 e 25A-1100- 187 Lisboa 

 

E-mail amlcorreio@aml.pt  

Telefone   

 
4. Quaisquer alterações aos elementos acima identificados 
devem ser previamente comunicadas à outra Parte. 
 
5. No exercício das suas funções, cada um dos 
interlocutores supra identificados, deve privilegiar a 
celeridade dos processos decisórios, como forma de 
garantir a sua maior eficácia. 

 
Cláusula 23.ª 

Modificação do contrato 
 

1. O presente Contrato pode ser modificado, sempre que 
ocorram motivos que justifiquem a sua alteração, 
nomeadamente: 
 
a) Alteração dos pressupostos ou das condições em que se 
baseou a sua celebração; 
 
b) A revisão seja indispensável para adequar o Contrato 
aos objetivos pretendidos; 
 
c) Alterações legislativas com impacto direto e relevante 
na execução do Contrato; 
 
d) Por proposta fundamentada de qualquer das Partes e 
aceite pela outra; 
 
e) Em qualquer outro caso em que haja consenso entre as 
Partes. 
 
2. Qualquer alteração ao Contrato obedece à forma 
escrita, devendo ser remetida ao Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes, I.P. (“IMT, IP”), previamente à sua 
entrada em vigor, para verificação da sua conformidade 
com a lei e publicitação no sítio da Internet daquele 
organismo e para a devida e subsequente publicação, nos 
termos do Código de Procedimento Administrativo 
(“CPA”). 

 
Cláusula 24.ª 

Suspensão do contrato 
 

1. As Partes podem suspender o presente Contrato por 
período a fixar e a comunicar à outra parte, por 
incumprimento da contraparte ou por razões de relevante 
interesse público devidamente fundamentado. 
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2. A suspensão do presente Contrato não pode, em 
qualquer circunstância, ser causa de quebra ou 
descontinuidade da prestação do serviço público de 
transporte rodoviário de passageiros realizado ao abrigo 
da presente delegação de competências, ou comprometer 
a manutenção do respetivo financiamento. 

 
Cláusula 25.ª 

Cessação do Contrato 
 

1. O presente Contrato pode cessar por caducidade, 
revogação ou resolução. 
 
2. O presente Contrato cessa por caducidade nos termos 
gerais, designadamente pelo decurso do respetivo período 
de vigência, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as Partes. 
 
3. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 129.º da Lei 
n.º 75/2013, a mudança dos titulares dos órgãos das 
Partes não determina a caducidade do Contrato. 
 
4. As Partes podem revogar o presente Contrato por 
mútuo acordo, que obedece a forma escrita. 
 
5. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do 
Contrato, as Partes podem resolver o presente Contrato 
quando se verifique: 
 
a) Incumprimento definitivo por facto imputável a uma 
das Partes; 
 
b) Por razões de relevante interesse público devidamente 
fundamentadas, de acordo com o previsto no artigo 123.º, 
n.os 2 a 9,da Lei n.º 75/2013; 
 
c) Quando uma das Partes, com base em elementos de 
facto devidamente concretizados, considere que a 
execução do presente Contrato não está a cumprir os 
pressupostos que lhe estão subjacentes. 
 
6. A cessação do presente Contrato não pode, em 
qualquer circunstância, ser causa de quebra ou 
descontinuidade da prestação do serviço público de 
transporte rodoviário de passageiros realizado ao abrigo 
da presente delegação de competências, ou comprometer 
a manutenção do respetivo financiamento. 

 
Cláusula 26.ª 

Regulamentos da AML 
 

São aplicáveis ao presente contrato os regulamentos da 
AML que estabeleçam regras relativamente a matérias 
objeto do presente Contrato, e desde que compatíveis 
com o RJSPTP e o Regulamento UE. 

 
 
 
 
 

Cláusula 27.ª 
Conformidade legal e publicitação do Contrato 

 
O presente Contrato deve ser remetido ao IMT, IP, 
previamente à sua entrada em vigor, para verificação da 
sua conformidade com a lei e publicitação no sítio da 
Internet daquele organismo, sem prejuízo da respetiva e 
subsequente publicação, nos termos do CPA. 

 
Cláusula 28.ª 

Legislação aplicável 
 

O presente Contrato é regulado pela Lei n.º 52/2015, de 9 
de junho, na sua redação atual, que aprovou o RJSPTP, 
pela Lei n.º 75/2013, pelo Regulamento UE, pelo Código 
dos Contratos Públicos, e pelo Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Cláusula 29.ª 

Interpretação e integração de lacunas e omissões 
 

1. Na interpretação do presente Contrato, as expressões 
utilizadas terão o significado que lhes é atribuído no 
RJSPTP, salvo quando expressamente lhes seja atribuído 
significado distinto ou quando tal resulte do respetivo 
contexto. 
 
2. Quaisquer questões de interpretação e integração de 
lacunas e omissões, que resultem da execução do presente 
Contrato, serão resolvidas por acordo, reduzido a escrito, 
entre as Partes. 

 
Cláusula 30.ª 

Foro convencional 
 

Para resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a 
interpretação e execução do presente Contrato será 
competente o Tribunal Administrativo de Círculo de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula 31.ª 

Norma revogatória 
 

1. O presente Contrato revoga e substitui o Protocolo de 
Delegação de Competências celebrado entre o Município 
e a AML em 6 de maio de 2016, ao abrigo do disposto 
nos artigos 6.º n.º 2 e 10. º do RJSPTP, conjugado com o 
disposto nos artigos 116. º a 123. º e 128. º a 130. º, todos 
da Lei n.º 75/2013. 
 
2. Mantêm-se em vigor as autorizações para a exploração 
de serviço público de transporte rodoviário regular de 
passageiros, a título provisório, emitidas pela AML ao 
abrigo do Protocolo referido no número anterior, e 
revogado pelo presente Contrato. 
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Cláusula 32.ª 
Prazo de vigência do Contrato 

 
1. O prazo de vigência do presente Contrato coincide com 
a duração do mandato dos órgãos deliberativos das Partes, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
 
2. O Contrato mantém-se em vigor até à instalação dos 
órgãos deliberativos das Partes e considera-se renovado 
nesse momento, podendo as Partes promover a denúncia 
do Contrato, no prazo de 6 (seis) meses após a referida 
instalação daqueles órgãos. 

 
Cláusula 33.ª 

Entrada em vigor 
 

Sem prejuízo da publicação no sítio da Internet do IMT, 
IP, nos termos previstos no artigo 10.º, n.º 8, do RJSPTP, 
o presente Contrato entra em vigor cinco dias após a sua 
publicação na 2ª série do Diário da República. 
 
Feito em 3 (três) exemplares originais, de igual valor, 
ficando dois na posse da AML e um na posse do 
Município. 
 
Lisboa, [•] de novembro, de 2018 

 
Em representação do Município 

 
O Presidente da Câmara Municipal de 

___________________________ 
(nome) 

 
Em representação da Área Metropolitana de Lisboa 

 
O Primeiro-Secretário da Comissão Executiva 

Metropolitana de Lisboa 
___________________________ 

Carlos Humberto de Carvalho” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ODIVELAS VIVA, S.A. 
 

 
 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DA LIQUIDAÇÃO 
 

Presente para deliberação o Relatório denominado 
“Prestação de Conta Final da Liquidação” da empresa 
Odivelas Viva, Construção e Manutenção de 
Equipamentos, S.A., dividido em Relatório e Contas 
Finais do período entre 1 de janeiro de 2018 e março de 
2018 e em Relatório e Contas das Atividades de 
Liquidação no período de 1 de abril de 2018 e 30 de 
setembro de 2018, na sequência da aprovação da 
dissolução e liquidação da referida empresa por parte 

desta Câmara Municipal e Assembleia Municipal, de 
acordo com o constante no ofício, datado de 21 de 
novembro de 2018 (com n.º entrada/41538/2018, de 
2018.11.22, nesta Câmara Municipal) e seus anexos, 
aprovado na 23.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 28 de novembro de 2018, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 2018, 
página 10). 
 
Nota: a dissolução, liquidação e plano de internalização da empresa 
Odivelas Viva, S.A. foram aprovados na 4.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 21 de fevereiro de 2018 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 4/2018, de 6 de março) e na 3.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 26 de março de 
2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2018, de 3 de abril). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 


