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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 4 de março de 2020 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

Na sociedade actual, as mulheres precisam da 
concretização de políticas que respondam às suas 
justas aspirações. Políticas que assegurem a 
igualdade em todas as esferas da vida, a garantia 
de acesso ao trabalho e a não exclusão das 
mulheres por serem mães, a garantia de carreiras 
profissionais, a promoção e o acesso a todos os 
cargos de direcção, a igualdade salarial entre 
homens e mulheres, o fim da precariedade no 
emprego que impede a realização de projectos de 
vida a tantas jovens. Medidas que facilitem as 
tarefas familiares ainda demasiado concentradas 
na mulher e que lhe retira o tempo pessoal, 
profissional e de participação cívica e política.  
 
São necessárias políticas que realcem o valor do 
trabalho, que ponham fim à desregulação dos 
horários, instrumento de intensificação da 
exploração laboral e obstáculo à conciliação entre 
a vida familiar e profissional. O Estado deve usar os 
instrumentos e instituições de que dispõe para 
fazer cumprir os direitos de maternidade e 
paternidade, garantir a protecção na saúde da 
mulher em todo o seu ciclo de vida, garantir o 
direito à reforma e a uma pensão digna e garantir 
a representação igualitária em todas as esferas da 
vida social económica e política.  
 
A violência sobre as mulheres, seja física, sexual, 
moral ou psicológica, é um flagelo social cujas 
causas mais remotas radicam nas desigualdades e 
discriminações que a natureza desta sociedade 
em que vivemos encerra. É preciso investir em 
mais serviços públicos para o atendimento destes 
problemas específicos, na articulação e 

coordenação entre serviços, não apenas judiciais 
mas outros, de que destacamos a saúde, 
nomeadamente nos cuidados primários, para 
combater este flagelo. É necessária uma eficaz 
garantia de protecção às mulheres vítimas de 
violência doméstica, aumentando os meios de 
resposta efectiva do Estado, criando as condições 
para a independência e autonomia das mulheres e 
a sua inserção na vida social”.  
 
As comemorações do Dia Internacional da Mulher 
têm sido um ponto alto de convergência histórica 
da luta das mulheres de todas as gerações e no 
mundo!  
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas, na sua 
Sessão do dia 04 de Março de 2020, delibera:  
 
1. Saudar todas as mulheres por ocasião das 
comemorações do dia 08 de Março, Dia 
Internacional da Mulher, jornada de homenagem 
pela luta travada e a travar na conquista dos seus 
direitos fundamentais;  
 
2. Saudar a Manifestação Nacional promovida pelo 
Movimento Democrático de Mulheres, a realizar no 
próximo dia 08 de Março, em Lisboa, jornada de 
celebração e afirmação de uma insubstituível força 
social, empenhada na promoção de valores como 
o respeito mútuo, a igualdade e a solidariedade, 
bem como as diferentes acções realizadas por 
outros movimentos de igual âmbito. 
 
(Apresentado pela bancada da CDU - aprovado, por unanimidade) 

 
Odivelas, 10 de março de 2020 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

 
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas a autorizar a 4.ª Alteração 
Orçamental, 3.ª Alteração Orçamental 
Permutativa 2020, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/2004, de 2020.02.26, 
nos termos dos mapas anexos à referida 
informação e que farão parte integrante da ata da 
presente reunião. 
 
 

“3.ªAlteração Orçamental Permutativa 
 
A 3.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2020 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade de incorporar no Orçamento do 
presente ano, o reforço do projeto referente a 
“APOIO AO FUNCIONAMENTO ESCOLAS E JARDINS DE 
INFÂNCIA - Pessoal Não Docente” e do “Ginásio 
Escola EB23 Carlos Paredes - Póvoa Sto Adrião”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 500.000,00 € (quinhentos mil euros), 
verificando-se uma manutenção das despesas de 
capital, bem como, das despesas correntes, 
conforme quadro seguinte: 
 
 

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

 
 

Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma manutenção das 
despesas de capital, bem como, das despesas 
correntes.” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

EXTRAORDINÁRIA 
 
5.ª Alteração Orçamental, 4.ª Alteração Orçamental 
Permutativa 2020 (Extraordinária), de acordo com 
a informação n.º Interno/2020/2004, de 2020.02.26, 
nos termos dos mapas anexos à referida 
informação e que farão parte integrante da ata da 
presente reunião. 
 

“4.ªAlteração Orçamental Permutativa 
(Extraordinária) 

 
A 4.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2020 
reveste-se de caráter extraordinário 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: 
 
- Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
. O valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), 
referente ao projeto “Encargos Diversos de 
Estrutura - Vigilância e Segurança”. 
 
- Departamento de Obras Municipais e Habitação: 
. 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros), referente 
ao projeto “Intervenções Diversas - Equipamentos 
Escolares: Jardins de Infância e Escolas Básicas”; 
. O valor de 70.000,00 € (setenta mil euros), relativo 
ao projeto “Implementação da Carreira Urbana - 
Centro Histórico "Voltas I Odivelas"; 
. No projeto “Nova Carreira "Voltas III Ramada", o 
valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros). 
 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
. O valor de 161.256,67 € (cento e sessenta e um mil 
euros, duzentos e cinquenta e seis euros e sessenta 
e sete cêntimos), no projeto “Descentralização de 
Competências”. 
 
- Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
. Um reforço no valor total de 304.250,00 € 
(trezentos e quatro mil, duzentos e cinquenta 
euros), para o projeto “Cidade Europeia do 
Desporto 2020”. 
 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 

Quadro Síntese 

 Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações 

Total de Despesas Correntes 0,00 0,00 

Total de Despesas Capital 500.000,00 500.000,00 

Total Geral 500.000,00 500.000,00 

 

 
 
 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

        

Receita Corrente Bruta 
Orçamentada 

79.170.191,34 

Despesa Corrente Orçamentada 78.409.596,88 

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 1.826.220,67 
Saldo De Gerência 

Consignado 
3.000.000,00 

Total (1) 82.170.191,34 Total (2) 80.235.817,55 

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

1.934.373,79 

   (un: euros) 
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Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 978.591,94 € (novecentos e setenta e oito 
mil, quinhentos e noventa e um euros e noventa e 
quatro cêntimos), verificando-se uma verificando-
se um aumento das despesas correntes no valor 
de 208.153,96 € (duzentos e oito mil, cento e 
cinquenta e três euros e noventa e seis cêntimos), 
por contrapartida de uma diminuição de igual 
montante ao nível das despesas de capital, 
conforme quadro seguinte: 
 
 

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

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se um aumento de 0,27 % das 
despesas correntes, por contrapartida da 
diminuição de 0,70 % das despesas de capital.” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
 
Autorização para acionamento de reserva de 
recrutamento com vista à contratação de 1 
Assistente Operacional, constituída em resultado 
do procedimento concursal comum para 
ocupação de 5 postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional para a Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, de acordo com o 

proposto na informação n.º Interno/2020/1908, de 
2020.02.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA  
E VIGILÂNCIA HUMANA E RONDAS DE SEGURANÇA 

 
Procedimento por concurso público para a 
aquisição de prestação de serviço de Segurança e 
Vigilância Humana e Rondas de Segurança nas 
instalações de Administração Direta e Indireta do 
Município de Odivelas, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/1727, de 2020.02.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA  
E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 
 
Procedimento por concurso público para a 
aquisição de prestação de serviço de Limpeza e 
Fornecimento de Consumíveis, em Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes (Município de Odivelas 
e Município de Loures), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/1724, de 2020.02.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

ESCOLA EB1/JI DAS COLINAS DO CRUZEIRO 
 
Procedimento por concurso público para a 
construção de novo edifício na escola EB1/JI das 
Colinas do Cruzeiro, em Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/1932 de 
2020.02.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 

Quadro Síntese 

 Inscrições / Reforços Diminuições / Anulações 

Total de Despesas Correntes 665.181,94 457.027,98 

Total de Despesas Capital 313.410,00 521.563,96 

Total Geral 978.591,94 978.591,94 

 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

        

Receita Corrente Bruta 
Orçamentada 

79.170.191,34 

Despesa Corrente Orçamentada 78.617.750,84 

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 1.826.220,67 
Saldo De Gerência 

Consignado 
3.000.000,00 

Total (1) 82.170.191,34 Total (2) 80.443.971,51 

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

1.726.219,83 

   (un: euros) 
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ESCOLA CARLOS PAREDES 
 
Procedimento por concurso público para 
construção de ginásio na escola Carlos Paredes, na 
Póvoa de Santo Adrião, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/1934, de 2020.02.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VERTENTE SUL 
 

 
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
 
Relatório de Acompanhamento e Avaliação da 
Operação de Reabilitação Urbana da ARU da 
Vertente Sul do Município de Odivelas, referente 
ao ano de 2019, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/1734, de 2020.02.18. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas e o Observatório 
Aeroespacial de Odivelas AMSAT- CT, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/1953, de 2020.02.24. 
 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
Entre o Município de Odivelas e o Observatório 

Aeroespacial de Odivelas, AMSAT-CT. 
 

PREÂMBULO 
 

A Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito das 
suas competências, tem nos seus objetivos o apoio 
a atividades socioculturais relevantes, procurando 
desenvolver políticas sustentadas e novos rumos 
para a intervenção social e cultural que estejam 
intrinsecamente ligadas à qualidade de vida das 
populações, às dinâmicas sociais e, de um modo 
mais estreito no que à proteção civil diz respeito, à 
afirmação de uma cidade mais resiliente e mais 
preparada para situações de acidente grave e 
catástrofe. 

A autarquia tem enveredado esforços no sentido 
de acompanhar os agentes de proteção civil 
municipais na tarefa diária de implementar 
políticas de proteção civil ativas, concatenadas 
num esforço global de sensibilização das 
populações para as temáticas da segurança, 
prevenção e resiliência. Nesta senda, o trabalho 
levado a cabo pelo Serviço Municipal de Proteção 
Civil do município de Odivelas tem-se 
caracterizado pelo forte estreitamento de relações 
com os agentes locais que operam no concelho, 
elevando a democratização e descentralização da 
cultura de proteção civil e priorizando a valorização 
da formação e sensibilização dos munícipes 
naquele que é o grande desafio abraçado desde 
2015 quando o município foi distinguido com o 
título de Cidade Resiliente pela Organização das 
Nações Unidas, através da campanha 
internacional Cidades Resilientes - “Making Cities 

Resilient: ‘My City is getting ready!”, no seu titulo 
original. 
 
O Observatório Aeroespacial de Odivelas é a 
Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT, 
pessoa coletiva de direito privado, sem fins 
lucrativos, é uma Organização de Voluntariado de 
Proteção Civil, nos termos previstos na Portaria n.º 
91/2017, de 2 de março, reconhecida como tal pela 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil e atuando na cooperação em ações de socorro 
e assistência às pessoas e bens em perigo, 
integradas no esforço global de resposta quando 
se verifique a ocorrência de acidente grave ou 
catástrofe, e no apoio à reposição da normalidade 
da vida das pessoas em áreas afetadas por 
acidente grave ou catástrofe. 
 
O Município de Odivelas e o Observatório 
Aeroespacial de Odivelas, AMSAT-CT estão certos 
dos inúmeros benefícios que advêm desta 
colaboração para a população do concelho, 
reiterando-se a grande expectativa de cativar e 
sensibilizar a sociedade civil para a temática das 
comunicações, em especial em situação de 
emergência, e garantindo o apoio técnico de 
excelência à rede de rádio municipal, a prestar 
pelos membros do Observatório cujos 
conhecimentos científicos e experiência prática 
representam uma enorme mais-valia para o 
concelho. 
 
Ambas as entidades reconhecem as vantagens 
desta parceria e declaram acordar pelo presente 
protocolo as condições da sua materialização. 
 
Face ao exposto e de acordo com as alíneas o) e u) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é celebrado o presente protocolo, com 
vista ao desenvolvimento das relações de 
cooperação em domínios de interesse mútuo. 
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Entre 
 
O Município de Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 
293 125, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 neste 
ato representado, nos termos legais, pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Martins, adiante designado também por 
Primeiro Outorgante. 
 
E 
 
O Observatório Aeroespacial de Odivelas 
(Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT), 
pessoa coletiva n.º 513 338 276, com sede Rua 7 
Junho, n.º 3, 2730-174 Barcarena, representado por 
Mariano José Ferreira Gonçalves e Rui Manuel da 
Silva Penaguião, adiante designado também por 
Segundo Outorgante. 
 
É celebrado o presente protocolo de cooperação, 
nos termos das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 
 

Constitui objeto do presente Protocolo a 
cooperação entre o Município de Odivelas, através 
da Câmara Municipal de Odivelas (Serviço 
Municipal de Proteção Civil), e o Observatório 
Aeroespacial de Odivelas, AMSAT-CT, em matéria 
de proteção civil, com a finalidade de incrementar, 
promover e desenvolver no Município de Odivelas 
ações no âmbito da resiliência através de uma 
convergência de esforços previstos na Lei de Bases 
da Proteção Civil e demais legislação habilitante. 

 
Cláusula Segunda 

Áreas de Cooperação 
 

A cooperação entre os outorgantes na área da 
proteção civil abrangerá: 
 
a) Ações de sensibilização a crianças e jovens do 

concelho; 
 
b) Ações de formação e treino técnico ministradas aos 

técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil 
no âmbito das radiocomunicações em 
emergência; 

 
c) Organização e realização de iniciativas dirigidas ao 

público em geral; 
 
d) Organização de simulacros e exercícios práticos; 
 
e) Apoio técnico no âmbito das radiocomunicações 

de emergência. 
 
 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
O Primeiro Outorgante obriga-se a: 
 
a) Garantir, sempre que possível, a cedência de 

instalações e apoio logístico necessários à 
realização de iniciativas desenvolvidas pelo 
Segundo Outorgante no âmbito de atuação do 
presente protocolo; 

 
b) Apoiar a atividade do Segundo Outorgante no 

valor anual de € 1 500 (mil e quinhentos euros); 
 
c) Envolver o Segundo Outorgante em ações de 

sensibilização e iniciativas a levar a cabo dentro 
do âmbito do presente protocolo; 

 
d) Entregar ao cuidado e guarda do Segundo 

Outorgante, todo o material necessário ao bom 
funcionamento e manutenção da rede de rádio 
municipal sita nas instalações deste. 

 
Cláusula Quarta 

Obrigações do Segundo Outorgante 
 

Não obstante o âmbito de atividades previstas no 
n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º 91/2017, de 2 de 
março, que determinam a atuação legal do 
Segundo Outorgante, este obriga-se ainda a: 
 
a) Sensibilizar e mobilizar os cidadãos do concelho, 

promovendo a sua formação e conhecimento 
sobre a temática das radiocomunicações, 
especialmente em situação de acidente grave 
ou catástrofe; 

 
b) Desenvolver ações de formação e treino técnico 

que tenham como destinatários os técnicos do 
Serviço Municipal de Proteção Civil no âmbito 
das radiocomunicações em emergência; 

 
c) Colaborar e organizar em conjunto com o 

Serviço Municipal de Proteção Civil iniciativas 
que visem a formação no âmbito das 
radiocomunicações em emergência; 

 
d) Disponibilizar a utilização de espaço, no 

Observatório Aeroespacial de Odivelas na 
Pontinha, para instalação de estação repetidora 
da rede de rádio municipal, bem como todo o 
material necessário ao seu bom 
funcionamento e manutenção, garantindo o 
fornecimento de energia elétrica para o seu 
funcionamento ininterrupto. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 6 - 17 de março de 2020 

12 
 

Cláusula Quinta 
Período de vigência 

 
1. O presente protocolo tem a duração de um ano, 
renovando-se automática e sucessivamente nas 
mesmas condições e por iguais períodos, salvo se 
for denunciado por qualquer das partes. 
 
2. A denúncia prevista no número anterior deve ser 
comunicada à outra parte através de carta 
registada com aviso de receção, com a 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
Cláusula Sexta 

Alteração e revisão do protocolo 
 

Toda e qualquer alteração ou revisão ao presente 
protocolo carece de prévio acordo escrito entre as 
partes intervenientes. 

 
Cláusula Sétima 

Entrada em vigor 
 

O presente protocolo entra em vigor após a sua 
outorga e publicação em Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões. 
 
 
Odivelas, _______________________ de 2020. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Manuel dos Santos Martins 

 
 

________________________________________ 
 
 

O Presidente da Direção da Associação 
Observatório Aeroespacial AMSAT-CT, 

Observatório Aeroespacial de Odivelas, 
Mariano José Ferreira Gonçalves 

 
 

____________________________________ 
 
 

O Vice-Presidente da Direção da Associação 
Observatório Aeroespacial AMSAT-CT, 

Observatório Aeroespacial de Odivelas, 
Rui Manuel da Silva Penaguião 

 
 

____________________________________” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 

 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

PERDÃO DE DÍVIDA 
 
Perdão de dívida referente a refeições escolares de 
um aluno que frequentou um estabelecimento 
escolar do Concelho de Odivelas no ano letivo de 
2017/2018 e 2018/2019, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/1983, de 
2020.02.26. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PERDÃO DE DÍVIDA 
 

Perdão de dívida referente a refeições escolares de 
um aluno que frequentou um estabelecimento 
escolar do Concelho de Odivelas no ano letivo de 
2018/2019, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/1981, de 2020.02.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CONTRATOS-PROGRAMA 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O CONSELHO 
NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 
 
Coorganização para o desenvolvimento de 5 
eventos, em 2020, entre o Conselho Nacional de 
Associações Profissionais de Educação Física e 
Desporto (CNAPEF) e o Município de Odivelas e 
respetiva minuta do Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/1968, de 
2020.02.26. Os 5 eventos são os seguintes, de 
acordo com a referida informação: 
 
1. Seminário de Boas Práticas na Educação Física e 
no Desporto para crianças e jovens; 
 
2. Seminário Internacional – Aprendizagem e 
Desenvolvimento da Criança através da Atividade 
Física e Desportiva; 
 
3. Maratona de Formação para Professores de 
Educação Física; 
 
4. Dia do Professor de Educação Física; 
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5. Estudo e decorrente Seminário sobre a 
implementação do Programa do Desporto Escolar 
no Município de Odivelas. 

 
 

“Minuta 
Contrato-Programa Desportivo 

Município de Odivelas / Conselho Nacional de 
Associações de Profissionais de Educação Física e 

Desporto 
 

Considerando que: 
 
- É atribuição da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo promover o desenvolvimento do 
Desporto, através da adoção de programas e 
projetos que visem a diversificação da oferta 
desportiva, o aumento do número de praticantes, 
a manutenção da sua saúde e condição física e a 
melhoria da qualidade das práticas, no âmbito das 
diversas vertentes do Desporto, designadamente 
na formação, recreação, lazer e rendimento; 
 
- É obrigatória a obtenção de unidades de crédito 
para o exercício da função de treinador/a, 
profissionais responsáveis pela orientação e 
condução do exercício de atividade físicas e 
desportivas e de diretor/a técnico emitidas pelo 
Instituto Português do Desporto e Juventude I.P.; 
 
- O Conselho Nacional de Associações de 
Profissionais de Educação Física e Desporto 
(CNAPEF) pretende realizar 5 eventos, durante o 
ano de 2020, nos dias: 
 
1. 15 e 16 de maio - Seminário de Boas Práticas na 
Educação Física e no Desporto para crianças e 
jovens; 
 
2. 06 de junho - Seminário Internacional – 
Aprendizagem e Desenvolvimento da Criança 
através da Atividade Física e Desportiva; 
 
3. 10 e 11 de setembro - Maratona de Formação para 
Professores de Educação Física; 
 
4. 26 de setembro – Dia do Professor de Educação 
Física; 
 
5. Estudo e decorrente Seminário sobre a 
implementação do Programa do Desporto Escolar 
no Município de Odivelas (data a definir).  
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, 26 de março - Regime 
Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo - em conjugação 
com o disposto nos artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 33.º, 

n,º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que institui o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, e de forma a articular recursos e ações com 
a finalidade de definir princípios e normas claras 
de relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre: 
 
1. 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 de Odivelas, Hugo Manuel dos 
Santos Martins, adiante designado por Primeiro 
Outorgante Primeira Outorgante ; 
 
e 
 
2. O Conselho Nacional de Associações de 
Profissionais de Educação Física e Desporto, 
pessoa coletiva de direito privado, titular do 
estatuto de utilidade pública desportiva, 
concedido através de Despacho n.º 58/94, de 23 de 
setembro, publicado na 2.ª Série do Diário da 
República n.º 232, de 7 de outubro, com sede na 
Rua das Vieiras, n.º 18, Urbanização Quinta da 
Várzea e do Outeiro, 2830-572 Palhais, Barreiro, 
NIPC 502 348 313, aqui representada por Avelino 
Corbal Simões Azevedo, na qualidade de 
Presidente, adiante designada por Segunda 
Outorgante,  
 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto do contrato-programa) 

 
1. O presente contrato-programa (de ora em 
diante, designado por contrato) tem por objeto a 
cooperação das partes na organização e 
concretização de: 
 
a. Seminário de Boas Práticas na Educação Física e 
no Desporto para crianças e jovens; 
 
b. Seminário Internacional – Aprendizagem e 
Desenvolvimento da Criança através da Atividade 
Física e Desportiva; 
 
c. Maratona de Formação para Professores de 
Educação Física; 
 
d. Dia do Professor de Educação Física; 
 
e. Estudo e decorrente Seminário sobre a 
implementação do Programa do Desporto Escolar 
no Município de Odivelas  
 
organizados pelo Conselho Nacional de 
Associações de Profissionais de Educação Física e 
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Desporto (de ora em diante, designado por 
CNAPEF). 
 
2. Os eventos referidos no número anterior estão 
agendados, respetivamente nos seguintes dias: 15 
e 16 de maio; 6 de junho; 10 e 11 de setembro; 26 de 
setembro; e, no mês de dezembro em dia ainda 
não definido, todos do ano 2020; 
 
3. A cooperação da Primeira Outorgante far-se-á 
através de comparticipação financeira, logístico e 
técnico à Segunda Outorgante. 
 
4. A cooperação da Segunda Outorgante far-se-á 
através de apoio não financeiro à Primeira 
Outorgante. 
 

Cláusula Segunda 
(Execução do programa) 

 
O período de execução do programa objeto de 
comparticipação financeira e não financeira ao 
abrigo do presente contrato-programa tem início 
a 1 de março de 2020 e termina em 31 de dezembro 
de 2020. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da Primeira Outorgante) 

 
1. A Primeira Outorgante, através da Câmara 
Municipal de Odivelas (de ora em diante, 
designada por CMO), é responsável pelos 
seguintes aspetos: 
 
1.1 Facultar o uso das instalações desportivas e 
infraestruturas de apoio, desde que exista 
disponibilidade de espaços; 
 
1.2 Conceder eventuais licenças que se mostrem 
necessárias; 
 
1.3Disponibilizar técnicos para acompanhamento 
das formações ou pela via de 
voluntariado; 
 
1.4 Promover e divulgar as formações pelos meios 
normais de distribuição da CMO; 
 
1.5 Ceder materiais (mesas, cadeiras e baias); 
 
1.6 Ceder viaturas municipais para transporte de 
material de acordo com a disponibilidade do Setor 
de Transportes, da Divisão de Transportes e 
Oficinas, do Departamento da Gestão Ambiental e 
Transportes (DGAT/DTO/ST); 
 
2. Compete ainda à Primeira Outorgante conceder 
uma comparticipação financeira à Segunda 
Outorgante no valor total de 20.000,00 € (vinte mil 
euros); 

3. Caso o custo efetivo do Programa se revelar 
inferior ao custo de referência indicado no número 
anterior, a comparticipação financeira a atribuir ao 
Segundo Outorgante poderá ser reduzida pelo 
Primeiro Outorgante, aplicando-se ao custo 
efetivo do Programa. Caso contrário, se a situação 
do custo real do evento vir a mostrar-se superior 
face do custo expetável do mesmo, tal não 
constituí causa de acréscimo na comparticipação 
financeira acima indicada. 
 
4. A CMO reserva-se o direito de, a todo o tempo, 
solicitar a apresentação da documentação 
necessária para apreciar da correta aplicação da 
comparticipação concedida, cabendo-lhe o ónus 
de fiscalizar a execução do contrato, nos termos 
previstos na Cláusula Sexta. 
 

Cláusula Quarta 
(Disponibilização da comparticipação financeira) 

 
1. A comparticipação referida no n.º 2 da cláusula 
anterior é disponibilizada, após assinatura do 
presente contrato e sua publicitação a efetuar nos 
termos do n.º 1 da Cláusula Sexta, da seguinte 
forma: 
 
a) 10.000,00 € (dez mil euros) no mês de março e 
após publicitação do presente Contrato Programa 
na página eletrónica da Primeira Outorgante, nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, na redação conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, 26 de março; 
 
b) 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros) 
mensalmente nos meses de maio a dezembro, 
inclusive. 
 
2. O montante enunciado no número 2 anterior 
provém do orçamento de receitas próprias e está 
inscrito na rubrica de despesa orçamental PAM 
2020 113-3902-0407002 OCED2020 transferências 
correntes, e corresponde, nos termos do disposto 
no n.º 3 do art.º 5º da Lei nº 8/2012, de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso das entidades públicas, alterada e 
republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, ao 
compromisso válido e sequencial n.º____________. 
 

Cláusula Quinta 
(Obrigações da Segunda Outorgante) 

 
1. A Segunda Outorgante é responsável pelos 
seguintes aspetos: 
 
1.1 Planear, preparar e avaliar o(s) evento(s), de 
modo a garantir que os mesmos correspondam, às 
expectativas qualitativas e quantitativas de todos 
os intervenientes e do público, para eventos desta 
natureza; 
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1.2 Coordenar tecnicamente os eventos; 
 
1.3 Promover e divulgar os eventos; 
 
1.4 Disponibilizar à CMO os conteúdos para nota à 
imprensa; 
 
1.5 Entregar por escrito à Primeira Outorgante, a 
indicação dos materiais logísticos necessários à 
cabal e plena realização do objeto do contrato; 
 
1.6 Publicitar a comparticipação financeira da CMO 
e inclusão do respetivo logótipo, bem como dos 
logótipos de “Odivelas Cidade Europeia do 
Desporto 2020”, ACES EU, ACES PT e Instituto 
Português do Desporto e Juventude I.P., nesta 
sequência e na horizontal, em todos os suportes 
gráficos ou outros de promoção ou divulgação do 
programa das formações, sem prejuízo da 
utilização do seu próprio logótipo, em toda a 
informação difundida nos diversos meios de 
comunicação; 
 
1.7 Diligenciar a montagem e desmontagem de 
todos os equipamentos essenciais à execução dos 
eventos; 
 
1.8 Comprometer-se respeitar toda a legislação em 
matéria de recursos humanos, higiene e 
segurança em vigor; 
 
1.9 Cumprir com o princípio da igualdade de 
oportunidades e da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres, das determinações da 
Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 
Conselho Nacional do Desporto, e de um modo 
geral, da legislação relativa ao combate às 
manifestações de violência associadas ao 
desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à 
xenofobia e a todas as formas de discriminação, 
entre as quais baseadas no sexo; 
 
1.10 Cumprir com o regime de acesso e exercício da 
atividade de treinador do desporto estabelecido 
pela Lei n.º 40/2012 de 28 de agosto; 
 
1.11 Apresentar relatórios de cada ação, até um mês 
após a sua realização, de acordo com o modelo 
próprio de relatório definido pelo Primeiro 
Outorgante, para efeitos de validação técnico-
financeira; 
 
1.12 Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição da 
comparticipação financeira decorrente deste 
contrato, enquanto se mantiver tal situação e 
comprovar a inscrição no Registo Central do 
Beneficiário Efetivo, ao abrigo do disposto no nº 1 
do artigo 36.º da Lei n.º 89/2017, de 21 e Portaria 
233/2018, de 21 de Agosto; 

1.13 Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes à comparticipação financeira 
concedida, com menção expressa da sua 
proveniência e da insusceptibilidade de penhora, 
apreensão judicial ou oneração, por força do 
disposto no n.º 3, do artigo 6.º do Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de outubro; 
 
1.14 Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos por contrato-programa e a identificação 
de receitas; 
 
1.15 Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado; 
 
1.16 Até 30 dias após o termo do contrato, 
apresentar o Relatório de Contas e Relatório de 
Atividades ou mapa de pagamentos e 
recebimentos; 
 
1.17 Em matéria de proteção de dados pessoais que 
digam respeito à relação com a Primeira 
Outorgante e ao estrito cumprimento do presente 
Contrato, a Segunda Outorgante compromete-se 
a respeitar o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu de 27 de abril de 2016 - Regulamento 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), bem 
como a legislação nacional aplicável. 
 

Cláusula Sexta 
(Produção de Efeitos e Vigência) 

 
1. O presente Contrato-Programa entra em vigor 
após a assinatura dos outorgantes e a sua 
publicitação nas formas previstas nos artigos 56º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e o n.º 1 do 
artigo 27º do Decreto-Lei 41/2019, de 26 de março e 
opera o seu termo com a conclusão do objeto do 
contrato, sem prejuízo da entrega do relatório final 
de execução física e financeira e outras obrigações 
acessórias que devam perdurar além do Programa 
em referência. 
 
2. O presente Contrato pode também considerar-
se concluído se ocorrer facto superveniente, cuja 
causa não seja imputável à Segunda Outorgante e 
que torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização do Programa, após a competente 
fundamentação e validação pela Primeira 
Outorgante. 
 

Cláusula Sétima 
(Sistema de acompanhamento e controlo de 

execução do contrato) 
 
Compete à Primeira Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento das responsabilidades e do 
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objeto que justificou o presente contrato, 
procedendo ao acompanhamento e controlo da 
sua execução, com observância do disposto no 
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro, e podendo, em qualquer momento e se 
assim se justificar, proceder-se à revisão e/ou 
adequação do presente contrato nos termos 
definidos na Cláusula seguinte. 
 

Cláusula Oitava 
(Revisão) 

 
1. O presente contrato pode ser objeto de revisão, 
por acordo entre as partes, no que se mostre 
estritamente necessário, ou unilateralmente pela 
Primeira Outorgante, com fundamento em 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
sem prejuízo da prévia autorização por parte da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 
 

Cláusula Nona 
(Incumprimento das obrigações da Segunda 

Outorgante) 
 
1. O incumprimento pela Segunda Outorgante de 
uma ou mais condições estabelecidas no presente 
contrato ou de qualquer violação das normas 
legais em vigor é fundamento de resolução por 
parte da Primeira Outorgante, produzindo efeitos 
imediatos. 
 
2. Além do direito de resolução previsto no número 
anterior, haverá ainda lugar à reposição, da quantia 
paga, por parte da Segunda Outorgante, sempre 
que se demonstre a culpa no incumprimento por 
razões não fundamentadas ou quando se verifique 
a impossibilidade de realização dos fins essenciais 
do evento desportivos objeto deste contrato. 
 
3. Caso a comparticipação financeira concedida 
pela Primeira Outorgante não tenha sido aplicada 
na competente realização do evento que constitui 
o objeto do presente contrato, a Segunda 
Outorgante obriga-se a restituir àquela a 
totalidade do montante recebido. 
 
 
 
 
 

Cláusula Décima 
(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 

 
1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português. 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, 
as partes outorgantes desenvolverão esforços de 
boa-fé para alcançar uma posição de comum 
acordo, devendo merecer por ambas a necessária 
análise e discussão tendo sempre por base o 
entendimento e a procura de soluções que sirvam 
os seus interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 41/2019, 
de 26 de março, que define o regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada uma das 
Outorgantes supra identificadas, devendo 
qualquer alteração de morada ser comunicada à 
outra parte, dentro do prazo de 10 dias da data da 
ocorrência, sob pena de não surtir efeitos. 
 
O presente Contrato é outorgado em dois 
exemplares igualmente válidos, um para cada 
parte outorgante. 
 
Odivelas, ___ de _________ de 2020 
 
 

O Presidente da 
Câmara Municipal  

de Odivelas 
 

O Presidente da Direção 
do Conselho Nacional de 

Associações de 
Profissionais de Educação 

Física e Desporto 
 

_____________________ 
Hugo Manuel dos 

Santos Martins 

_____________________ 
Avelino Corbal Simões 

Azevedo” 
 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS  
E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ 

 
Realização de iniciativas no âmbito do 
Campeonato Nacional de Xadrez e respetiva 
minuta de Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/1988, de 
2020.02.26. 
 

“Minuta 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

Município de Odivelas / Federação Portuguesa de 
Xadrez 

 
Considerando que: 
 
- A Câmara Municipal de Odivelas considera que o 
Desporto Federado ocupa um lugar de destaque 
no panorama desportivo nacional, constituindo 
um indicador relevante de desenvolvimento do 
País e de cada Concelho; 
 
- A Divisão de Desenvolvimento Desportivo, no 
âmbito das suas competências, promove e apoia 
iniciativas desportivas em prol dos seus munícipes 
e da população em geral; 
 
 - A Divisão de Desenvolvimento Desportivo apoia 
e garante a organização de eventos desportivos, 
quer da iniciativa do Município, quer de parcerias 
estabelecidas com o movimento associativo 
desportivo concelhio, quer ainda em eventos 
resultantes de parceiras externas; 
 
- O Concelho de Odivelas, nos últimos anos, tem 
proporcionado aos seus munícipes e visitantes 
assistir e/ou participar num conjunto de iniciativas 
desportivas diversificadas, com dimensão local, 
nacional e internacional; 
 
- Odivelas é Cidade Europeia do Desporto; 
 
- A Federação Portuguesa de Xadrez pretende 
realizar 4 eventos desportivos em 2020; 
 
- As excelentes condições existentes no Concelho 
de Odivelas devem não só ser usufruídas e 
aproveitadas pelo público e desportistas do 
Concelho, como tornadas conhecidas no mapa 
europeu, trazendo à cidade a elite dos 
representantes da modalidade promovendo 
Odivelas; 
 
- O Município de Odivelas encontra-se na 
disposição de ceder o uso de instalações 
desportivas, para os momentos acima referidos, 
bem como materiais e serviços. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 

Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, 26 de março - Regime 
Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo - em conjugação 
com o disposto nos artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 33.º, 
n,º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que institui o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, e de forma a articular recursos e ações com 
a finalidade de definir princípios e normas claras 
de relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de 
direito público com o número 504 293 125, com 
sede nos Paços do Concelho - Quinta da Memória, 
na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, adiante designado por “Primeira 
Outorgante”, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara, Hugo Manuel dos Santos 
Martins, 
 
e 
 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ, pessoa 
coletiva de utilidade pública desportiva com o 
número 501 617 078, com sede na Rua Sarmento 
de Beires nº 33, Loja A, 1900-411 Lisboa, adiante 
designada por “Segunda Outorgante”, neste ato 
representada pelo Presidente, Dominic Robin 
Cross, 
 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente contrato-programa (de ora em 
diante, designado por contrato) tem por objeto a 
cooperação das partes na organização e 
concretização das iniciativas “Campeonato 
Nacional Jovens Rápidas”, “Campeonato Nacional 
Jovens Semirrápidas”, “Campeonato Nacional 
Absoluto” e “Campeonato Nacional Feminino”, 
organizados pela Federação Portuguesa de Xadrez 
e pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
2. Os eventos referidos no número anterior 
ocorrerão, respetivamente, no dia 14 de março o 
Campeonato Nacional Jovens Semirrápidas, no dia 
15 de março o Campeonato Nacional Jovens 
Rápidas, e de 5 a 13 de setembro Campeonato 
Nacional Absoluto e Campeonato Nacional 
Feminino. 
 
3. A cooperação da Primeira Outorgante far-se-á 
através de comparticipação financeira e não 
financeira (logística e material) à Segunda 
Outorgante. 
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4. A cooperação da Segunda Outorgante far-se-á 
através de apoio não financeiro à Primeira 
Outorgante. 
 

Cláusula Segunda 
(Execução do Contrato) 

 
O período de execução do contrato, objeto de 
cooperação, tem início no dia da transferência da 
1ª tranche e opera o seu términus 30 (trinta) dias 
após a realização do último evento, sem prejuízo 
do disposto nas cláusulas seguintes. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da Primeira Outorgante) 

 
1. A Primeira Outorgante, através da Câmara 
Municipal de Odivelas (de ora em diante, 
designada por CMO), é responsável pelos 
seguintes aspetos: 
 
1.1. Facultar o uso das instalações e infraestruturas 
de apoio, mediante disponibilidade; 
 
1.2. Disponibilizar técnicos para acompanhamento 
das provas ou pela via de voluntariado; 
 
1.3. Promover e divulgar os eventos pelos meios 
normais de distribuição da CMO; 
 
1.4. Ceder materiais (mesas, cadeiras, pódio e 
baias); 
 
1.5. Ceder viaturas municipais para transporte de 
material de acordo com a disponibilidade do Setor 
de Transportes, da Divisão de Transportes e 
Oficinas, do Departamento da Gestão Ambiental e 
Transportes (DGAT/DTO/ST); 
 
1.6. Assegurar os custos operacionais (caso se 
venham a verificar) ao abrigo da bolsa de horas e 
dos contratos da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo (DDD); 
 
2. Compete ainda à Primeira Outorgante conceder 
uma comparticipação financeira à Segunda 
Outorgante no valor total de 6.000,00 € (seis mil 
euros), faseado da seguinte forma: 
 
a) 2.000,00€ (dois mil euros) após assinatura do 
presente contrato e após publicitado na página 
eletrónica da Primeira Outorgante, nos termos do 
n.º 1 do artigo 27.º na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 41/2019, 26 de março; 
 
b) 4.000,00 (quatro mil euros), 30 dias antes dos 
eventos “Campeonato Nacional Absoluto” e 
“Campeonato Nacional Feminino”, a realizar-se 
entre os dias 5 a 13 de setembro. 
 

3. O montante enunciado no número 2 provém do 
orçamento de receitas próprias e está inscrito na 
rubrica de despesa orçamental PAM/2020/223-
3902-04070102 e corresponde, nos termos do 
disposto no n.º 3 do art.º 5º da Lei nº 8/2012, de 21 
de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso das entidades públicas, alterada e 
republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, ao 
compromisso válido e sequencial n.º ___________. 
 
4. A situação do custo real do evento pode vir a 
mostrar-se superior face do custo expetável do 
mesmo, não constituindo causa de acréscimo na 
comparticipação financeira acima indicada. 
 
5. A CMO reserva-se o direito de, a todo o tempo, 
solicitar a apresentação da documentação 
necessária para apreciar da correta aplicação do 
apoio concedido, cabendo-lhe o ónus de fiscalizar 
a execução do contrato, nos termos previstos na 
Cláusula Sexta.  
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações da Segunda Outorgante) 

 
1. A Segunda Outorgante é responsável pelos 
seguintes aspetos: 
 
1.1 Planear, preparar, realizar e avaliar os eventos, de 
modo a garantir que os mesmos correspondam, às 
expectativas qualitativas e quantitativas de todos 
os intervenientes e do público, para eventos desta 
natureza; 
 
1.2 Coordenar tecnicamente os eventos 
(supervisão e arbitragem); 
 
1.3 Garantir que os seus filiados, que competirão 
nos eventos, possuam seguro de acidentes 
pessoais; 
 
1.4 Respeitar as normas nacionais e internacionais 
em vigor, aplicáveis à organização dos eventos em 
causa; 
 
1.5 Promover e divulgar os eventos; 
 
1.6 Realizar o acompanhamento multimédia 
(fotografias, gestão de redes sociais, site, notas de 
imprensa, newsletter, transmissão das partidas); 
 
1.7 Disponibilizar à CMO os conteúdos para nota à 
imprensa; 
 
1.8 Publicitar o apoio da CMO e inclusão do 
respetivo logótipo, bem como dos logótipos de 
“Odivelas Cidade Europeia do Desporto 2020”, 
ACES EU, ACES PT e Instituto Português do 
Desporto e Juventude I.P., nesta sequência e na 
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horizontal, em todos os suportes gráficos ou outros 
de promoção ou divulgação dos eventos, sem 
prejuízo da utilização do seu próprio logótipo, em 
toda a informação difundida nos diversos meios de 
comunicação; 
 
1.9 Diligenciar a montagem e desmontagem de 
todos os materiais e/ou equipamentos essenciais à 
execução dos eventos; 
 
1.10 Comprometer-se respeitar toda a legislação 
em matéria de recursos humanos, higiene e 
segurança em vigor; 
 
1.11 Cumprir com o princípio da igualdade de 
oportunidades e da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres, das determinações da 
Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 
Conselho Nacional do Desporto, e de um modo 
geral, da legislação relativa ao combate às 
manifestações de violência associadas ao 
desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à 
xenofobia e a todas as formas de descriminação, 
entre as quais baseadas no sexo; 
 
1.12 Cumprir com o regime de acesso e exercício da 
atividade de treinador do desporto estabelecido 
pela Lei n.º 40/2012 de 28 de agosto; 
 
1.13 Apresentar relatórios de cada ação, até um mês 
após a sua realização, de acordo com o modelo 
próprio de relatório definido pelo Primeiro 
Outorgante, para efeitos de validação técnico-
financeira; 
 
1.14 Apresentar cópia dos recibos das despesas 
efetuadas, no âmbito da realização dos eventos 
referidos no objeto do presente contrato; 
 
1.15 Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos por contrato-programa e a identificação 
de receitas; 
 
1.16 Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição da contribuição 
decorrente deste contrato, enquanto se mantiver 
tal situação e comprovar a inscrição no Registo 
Central do Beneficiário Efetivo, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36.º da Lei n.º 89/2017, de 
21 e Portaria 233/2018, de 21 de agosto; 
 
1.17 Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes à comparticipação financeira 
concedida, com menção expressa da sua 
proveniência e da insusceptibilidade de penhora, 
apreensão judicial ou oneração, por força do 

disposto no n.º 3, do artigo 6.º do Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de outubro; 
 
1.18 Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado; 
 
1.19 Até 30 dias após o termo do contrato, 
apresentar o Relatório de Contas e Relatório de 
Atividades ou mapa de pagamentos e 
recebimentos; 
 
1.20 Em matéria de proteção de dados pessoais 
que digam respeito à relação com a Primeira 
Outorgante e ao estrito cumprimento do presente 
contrato, a Segunda Outorgante compromete-se 
a respeitar o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu de 27 de abril de 2016 - Regulamento 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), bem 
como a legislação nacional aplicável. 
 

Cláusula Quinta 
(Produção de Efeitos e Vigência) 

 
1. O presente Contrato-Programa entra em vigor 
após devidas assinaturas das partes Outorgantes e 
a sua publicitação nas formas previstas nos artigos 
56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e o n.º 1 do 
artigo 27º do Decreto-Lei 273/2009, de 1 de outubro 
e opera o seu termo com a conclusão do objeto do 
contrato, sem prejuízo da entrega do relatório final 
de execução física e financeira e outras obrigações 
acessórias que devam perdurar para além do 
contrato em referência. 
 
2. O presente contrato pode também considerar-
se concluído se ocorrer facto superveniente, cuja 
causa não seja imputável à Segunda Outorgante e 
que torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização do evento, após a competente 
fundamentação e validação pela Primeira 
Outorgante. 
 

Cláusula Sexta 
(Sistema de acompanhamento e controlo de 

execução do contrato) 
 
Compete à Primeira Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento das responsabilidades e do 
objeto que justificou o presente contrato, 
procedendo ao acompanhamento e controlo da 
sua execução, com observância do disposto no 
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro, e podendo, em 
 
qualquer momento e se assim se justificar, 
proceder-se à revisão e/ou adequação do presente 
contrato nos termos definidos na Cláusula 
seguinte. 
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Cláusula Sétima 
(Revisão) 

 
1. O presente contrato pode ser objeto de revisão, 
por acordo entre as partes, no que se mostre 
estritamente necessário, ou unilateralmente pela 
Primeira Outorgante, com fundamento em 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
sem prejuízo da prévia autorização por parte da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 
 

Cláusula Oitava 
(Incumprimento das obrigações da Segunda 

Outorgante) 
 
1. O incumprimento pela Segunda Outorgante de 
uma ou mais condições estabelecidas no presente 
contrato ou de qualquer violação das normas 
legais em vigor é fundamento de resolução por 
parte da Primeira Outorgante, produzindo efeitos 
imediatos. 
 
2. Além do direito de resolução previsto no número 
anterior, haverá ainda lugar à reposição, da quantia 
paga, por parte da Segunda Outorgante, sempre 
que se demonstre a culpa no incumprimento por 
razões não fundamentadas ou quando se verifique 
a impossibilidade de realização dos fins essenciais 
dos eventos desportivos objeto deste contrato. 
 
3. Caso a comparticipação financeira concedida 
pela Primeira Outorgante não tenha sido aplicada 
na competente realização do evento que constitui 
o objeto do presente contrato, a Segunda 
Outorgante obriga-se a restituir àquela a 
totalidade do montante recebido. 
 

Cláusula Nona 
(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 

 
1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português. 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, 
as partes Outorgantes desenvolverão esforços de 
boa-fé para alcançar uma posição de comum 
acordo, devendo merecer por ambas a necessária 
análise e discussão tendo sempre por base o 

entendimento e a procura de soluções que sirvam 
os seus interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro, que define o regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada uma das 
Outorgantes supra identificadas, devendo 
qualquer alteração de morada ser comunicada à 
outra parte, dentro do prazo de 10 dias da data da 
ocorrência, sob pena de não surtir efeitos. 
 
O presente contrato é outorgado em dois 
exemplares igualmente válidos, um para cada 
parte Outorgante.  
 
Odivelas,      de março de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

_________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 

 
 

O Presidente da Federação Portuguesa de Xadrez 
 

_______________________ 
(Dominic Robin Cross)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
PÁSCOA 2020 

 

 
 

ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
PÁSCOA 2020 

 
Programa de Atividades de Ocupação de Tempos 
Livres - Páscoa 2020, a implementar, no período de 
pausa letiva, nos dias 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 13 de abril de 
2020, com o objetivo de proporcionar momentos 
de lazer, diversão e socialização, a oitenta crianças 
e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e 
os 15 anos, residentes e/ou estudantes no concelho 
de Odivelas, bem como filhos dos funcionários da 
Câmara Municipal de Odivelas, através da 
realização de um conjunto de atividades de 
ocupação de tempos livres, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2020/1896, de 
2020.02.21. 
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“(…) Condições de Inscrição: 
 
Mediante apresentação de comprovativo da 
Segurança Social, as inscrições serão feitas de 
acordo com os escalões do subsidio de ação social 
escolar (ver Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho, 
em anexo), a saber: 
 

Escalões 
Valor de 
Inscrição 

Portadores de 
Cartão 

Municipal 

Escalão (A) Gratuito Gratuito 

Escalão (B) 25,00€ 20,00€ 

Escalão (C) 40,00€ 35,00€ 

 
As inscrições serão efetuadas através de formulário 
online, por ordem de registo de entrada. 
 
Serão contempladas 40 inscrições dos 6 aos 9 anos 
e 40 inscrições dos 10 aos 15 anos.  
 
O valor da inscrição será aplicado de acordo com a 
tabela acima mencionada. 
 
De salientar que os participantes referentes ao 
escalão C pagarão a totalidade do valor da 
inscrição. 
 
A falta de apresentação do referido comprovativo 
implica o pagamento do valor máximo da 
inscrição (40 euros). 
 
Local de Inscrição: 
 
Após a validação do formulário online, e receção de 
email de confirmação de vaga, o encarregado de 
educação deverá efetivar o pagamento presencial 
na Loja do Cidadão – Balcão CMO, no Strada Outlet, 
Odivelas. 
 
Período de Inscrição: 
 
De 16 a 18 março 2020. 
 
Objetivos: 
 
 Constituir uma medida de apoio à família, 
mediante uma oferta qualitativa de ocupação dos 
tempos livres para as crianças/jovens, em período 
de pausa letiva; 
 
 Promover o desenvolvimento de boas práticas 
em contexto de férias como meio continuado para 
a estimulação da educação;  
 
 Facilitar momentos de descoberta e 
desenvolvimento dos interesses e aptidões das 
crianças/jovens;  
 

 Proporcionar oportunidades às crianças/jovens 
para usufruírem de visitas a locais fora do Concelho 
onde residem e estudam; 
 
 Ocupar os jovens de forma dinâmica e educativa, 
onde em simultâneo possam desenvolver a 
capacidade de interagir com os outros;  
 
 Garantir um forte envolvimento de todos no 
processo de aprendizagem não formal, em 
contexto de férias escolares e ocupação de tempos 
livres. 
 
Para este efeito, estruturou-se um programa de 
atividades de natureza educativa, lúdica, 
recreativa, desportiva e cultural, sendo que o 
mesmo foi ajustado de acordo com o público alvo, 
bem como pela lotação das entidades 
contactadas, o que irá proporcionar a realização de 
duas atividades distintas em três dias diferentes. 
 
As atividades inerentes aos OTL’S serão 
devidamente acompanhadas por técnicos da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
De forma a proporcionar uma refeição equilibrada 
às crianças/jovens participantes, o almoço será 
servido na Casa da Juventude de Odivelas. As 
ementas serão verificadas pelas nutricionistas da 
Câmara Municipal de Odivelas, afetas à Divisão de 
Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania. 
 
(…) 
 
Custos Diretos Estimados: 
 
Caso a presente proposta mereça concordância 
superior, prevê-se um custo estimado no valor 
total de €8.230,78, c/IVA incluído à taxa legal em 
vigor, a saber: 
 
- Alimentação: €3.102,00 
- Ingressos de Visitas: €5.047,60 
- Pulseiras: €81,18 (…)” (excerto da informação n.º 

interno/2020/1896, de 2020.02.21) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE 
BOMBEIROS DO CONCELHO DE ODIVELAS 
AQUISIÇÃO DE “SERVIÇO DE RECOLHA E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES” 
 

Atribuição de Subsídio às Associações de 
Bombeiros do Concelho de Odivelas correspondente 
à aquisição de “Serviço de Recolha e Tratamento 
de Resíduos Hospitalares”, no valor total de 
€11.238,00 (onze mil, duzentos e trinta e oito euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (referente a 
três anos de contrato), por forma a dotar os Corpos 
de Bombeiros do concelho, das condições de 
segurança e higiene ambiental legais e 
necessárias a uma boa prossecução das funções 
no que diz respeito ao socorro pré-hospitalar, nos 
termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo 
com o proposto na informação n.º interno/2020/ 
1918, de 2020.02.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

PONTINHA E FAMÕES 
 

Cedência de Transporte à Junta da União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, para 
deslocação de “50 Séniores” ao Palácio de Mafra e 
Aldeia Museu José Franco, no lugar de Sobreiro, no 
dia 9 de março de 2020, com um custo total de 
€116,38 (cento e dezasseis euros e trinta e oito 
cêntimos), de acordo com o estabelecido na alínea 
u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e nos termos do proposto na 
informação n.º interno/2020/1844, de 2020.02.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DA SILVEIRA LOTE 861 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração à licença administrativa de operação de 
loteamento n.º 5/89, para o lote 861 do Bairro Casal 
da Silveira, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões. O pedido de licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação e tem como objetivo a alteração de 
parâmetros urbanísticos para o lote 861 com vista 
à legalização da edificação aí existente, nos termos 
da informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/17 de 2020.02.20. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DA SILVEIRA LOTE 681-D 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração à licença administrativa de operação de 
loteamento n.º 5/89, para o lote 681-D do Bairro 
Casal da Silveira, na União de Freguesias de 
Pontinha e Famões. O pedido de licença 
administrativa foi apresentado ao abrigo do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 
na sua atual redação e tem como objetivo a 
alteração de parâmetros urbanísticos para o lote 
681-D, que se encontra vago, nos termos da 
informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/16 de 2020.02.20. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/89 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DA SILVEIRA LOTE 119 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração à licença administrativa de operação de 
loteamento n.º 6/89, para o lote 119 do Bairro Casal 
da Silveira, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões. O pedido de licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação e tem como objetivo a alteração de 
parâmetros urbanísticos para o lote 119 com vista à 
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legalização da edificação aí existente, nos termos 
da informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/15 de 2020.02.20. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO SOL NASCENTE LOTES 195 E 265 
PROCESSO N.º 45625/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2007, para 
os lotes 195 e 265 do Bairro Sol Nascente, na União 
de Freguesias de Pontinha e Famões. O pedido de 
alteração da licença foi apresentado ao abrigo do 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro na sua atual redação com o objetivo de 
desonerar os lotes 195 e 265 da condição 34.º do 
alvará de loteamento n.º 5/2007, nos termos da 
informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/18 de 2020.02.20. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS LOTE 64 
PROCESSO N.º 14102/LO/GI 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000, para 
o Lote 64 do Bairro Granjas Novas, na União de 
Freguesias de Ramada e Caneças. O pedido de 
alteração da licença foi apresentado ao abrigo do 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro na sua atual redação e que tem como 
objetivo a alteração aos parâmetros urbanísticos 
para o lote 64, que se encontra vago, nos termos 
da informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/19, de 2020.02.24. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 402, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
de Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11124, de 2020.02.12, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €2.973,02 
(dois mil novecentos e setenta e três euros e dois 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 

de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 04/2011, de 13 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/14, de 
2020.02.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 9 de março de 2020 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOSTEIRO DE S. DINIS E S. BERNARDO 
 

 
 

CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 
 
Condições de cedência de utilização de 
áreas/partes integrantes do Mosteiro de S. Dinis e 
S. Bernardo, nos seguintes termos, de acordo com 
a Proposta n.º 02/PRES/2020, de 4 de março de 
2020: 
 
I. A cedência de utilização das áreas/partes 
integrantes do Mosteiro S. Dinis e S. Bernardo, sito 
no Largo de D. Dinis, em Odivelas, melhor 
identificadas nas respetivas plantas, às seguintes 
entidades e para os seguintes fins: 
 

a) Associação Cultural D. Dinis – instalação do 
Conservatório de Música D. Dinis; 
 
b) ISCTE-IUL – instalação de residência 
universitária; 
 
c) PEDAGO, Sociedade de Empreendimentos 
Pedagógicos, Lda. – para instalação do Instituto 
Superior de Ciências Educativas. 

 
II. As minutas dos autos de cedências, cujos termos 
fixam as condições da cedência de utilização por 
cada uma das entidades identificadas em I, a 
formalizar oportunamente, depois de aprovadas 
pelos órgãos competentes de cada uma das 
partes. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 12/PRES/2020 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho para o 
Acompanhamento do COV-2 (COVID-19) - 
CORONAVÍRUS  
 
No âmbito da publicação do Despacho n.º 2836-
A/2020 de 2 de março, que ordena aos 
empregadores públicos a elaboração de um plano 
de contingência alinhado com as orientações 
emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito 
da prevenção e controlo de infeção por novo 
Coronavírus (COVID-19), e perante o quadro e 
cenários adversos que se afiguram, a Câmara 
Municipal de Odivelas, enquanto entidade pública, 
deve estar devida e atempadamente preparada e 
dotada de uma estratégia por forma a responder à 
evolução do COVID-19. 
 
Esta estratégia deve ser implementada de forma 
integrada e complementar às ações e planos 
definidos pelas entidades nacionais e locais, 
responsáveis pela saúde pública, de forma a 
aumentar a eficácia. 
 
Pelo exposto,  
 
Determino a constituição de um Grupo de 
Trabalho para o Acompanhamento do COV-2 
(COVID-19) – CORONAVÍRUS, que terá entre outras 
funções, a definição de um Plano de Contingência 
orientador da atuação a seguir pela Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
Os principais objetivos do Grupo de Trabalho são: 
 
1. Preparar a resposta operacional para minimizar 

as condições de propagação e manter os 
serviços essenciais em funcionamento; 

 
2. Definir a estrutura de decisão e de coordenação 

da atuação da Câmara Municipal e nas 
unidades orgânicas que a constituem; 

 

3. Preparar a resposta às necessidades de 
notificação e comunicação, para o interior e 
para o exterior da Câmara Municipal, através de 
um plano de comunicação; 

 
4. Preparar o restabelecimento da situação e 

atividade normais, tão rápido e seguro quanto 
possível. 

 
O grupo de trabalho deverá ser multidisciplinar, 
para acompanhar em permanência a evolução da 
situação no âmbito interno da Autarquia, e será 
constituído pelos seguintes membros 
permanentes: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
- Vice-presidente Edgar Valles; 
 
- Vereador João Paulo António; 
 
- Dr. Hernâni Boaventura - Diretor da Direção 

Municipal de Gestão e Administração Geral; 
 
- Eng.º Luís Jorge - Diretor da Direção Municipal de 

Ordenamento e Intervenção Territorial; 
 
- Dra. Susana Teixeira - Diretora do Departamento 

Jurídico e de Administração Geral; 
 
- Dra. Regina Meneses - Diretora do Departamento de 

Gestão Ambiental e Transportes; 
 
- Dr. Gabriel Caetano - Diretor do Departamento de 

Educação e Coesão Social; 
 
- Eng.º Fernando Moraes - Coordenador Municipal de 

Proteção Civil; 
 
- Dr. David Viegas - Chefe da Divisão de Transportes e 

Oficinas; 
 
- Dra. Cristina Saraiva - Chefe do Gabinete de 

Saúde. 
 
O Grupo será coordenado pelo signatário ou em 
caso de ausência ou impossibilidade, pelo Vice-
Presidente Edgar Valles, que poderá convocar ou 
solicitar a colaboração de outras personalidades 
e/ou serviços municipais. 
 
Odivelas, 04 de março de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 13/PRES/2020 
 

Assunto: Implementação de Medidas de 
Prevenção do COV-2 (COVID- 19) 
 
Considerando: 
 
a) As medidas que têm vindo a ser tomadas no 
âmbito do Plano de Contingência COV- 2 (COVID-
19), Coronavírus, em todo o território nacional; 
 
b) Que a Câmara Municipal de Odivelas, já 
elaborou, publicou e divulgou a toda a estrutura 
municipal o seu Plano de Contingência COV- 2 
(COVID-19), Coronavírus; 
 
c) A informação prestada pelo Delegado de Saúde 
dos Concelhos de Odivelas e Loures, em 
comunicação escrita, rececionada nesta edilidade, 
no dia 10/03/2020, e que, fundada no princípio da 
precaução, recomenda a suspensão de eventos, 
acontecimentos de caráter não regular, com 
aglomerados de pessoas oriundas de locais 
desconhecidos, e independentemente do 
número de pessoas, por configurarem ambientes 
potencialmente favorecedores da propagação 
do COVID- 19; 
 
d) A Câmara Municipal de Odivelas, em sede de 
execução do Plano, encontra-se na fase de 
monitorização, que visa desencadear todas as 
ações que se afigurem necessárias à prevenção da 
propagação do vírus; 
 
e) A Proposta n.º 1/GT/PC-COV- 19/2020. 
 
Ao abrigo do ponto 5, com especial enfoque nas 
alíneas A1), n.º 1, A2), n.º 6 e A3, do Plano de 
Contingência COV- 2 (COVID-19), Coronavírus da 
Câmara Municipal de Odivelas, determino: 
 
 A suspensão imediata de todos os eventos e/ou 
iniciativas municipais, de caráter não regular, 
que estejam programados ou agendados, 
realizar-se; 
 
 Interdição de deslocações de serviço e 
participação em grupos ou comissões de 
trabalho, por todos os dirigentes e/ou 
trabalhadores municipais, salvo as que, em casos 
devidamente fundamentados, sejam consideradas 
essenciais. 
 
As presentes medidas produzem efeitos à data de 
assinatura e divulgação do presente despacho, 
mantendo-se em vigor até indicação expressa em 
sentido contrário.  
 
 
 

Todos os dirigentes municipais, no âmbito das 
suas competências, devem assegurar o 
cumprimento das medidas aqui indicadas. 
 
Odivelas, 11 de março de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 14/PRES/2020 
 

Assunto: Implementação de Medidas de 
Prevenção do COV-2 (COVID- 19) – Reunião do 
Grupo de Trabalho de Acompanhamento Covid-19 
da Câmara Municipal de Odivelas – 13/3/2020. 
 
Considerando: 
 
a) O proposto pelo Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento Covid-19 da Câmara Municipal 
de Odivelas, reunido no dia 13/03/2020; 
 
b) Que foram avaliadas e validadas as medidas a 
adotar, as quais se mostram em consonância com 
as diretrizes emanadas pela Administração Central 
e Autoridade de Saúde Pública Local; 
 
Ao abrigo do ponto 5, com especial enfoque nas 
alíneas A1), n.º1, A2), n.º 6 e A3, do Plano de 
Contingência COV- 2 (COVID-19), Coronavírus da 
Câmara Municipal de Odivelas, determino: 
 
1. Encerramento dos seguintes equipamentos: 
 
a. Piscina Municipal; 
 
b. Biblioteca Municipal D. Dinis e Polos municipais da 

Pontinha e Caneças; 
 
c. Casa da Juventude; 
 
d. Centro de Exposições de Odivelas; 
 
e. Loja do Turismo; 
 
f. Loja Social; 
 
g. Pinhal da Paiã; 
 
h. Equipamentos Desportivos Municipais e em 

regime de cedência, incluindo Pavilhões; 
 
i. Consultório Médico Veterinário. 
 
Os trabalhadores afetos a estes serviços deverão 
continuar a desempenhar funções nas UO onde se 
encontram inseridos, podendo ser deslocados para 
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outras Unidades Orgânicas, onde se considere 
necessário o reforço de meios humanos. 
 
2. A suspensão da cedência do serviço de 
transporte a todas as entidades externas, 
independentemente de terem sido já autorizadas; 
 
3. Os serviços de atendimento presencial serão 
suspensos, salvo aqueles que sejam considerados 
necessários para o normal desenvolvimento das 
atividades municipais e por previa marcação 
telefónica ou e-mail. Os atendimentos deverão ser 
preferencialmente via online ou por contacto 
telefónico; 
 
4. A suspensão de todas as atividades realizadas no 
âmbito do Clube do Movimento; 
 
5. As visitas domiciliárias promovidas pelas UO 
podem ter lugar, desde que haja parecer favorável 
do Delegado de Saúde ou do Médico de Medicina 
de Trabalho; 
 
6. Os trabalhadores com filhos menores (até aos 12 
anos) que necessitem ficar em casa para o seu 
acompanhamento, devem entregar declaração da 
entidade patronal do outro progenitor, 
designadamente, a atestar que não usufrui, 
cumulativamente, do mesmo direito, ou 
documento comprovativo que tem a guarda 
exclusiva do(s) menor(es) (exemplo, acordo de 
regulação do poder paternal, devidamente 
homologado pela entidade competente); 
 
7. Relativamente aos Prestadores de Serviço que 
desempenhem funções nos Serviços municipais 
ou Escolas, cuja atividade foi suspensa, podem 
manter-se ao serviço caso aceitem ser reafetos a 
outras instalações e/ou atividades; 
 
8. Os Dirigentes municipais devem em cada UO, 
avaliar a possibilidade de implementar o 
desfasamento de horários de trabalho, de modo a 
propiciar a menor concentração de trabalhadores 
no mesmo espaço; 
 
9. Os trabalhadores inseridos em grupos 
considerados de risco pela Direção-Geral da Saúde 
- doenças do foro respiratório, doenças 
cardiovasculares e doenças crónicas – deverão 
sinalizar obrigatoriamente a sua situação à Divisão 
de Recursos Humanos e Formação, para efeitos de 
avaliação da sua aptidão para a execução de 
funções neste período, a qual será efetuada 
através de consulta de medicina no trabalho; 
 
10. O recurso ao teletrabalho será analisado de 
acordo com os serviços considerados essenciais e 
definidos por despacho do Sr. Presidente da CMO; 
 

11. Os pagamentos efetuados para a utilização dos 
equipamentos e/ou atividades, cuja suspensão ou 
encerramento sejam decretados não serão 
reembolsados, sendo o valor remanescente 
compensado através de período idêntico aquando 
do levantamento destas medidas. 
 
Mais foi deliberado criar uma Comissão de 
Acompanhamento, composta pelos seguintes 
elementos: 
 
○ Diretor da Direção Municipal de Gestão e 

Administração Geral, Dr. Hernâni Boaventura 
 
○ Diretor da Direção Municipal de Ordenamento e 

Intervenção Territorial, Eng.º Luís Jorge  
 
○ Diretora do Departamento Jurídico e de 

Administração Geral, Dr.ª Susana Teixeira  
 
○ Diretor do Departamento de Educação e Coesão 

Social, Dr. Gabriel Caetano  
 
○ Coordenador Municipal de Proteção Civil, Eng.º 

Fernando Moraes  
 
○ Chefe do Gabinete de Saúde, Dr.ª Cristina Saraiva  
 
Qualquer decisão sobre as medidas previstas no 
Plano de Contingência, bem como a 
implementação de qualquer proposta do Grupo 
de Trabalho, devem ser previamente validadas 
pela Comissão de Acompanhamento, devendo 
para o efeito as questões ser enviadas, 
preferencialmente, via e-mail, para o DMGAG. 
 
As presentes medidas produzem efeitos à data de 
assinatura e divulgação do presente despacho, 
mantendo-se em vigor até indicação expressa em 
sentido contrário.  
 
Todos os dirigentes municipais, no âmbito das 
suas competências, devem assegurar o 
cumprimento das medidas aqui indicadas. 
 
Odivelas,13 de março de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 15/PRES/2020 
 
Assunto: Medidas de Prevenção do COV-2 (COVID-
19): Suspensão das Reuniões da Câmara Municipal 
de Odivelas. 
 
Considerando a atual situação epidemiológica 
vivida em Portugal e a necessidade em garantir ao 
máximo o risco de propagação do vírus COVID-19 
têm, nos últimos dias, sido decididas diversas 
medidas de prevenção, de modo a evitar essa 
mesma propagação. 
 
Assim, e após prévia consulta a todos os senhores 
Vereadores, e com a anuência dos mesmos, 
determino a suspensão das Reuniões da Câmara 
Municipal, com efeitos imediatos. 
 
Os processos e/ou assuntos de caráter urgente 
para o normal funcionamento da Câmara 
Municipal de Odivelas, poderão ser autorizados 
pelo signatário, sem prejuízo de posterior 
ratificação pelo executivo municipal. 
 
A presente medida produz efeitos à data de 
assinatura e divulgação do presente despacho, 
mantendo-se em vigor até indicação expressa em 
sentido contrário.  
 
Odivelas, 16 de março de 2020 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 16/PRES/2020 
 

Assunto: Declaração de Situação de ALERTA e 
Ativação do Plano Municipal Emergência e 
Proteção Civil 
 
Considerando: 
 
I. A Situação de Emergência de Saúde Pública de 
Âmbito Internacional, declarada pela Organização 
Mundial de Saúde a 30 de janeiro de 2020, e da 
pandemia do COVID-19, declarada a 11 março, bem 
como o Despacho de Declaração de Situação de 
Alerta que abrange todo o território nacional, até 
ao dia 9 de abril de 2020, do Ministro da 
Administração Interna e da Ministra da Saúde; 
 
II. As orientações, comunicados e recomendações 
da Direção Geral de Saúde (DGS), sobre o surto da 
pandemia COVID-19; 
 
III. A disseminação do vírus e propagação de 
infeção, constatando-se a necessidade premente 
de adotar medidas preventivas e especiais de 
reação face ao surto da pandemia COVID-19; 
 
IV. As competências previstas no n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 27/2006, de 3 março, Lei de Bases da 
Proteção Civil, na sua redação atual, em 
conjugação com o n.º 4 do artigo 8.º e o n.º 1 do 
artigo 9.º do mesmo diploma e a alínea v) do n.º 1 
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro. 
 
Determino: 
 
1. Declarar a Situação de Alerta para o período 
compreendido entre as 00h00 do dia 17 de março 
e as 23h59 do dia 13 abril de 2020, para todo o 
território do Município de Odivelas;  
 
2. No âmbito da Declaração da Situação de 
ALERTA, determino a implementação das 
seguintes medidas proactivas de carater 
excecional: 
 
i. A ativação do plano Municipal de Emergência e 
Proteção Civil de Odivelas; 
 
ii. O adiamento ou cancelamento de todas as 
atividades de carácter social, cultural, recreativo e 
desportivo em todo o município durante o período 
da declaração de alerta; 
 
iii. O cumprimento integral das diretrizes, 
orientações e ordens emanadas pela Autoridade 
de Saúde, Ministério da Saúde, e Ministério da 
Administração Interna com particular relevo para 
as determinações de quarentena; 
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iv. As grandes e médias superfícies comerciais 
devem garantir um stock de produtos de higiene, 
alimentares e proteção individual (máscaras, luvas 
e gel desinfetante), constituindo por 10% do 
volume médio armazenado; 
 
v. As farmácias devem garantir um stock mínimo 
de 10% do volume médio armazenado de produtos 
proteção individual (máscaras, luvas e gel 
desinfetante), e medicamentos de venda livre, 
nomeadamente analgésicos e antipiréticos; 
 
vi. A interdição de todos os equipamentos públicos 
de utilização individual ou coletiva, em todo o 
município durante o período da declaração de 
alerta, como mesas de jardim, equipamentos 
desportivos, parques infantis e cabines telefónicas;  
 
vii. O encerramento imediato de todos os parques 
de lazer e merendas e parques infantis em todo o 
município durante o período da declaração de 
alerta; 
 
viii. O encerramento dos estabelecimentos de 
bebidas e esplanadas, todos os dias a partir das 19 
horas, em todo o município durante o período da 
declaração de alerta; 
 
ix. O encerramento ao público de todos os 
estabelecimentos de restauração a partir das 21h, 
podendo estes estabelecimentos manter o seu 
funcionamento exclusivamente para entregas ao 
domicílio e drive-in; 
 
x. O encerramento dos estabelecimentos de 
discoteca e similares, salões de festas, salões de 
baile e salões de jogos, todos os dias a partir das 19 
horas, em todo o município durante o período da 
declaração de alerta; 
 
xi. O encerramento dos equipamentos não 
sedentários de restauração e/ou bebidas, todos os 
dias a partir das 19 horas, em todo o município 
durante o período da declaração de alerta. 
 
xii. O impedimento da realização de velórios em 
todo o município durante o período de declaração 
de Alerta. 
 
xiii. O recurso aos meios disponíveis previstos no 
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de 
Odivelas; 
 
xiv. A emissão de aviso à população pela Comissão 
Municipal de Proteção Civil, sob as orientações da 
Autoridade de Saúde Pública, incluindo todos os 
despachos municipais; 
 
xv. A imediata ativação das estruturas de 
coordenação política e institucional (Comissão 

Municipal de Proteção Civil e Centro de 
Coordenação Operacional Municipal). 
 
As presentes medidas manter-se-ão em vigor 
mesmo após a eventual Declaração do Estado de 
Emergência e em tudo o que não contrarie as 
medidas que venham a constar na referida 
Declaração. 
 
Odivelas, 16 de março de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 02/VEV/2020 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO AO SR. VEREADOR 
EDGAR VALLES, RICARDO JOEL SOARES OLIVEIRA 

 
Atento o Princípio da Desconcentração 
Administrativa, consagrado no n.º 2 do artigo 267º 
da Constituição da República Portuguesa e com 
vista a uma administração mais célere, económica 
e eficaz, nos termos do n.º 6 do artigo 42º do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e atentos os 
artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, no Adjunto, Ricardo Joel Soares 
Oliveira, o exercício das competências abaixo 
indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
41/PRES/2018, de 28 de setembro, retificado pelo 
Despacho nº 44/PRES/2019, de 17 de setembro, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, de execução das deliberações 
da Câmara Municipal e de coordenação da 
atividade da Divisão de Fiscalização Municipal; 

 
2. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do 

artigo 35º do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência de mero expediente da 
Divisão de Fiscalização Municipal com destino a 
quaisquer entidades, exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de 
estatuto equivalente ou superior; 

 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
3. Verificar a assiduidade do pessoal afeto ao meu 

Gabinete de Apoio Pessoal; 
 

4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea 
h) do n.º 2 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de promover todas 
as acções necessárias à administração corrente 
do Património Municipal afeto à Divisão de 
Fiscalização Municipal; 

 
5. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea 
d) do n.º 1 do artigo 33º do diploma citado, para 
executar as opções do plano e orçamento 
aprovados, a exercer na área da Divisão de 
Fiscalização Municipal; 

 
6. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do 

artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para promover a publicação das 
decisões previstas no artigo 56º do citado 
diploma. 

 
Este Despacho produz efeitos a 2 de março de 
2020. 
 
Odivelas, 2 de março de 2020. 

 
Por delegação e subdelegação de competências 

do Sr. Presidente Hugo Martins, exaradas nos 
termos do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de 

setembro, retificado pelo Despacho nº 
44/PRES/2019, de 17 de setembro, 

 
O Vereador 

 
Edgar S. Valles 
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DESPACHO N.º 3/VEV/2020 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
SECRETÁRIO DO GABINETE DE APOIO AO VEREADOR 
EDGAR VALLES, JORGE DANIEL SOUSA MOREIRA DA SILVA 

 
Atento o Princípio da Desconcentração 
Administrativa, consagrado no n.º 2 do artigo 267º 
da Constituição da República Portuguesa e com 
vista a uma administração mais célere, económica 
e eficaz, nos termos do n.º 6 do artigo 42º do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e atentos os 
artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, no Secretário, Jorge Daniel Sousa 
Moreira da Silva, o exercício das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
41/PRES/2018, de 28 de setembro, retificado pelo 
Despacho nº 44/PRES/2019, de 17 de setembro, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, de execução das deliberações 
da Câmara Municipal e de coordenação da 
atividade da Divisão de Cultura e Turismo. 

 
2. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do 

artigo 35º, do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência de mero expediente da Divisão 
de Cultura e Turismo, com destino a quaisquer 
entidades exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares 
de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 

 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que verse, 
de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar. 

 
3. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 

ao exercício da competência prevista na alínea 
h) do n.º 2 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de promover todas 
as acções necessárias à administração corrente 
do Património Municipal afeto à Divisão de 
Cultura e Turismo. 

 

4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes 
ao exercício da competência prevista na alínea 
d) do n.º 1 do artigo 33º do diploma citado, para 
executar as opções do plano e orçamento 
aprovados, a exercer na área da Divisão de 
Cultura e Turismo. 

 
Este Despacho produz efeitos a 2 de março. 
 
Odivelas, 2 de março de 2020 

 
Por delegação e subdelegação de competências 

do Sr. Presidente Hugo Martins, exaradas nos 
termos do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de 

setembro, retificado pelo Despacho nº 
44/PRES/2019, de 17 de setembro, 

 
O Vereador 

 
Edgar S. Valles 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 19/PRES/2020 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 4/2009 
Bairro Casal das Queimadas à Quinta das Dálias 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2009 do 
Bairro Casal das Queimadas à Quinta das Dálias 
para o lote 52, consideram-se notificados os 
proprietários de lotes, edifícios ou frações 
autónomas localizados na área do alvará de 
loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo. 
 
O processo de loteamento n.º 3153/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 18 de fevereiro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Revisão do Plano de Pormenor do 
Bairro Arco Maria Teresa da 

União de Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, torna público nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 76.º n.º 1 e 191.º n.º 4 
alínea c) do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
na sua redação atual, que por deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas, tomada na 2.ª 
Reunião Ordinária de 22 de janeiro de 2020 foi 
deliberada, por unanimidade, a prorrogação do 
prazo para revisão do plano de pormenor do Bairro 
Arco Maria Teresa da união de Freguesia de 
Ramada e Caneças, pelo período igual ao 
inicialmente estabelecido, de 24 meses. 
 
Paços do Concelho, 5 de fevereiro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 3/2004 – B.º Tomada da Amoreira 
 

7.º ADITAMENTO 
 

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 7.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 3/2004, do Bairro Tomada da Amoreira. 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 6, descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas, 
sob o número 2242/20050120, aprovada, através de deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 23.ª 
reunião ordinária, de 27 de novembro de 2019. 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações à licença de loteamento consistem em alteração dos parâmetros urbanísticos definidos para o 
lote 6. 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS  
 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES 
 

 Alvará n.º 3/2004 Alteração ao Alvará n.º 3/2004 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Pisos 
Área 

Const. 
(m²) 

Nº de 
Fogos 

Nº de 
Ocup. 

Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Pisos 
Área 

Const. 
(m²) 

Nº de 
Fogos 

Nº de 
Ocup. 

6 417 120 3 240 2 -- 417 170 3 340 4 -- 

Diferencial -- + 50 -- + 100 + 2 -- 

 
Os parâmetros alterados estão representados a negrito 
 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO  
 

Área dos prédios a lotear (m2) ……………………………………………………………………………………………………. 47 880,00 

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………….…………. 36 266,00 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ………………….……… 0 

Área de cedência para equipamento de utilização coletiva (m2) …………………………..…… 5 825,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) … 9 789,00 

Índice de construção/ utilização …………………………………………………………………………………………..…… 0,50 

Área de construção total (m2) ………………………………………………………………………………………….………… 24 017,91 

Área de construção destinada a habitação (m2) …………………………………………………..…………… 23 060,95 

Área de construção destinada a atividades (m2) ……………………………………………….……………… 956,96 

Índice de atividades …………………………………………………………………………………………………………….………… 0,04 

Índice de ocupação ……………………………………………………………………………………………….………………………. 0,25 

Área de ocupação (m2) ……………………………………………………………………………….……………………………….. 11 923,30 

Número total de lotes ……………………………………………………………………………………..……………………………. 96 

Número total de fogos ……………………………………………………………………………………………….………………… 171 

Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………………………………………………………. 35,71 

Lugares de estacionamento exteriores ……………………………………………………………………….………… 23 

 
Os parâmetros alterados estão representados a negrito 
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2.3. Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. 
 
3. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta 
de áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no art.º 44º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os 
espaços verdes e de utilização coletiva, foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente 
as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², 
nos termos do art.º 115.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização. 
 
4. ESTACIONAMENTO 
 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116 do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
5. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
 
 Planta de síntese do loteamento de 17/01/2020. 
 
6. TAXAS URBANÍSTICAS  
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 7.167,49 (sete mil cento e sessenta e sete euros e quarenta 
e nove cêntimos) e foi cobrada, com redução de 50% nos termos do art.º 4.º do RTORM, através da guia n.º 
1069 de 17/01/2020.  
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 28 de fevereiro de 2020. 
 
Município de Odivelas, 28 de fevereiro de 2020. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 1/2007 – B.º Quinta das Pretas 
 

10.º ADITAMENTO 
 

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 10.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2007 do Bairro Quinta das Pretas. 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 40, descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas, 
sob o número 3907 da freguesia de famões, solicitada por Patrícia Alexandra Simões Rocha, portadora do 
número de contribuinte 220366071, e aprovada, através de deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 
19.ª reunião extraordinária de 2 de outubro de 2019. 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações à licença de loteamento consistem no aumento da área do lote 40 e das respetivas áreas de 
ocupação e de construção e a redefinição do polígono de implantação indicado na planta de síntese. 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES 
 
 

Parâmetros prévios Parâmetros alterados 

Lote A.L. A.I. 

A. Construção 

I.O. Fogos A.L. A.I. 

A. Construção 

I.O. Fogos Proposta Proposta 

Pisos Área Pisos Área 

40 330,00 81,25 2 163,00 0,25 1 362,20 156,25 2+CV 313,00 0,43 1 

Diferença +32,20 +75,00 +CV +150,00 0,18 _ 

 
Legenda: A.L. - Área do Lote; A.I. - Área de Implantação; I.O. - Índice de Ocupação. 
 
 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 
 

Área dos prédios a lotear (m2) ……………………………………………………………………………………………………… 39.844,00 

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………………………. 24.245,75 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ………………………….. 485,25 

Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) ………………………………. 0 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) … 15.112,80 

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

Área de construção total (m2) ……………………………………………………………………………………………………… 14.354,64 

Índice de ocupação …………………………………………………………………………………………………………………………. 0,18 

Área de ocupação (m2) …………………………………………………………………………………………………………………… 7.066,20 

Número total de lotes …………………………………………………………………………………………………………………….. 81 

Número total de fogos …………………………………………………………………………………………………………………… 55 

Densidade habitacional (f/ha) …………………………………………………………………………………………………….. 20,33 

Os parâmetros alterados estão representados a negrito  

 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
Aquando da edificação no lote 40 deverá ser recuado o muro confinante com o espaço público, garantindo 
um passeio com largura mínima de 1,20 m. 
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Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. 
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
 
As alterações propostas não se repercutem no aumento das necessidades de áreas de cedência para espaços 
verdes ou de equipamentos. 
 
5. ESTACIONAMENTO  
 
Deverão ser garantidos dentro dos limites do lote 4 lugares de estacionamento. 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO  
 
 Planta de Síntese do Loteamento de 21-02-2020; 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 1.751,95 (mil setecentos e cinquenta e um euros e noventa 
e cinco cêntimos) e foi cobrada com redução de 50% nos termos do art.º 4.º do RTORM através da guia n.º 
18282. 
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 28 de fevereiro de 2020. 
 
Município de Odivelas, 28 de fevereiro de 2020. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 6 - 17 de março de 2020 

37 
 

AVISO 
 

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

10º ADITAMENTO 
 
Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 10.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 1/2003, do Bairro Vale Pequeno. 
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 347, 348, 369 e 370, descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, sob o número 2113/20050317, 2112/20050317, 1906/20040603 e 1907/20040603, solicitada 
por Maria Isabel Afonso Pinto Margarida portadora do número de contribuinte 194893359 e Rosa Rodrigues 
Afonso portadora do número de contribuinte 209976462, e aprovada, através de deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 11.ª reunião ordinária, de 29 de maio de 2019. 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
 
As alterações à licença de loteamento consistem na unificação dos lotes 347 e 348 resultando no lote 347, na 
unificação dos lotes 369 e 370 resultando no lote 369 e alteração dos parâmetros urbanísticos definidos para 
os mencionados lotes. 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS  
 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DO LOTE  
 

 Alvará n.º 1/2003 Alteração ao Alvará n.º 1/2003 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Pisos Fogos Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
of/arm. 

(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Área 
Lote 
(m²) 

Pisos Fogos Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
of/arm. 

(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

347 225 2 2 hab 120 0 240 447 4 12 Hab+ Of 409 144 891 

348 215 2 2 hab 117 0 234  Unificado ao lote 347 

369 228 2 2 hab 120 0 240 459 4 12 Hab+arm 430 174 825 

370 235 2 2 hab 125 0 250  Unificado ao lote 369 

Diferencial + 3 + 2 +16 + of/arm + 357 +318 + 752 

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

Área dos prédios a lotear (m2) ……………………………………………………………………………………………………... 130 520,00 

Área total dos lotes (m2) ……………………………………………………………………………………………………………….... 96 985,00 

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

Área de cedência para equipamento de utilização coletiva (m2) ………………………………... 13 620,00 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) … 32 891,00 

Índice de construção/ utilização ………………………………………………………………………………………………… 0,68 

Área de construção total (m2) ……………………………………………………………………………………….…………….. 88 796,00 

Área de construção destinada a habitação (m2) ………………………………………………………………… 79 014,00 

Área de construção destinada a atividades (m2) ……………………………………………………………….. 9 782,00 

Índice de atividades ………………………………………………………………………………………………………………………... 0,11 

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

Área de ocupação (m2) ………………………………………………………………………………………………………………….. 44 795,00 
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Número total de lotes …………………………………………………………………………………………………………………….. 362 

Número total de fogos ……………………………………………………………………………………………………………….…... 424 

Densidade habitacional (f/ha) ……………………………………………………………………………………………………… 32 
 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2.3. Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer 
alteração. 
 
 
3. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta 
de áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no art.º 44º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os 
espaços verdes e de utilização coletiva, foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente 
as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², 
nos termos do art.º 115.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização. 
 
4. ESTACIONAMENTO 
 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116 do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
5. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
 
Planta Síntese, de 15 de novembro de 2019. 
 
6. TAXAS URBANÍSTICAS 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 53.991,88 (cinquenta e três mil novecentos e noventa e 
um euros e oitenta e oito cêntimos), sendo € 24.124,45 (vinte e quatro mil cento e vinte e quatro euros e 
quarenta e cinco cêntimos) de Taxa Municipal de Urbanização (TMU) e € 29.169,01 (vinte e nove mil cento e 
sessenta e nove euros e um cêntimo) de Taxa de Compensação por área de equipamento em falta e foi 
cobrada, com redução de 50% da TMU, através das guias n.º 16173 de 15/11/2019 e 1195 de 20/01/2020. 
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 04 de março de 2020. 
 
Município de Odivelas, 04 de março de 2020. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 6/2000  – B.º Sítio da Várzea 
 

6º ADITAMENTO 
 

Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, é emitido 
o 6.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 6/2000, do Bairro Sítio da Várzea. 
 
O presente Aditamento titula a alteração do lote 6, descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas, 
sob o número 1310/20011221, aprovada, através de deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 18.ª 
reunião ordinária, de 18 de setembro de 2019. 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES  
 
As alterações à licença de loteamento consistem na alteração dos parâmetros urbanísticos definidos para o 
lote 6, designadamente, na alteração da área de implantação, área de construção, número de fogos e 
número de pisos. 
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS  
 
Os parâmetros urbanísticos alterados constam dos seguintes quadros: 
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DO LOTE 
 

 Alvará n.º 6/2000 Alteração ao Alvará n.º 6/2000 

Lot
e 

Área 
Lote 
(m²) 

Área Impl. 
(m²) 

Pisos 
Área Const. 

(m²) 
Nº de 
Fogos 

Área 
Lote 
(m²) 

Área Impl. 
(m²) 

Pisos 
Área 

Const. 
(m²) 

Nº de 
Fogos 

6 300,00 112,50 2 225,00 1 300,00 258,50 3 + st 775,50 4 

Diferencial -- + 146,00 +1 + 550,50 + 3 

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

Área dos prédios a lotear (m2) ……………………………………………………………………………………………………… 21 480,00 

Área total dos lotes (m2) …………………………………………………………………………………………………………………. 16 630,00 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ………………………….. 0 

Área de cedência para equipamento de utilização coletiva (m2) ………………………………… 0 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) ... 4 850,00 

Índice de construção/ utilização ……………………………………………………………………………………………..… 0.69 

Área de construção total (m2) …………………………………………………………………………………………………..… 14 911,90 

Área de construção destinada a habitação (m2) ………………………………………………………………… 14 207,40 

Área de construção destinada a atividades (m2) ………………………………………………………………… 704,50 

Índice de atividades ………………………………………………………………………………………………………..……………… 0,05 

Índice de ocupação …………………………………………………………………………………………..……………………………. 0.32 

Área de ocupação (m2) ………………………………………………………………….…………………………………………….. 7 049,90 

Número total de lotes …………………………………………………………………….…………………………………………….. 54 

Número total de fogos …………………………………………………………………….…………………………………………… 81 

Densidade habitacional (f/ha) …………………………………………………….…………………………………………….. 37 

Lugares de estacionamento exteriores ………………………………………………………………………………… 37 
 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
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3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS 
 
Foi ainda aprovada a alteração ao nº 8 do art. 13º do regulamento do alvará de loteamento, criando uma 
exceção para o lote em apreço, considerando que este artigo prevê para todos os lotes 2 pisos e 2 fogos.  
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta 
de áreas de cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no art.º 44º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os 
espaços verdes e de utilização coletiva, foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente 
as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², 
nos termos do art.º 115.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização. 
 
5. ESTACIONAMENTO  
 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116 do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
 
Planta Síntese, de 03 de janeiro de 2020 
 
7. TAXAS URBANÍSTICAS 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 46.182,46 (quarenta e seis mil cento e oitenta e dois euros 
e quarenta e seis cêntimos), sendo € 17.660,52 (dezassete mil seiscentos e sessenta euros e cinquenta e dois 
cêntimos) de Taxa Municipal de Urbanização (TMU) e € 27.973,45 (vinte e sete mil novecentos e setenta e 
três euros e quarenta e cinco cêntimos) de Taxa de Compensação por área de equipamento em falta e foi 
cobrada, com redução de 50% da TMU, através da guia n.º 15966. 
 
Em tudo o que não ficar expressamente regulado no presente alvará, vigorará a legislação aplicável, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação em vigor. 
 
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual. 
 
Registado na Câmara Municipal de Odivelas, no livro 4, em 02 de março de 2020. 
 
Município de Odivelas, 02 de março de 2020. 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

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 fevereiro de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/2097, de 2020.02.28 
(edoc/2020/14838): 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
EDOC/2020/5653 
Interno/2020/1085 de 2020/01/29 
Assunto: APHM – Associação Portuguesa de Habitação 
Municipal – Pagamento de Quotas/2020 – Aviso de 
cobrança n.º 19/2020 – Contribuição Pecuniária 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/03 
 
 
DCCS/SVARS - Setor Vida Ativa e Recursos Sociais 
 
EDOC/2019/76149 
Interno/2020/3873 de 2020/01/29 
Assunto: Vigilantes/Patrulheiros 2019/2020 - Pagamento 
de fatura à Rodoviária de Lisboa (novembro 2019) 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/06 
 
EDOC/2020/2053 
Interno/2020/3907 de 2020/01/30 
Assunto: Vigilantes/Patrulheiros 2019/2020 - Pagamento 
de fatura à Rodoviária de Lisboa (dezembro 2019) 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/06 
 
 
DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2019/75426 
Interno/2020/1588 de 2020/02/12 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita II - Acordo 574 sito na Rua Paiva de 
Andrade 11 - 3º Esq. - Odivelas  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/14 

EDOC/2020/6059 
Interno/2020/1268 de 2020/02/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua Pêro Vaz de 
Caminha – Pontinha - Pagamento de quotas referentes 
ao ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/11 
 
EDOC/2020/6119 
Interno/2020/1280 de 2020/02/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Largo António 
Aleixo – Codivel, Odivelas - Pagamento de quotas 
referentes ao ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/11 
 
EDOC/2020/7936 
Interno/2020/1332 de 2020/02/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Rua Agostinho da 
Silva – Arroja, Odivelas - Pagamento de quotas 
referentes ao ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/11 
 
EDOC/2020/8568 
Interno/2020/1291 de 2020/02/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 7, Rua Vitorino 
Nemésio, Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de 
quotas referentes ao ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/11 
 
EDOC/2020/8621 
Interno/2020/1303 de 2020/02/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua das 
Margaridas, Odivelas - Pagamento de quotas referentes 
ao ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/11 
 
EDOC/2020/8751 
Interno/2020/1331 de 2020/02/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3, Rua Cristóvão da 
Gama, Pontinha - Pagamento de quotas referentes ao 
ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/11 
 
EDOC/2020/9204 
Interno/2020/1472 de 2020/02/10 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua Dr. Jaime 
Cortesão, Póvoa Santo Adrião - Pagamento de quotas 
referentes ao ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/18 
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EDOC/2020/9697 
Interno/2020/1426 de 2020/02/07 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 10, Rua Barbosa do 
Bocage, Ramada - Pagamento de quotas referentes ao 
ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/17 
 
EDOC/2020/10103 
Interno/2020/1521 de 2020/02/11 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Dr. Sidónio 
Pais, Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao ano 
de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/17 
 
EDOC/2020/10550 
Interno/2020/1637 de 2020/02/13 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Dr. Sidónio 
Pais, Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao ano 
de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/18 
 
EDOC/2020/10639 
Interno/2020/1657 de 2020/02/13 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 8, Praceta do Poder 
Local, Pontinha - Pagamento de quotas referentes ao 
ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/02/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Listagem dos atos com eficácia externa praticados 
pelo Vereador da Câmara Municipal de Odivelas 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 de Fiscalização 
Municipal, no período compreendido entre 3 a 29 de 
fevereiro de 2020, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/2257, de 2020.03.05 (edoc/2020/16403): 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA E VEDAÇÃO DE TERRENOS 
Decisões tomadas ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas (Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado 
na Rua Bento de Jesus Caraças, n.º 2, Casal de Santo 
António, Serra da Amoreira - Ramada, nos termos do nº 
1 do Art.º 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Trovador Sociedade de Construções, 
Lda) 
(Processo: 13/DFM/20) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-02-11 
Data da notificação: 2020.02.28 
 
NOTIFICAÇÕES DE POSSE ADMINISTRATIVA PARA 
DEMOLIÇÃO COERCIVA 
 
Assunto: Posse administrativa para demolição coerciva 
de construções ilegais localizadas na Rua Alfredo Roque 
Gameiro, n.º 15-17 - Odivelas. 
(Proprietário: Manuel Lacerda Basílio) 
(Processo: edoc/2018/2058) 
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-01-27 
Data da notificação: 2020.02.06 
 
Assunto: Posse administrativa para demolição coerciva 
de construções ilegais localizadas na Rua Alfredo Roque 
Gameiro, n.º 15-17 - Odivelas. 
(Proprietário: Ilda Rios Gonçalves Simões) 
(Processo: edoc/2018/2058) 
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-01-27 
Data da notificação: 2020.02.06 
 
Assunto: Posse administrativa para demolição coerciva 
de construções ilegais localizadas na Rua Alfredo Roque 
Gameiro, n.º 15-17 - Odivelas. 
(Proprietário: Firma “Flor da Beira, Comércio em Geral, 
Lda”) 
(Processo: edoc/2018/2058) 
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-01-27 
Data da notificação: 2020.02.06 
 
Assunto: Posse administrativa para demolição coerciva 
de construções ilegais localizadas na Rua Alfredo Roque 
Gameiro, n.º 15-17 - Odivelas. 
(Proprietário: Generosa Gonçalves Simões do 
Nascimento) 
(Processo: edoc/2018/2058) 
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Despacho do Senhor Presidente da Câmara: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2020-01-27 
Data da notificação: 2020.02.06 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA  
– 03/02/2020 a 28/02/2020 
Decisões tomadas ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas (Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 

 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com a 
matrícula SA-14-29, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
36/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.02.04 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW 530D, com a 
matrícula BI 6809 CT, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 10/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.02.04 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover 414, com a 
matrícula 53-64-QH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
37/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matrícula 53-64-QH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
38/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 10-28-HA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
39/VIAT/OD/20). 

Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Uno, com a 
matrícula VG-71-85, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
12/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com a 
matrícula 69-58-FZ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
13/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.02.05 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi A6, com a 
matrícula 14-32-LE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
40/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com a 
matrícula 65-23-JQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
42/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Berlingo, com 
a matrícula 44-05-PO, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 41/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
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Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Skoda Felicia, com a 
matrícula 47-33-NR, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo 
09/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.22 
Data da remoção: 2020.02.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 62-BJ-58, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
10/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.22 
Data da remoção: 2020.02.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vw Golf, com a 
matrícula 67-61-MO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
11/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.22 
Data da remoção: 2020.02.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover 414, com a 
matrícula 49-16-JB, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
11/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 79-43-MJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
43/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 

Data da remoção: 2020.02.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot, com a 
matrícula XX-41-91, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
14/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.02.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Xsara, com a 
matrícula 12-37-SP, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
12/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Saxo, com a 
matrícula 19-08-HT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
12/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com a 
matrícula 10-15-EA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
15/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.03 
Data da remoção: 2020.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Polo, com a 
matrícula 25-89-RH, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
16/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.07 
Data da remoção: 2020.02.11 
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Assunto: Remoção de um veículo Ford Mondeo, com a 
matrícula 50-AA-77, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
13/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.03 
Data da remoção: 2020.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com a 
matrícula 02-44-DI, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
14/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.31 
Data da remoção: 2020.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Bellier VX 350, com a 
matrícula 09-IP-06, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
44/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.04 
Data da remoção: 2020.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Stilo, com a 
matrícula 81-42-SO, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
45/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volvo V-70, com a 
matrícula 10-65-NE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
13/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Vauxhall, com a 
matrícula ET04 CZB, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 

Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 14/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.20 
Data da remoção: 2020.02.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Scénic, com a 
matrícula 28-33-OQ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
15/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi, com a matrícula 
57-MM-94, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
15/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
a matrícula 02-QD-06, nos termos do disposto nos Art.º 
5 e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 16/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.07 
Data da remoção: 2020.02.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Tigra, com a 
matrícula 71-26-FL, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
17/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Suzuki, com a 
matrícula 41-50-LA, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
16/VIAT/PO/FA/20). 
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Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Marea, com a 
matrícula 68-40-QI, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
17/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Microcar Virgo, com a 
matrícula 19-GN-22, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
18/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen Xsara, com a 
matrícula 04-65-QT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
18/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Toledo, com a 
matrícula 03-58-OG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
19/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai H100, com a 
matrícula 46-59-EM, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
20/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 

Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Saxo, s/ 
matrícula, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
17/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.14 
Data da remoção: 2020.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover, com a 
matrícula 25-65-AT, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
46/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data da remoção: 2020.02.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Paleo, com a 
matrícula 16-34-NN, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
47/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 206, com a 
matrícula 22-50-TG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
48/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Lancia y10, com a 
matrícula 06-87-MN, nos termos do disposto nos Art.º 5 
e 6º do Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 49/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.12 
Data da remoção: 2020.02.14 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 6 - 17 de março de 2020 

47 
 

Assunto: Remoção de um veículo BMW série 3, com a 
matrícula 97-71-NJ, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
19/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.14 
Data da remoção: 2020.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a 
matrícula 30-16-ID, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
20/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.01.24 
Data da remoção: 2020.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com a 
matrícula 92-03-CG, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
21/VIAT/PV/OL/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.06 
Data da remoção: 2020.02.14 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volvo 850, com a 
matrícula 11-39-GX, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
21/VIAT/PO/FA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2020.02.11 
Data da remoção: 2020.02.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


