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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 8 de abril de 2020 
(Videoconferência) 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATA 
 

 
 

ATA DA 12.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 12 de junho de 2019. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 15 de abril de 2020 
(Videoconferência) 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, de aprovação da 7.ª 
Alteração Orçamental, 6.ª Alteração Orçamental 
Permutativa de 2020, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2020/2827, de 2020.04.08, 
e nos termos dos mapas anexos à informação 
acima referida e que farão parte integrante da ata 
da presente reunião. 

 
 

«6.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

A 6.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2020, 
reproduz a necessidade de ajustamentos (reforços 
e anulações) de algumas rubricas dos serviços 
municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. De entre os vários movimentos de 
reforço, destaque para: 
 
- No Serviço Municipal de Proteção Civil: 
 
. Na rubrica "Intervenções de Emergência no 

Concelho", o valor de 26.100,00 € (Vinte e seis mil 
e cem euros). 

 
- Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
. Na rubrica "Remunerações por Doença e 

Maternidade/Paternidade", o valor de 
100.000,00 € (Cem mil euros). 

 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
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. O valor de 69.950,00 € (Sessenta e nove mil, 
novecentos e cinquenta euros), no projeto 
"Promoção da Integração Social"; 

 
. No projeto "Fundo de Auxílio Social de 

Emergência (FASE)", o valor de 30.000,00 € 
(Trinta mil euros). 

 
- Departamento de Gestão Ambiental e 

Transportes: 
 
. O valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), relativo 

ao projeto "Intervenções em Linhas de Água". 
 
- Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 
. 67.000,00 € (sessenta e sete mil euros), referente 

ao projeto "Pavilhão Multiusos de Odivelas"  
 
. O valor de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), 

para o projeto "Gestão e Manutenção de 
Instalações Desportivas". 

 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 426.381,91 Euros (Quatrocentos e vinte e 
seis mil, trezentos e oitenta e um euros e noventa 
e um cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas de capital no valor de 29.400,00 Euros 
(Vinte e nove mil e quatrocentos euros), por 
contrapartida de uma diminuição de igual 
montante ao nível das despesas correntes, 
conforme quadro seguinte: 

 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

386.381,91 415.781,91 

Total de Despesas 
Capital 

40.000,00 10.600,00 

Total Geral 426.381,91 426.381,91 
 

(un: euros) 

 
Do lado da receita, os movimentos efetuados 
refletem as variações existentes entre Mapa XIX 
(Transferências para os Municípios) nos termos da 
Lei n.º 2/2020, de 31/03 (Lei do Orçamento do 
Estado para 2020) e o Mapa XIX constante na 
Proposta de Orçamento de Estado, que serviu de 
base à elaboração do Orçamento Municipal. Assim 
a Alteração Orçamental da Receita totaliza no valor 
de 458.956,00 Euros (Quatrocentos e cinquenta e 
oito mil, novecentos e cinquenta e seis euros), 
verificando-se um aumento das receitas correntes 
no valor de 365.740,00 Euros (Trezentos e sessenta 
e cinco mil, setecentos e quarenta euros), por 

contrapartida de uma diminuição de igual 
montante ao nível das receitas de capital, 
conforme quadro seguinte: 

 
 

ALTERAÇÃO RECEITA 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Receitas 
Correntes 

413.061,00 47.321,00 

Total de Receitas 
de Capital 

45.895,00 411.635,00 

Total Geral 458.956,00 458.956,00 

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

 
 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 
 

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

79.535.931,34 
Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
78.806.590,84 

Saldo De 
Gerência 

Consignado 
3.000.000,00 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

1.826.220,67 

Total (1) 82.535.931,34 Total (2) 80.632.811,51 

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

1.903.119,83 

 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma diminuição de 0,04 % 
das despesas correntes, por contrapartida de um 
aumento de 0,10 % das despesas de capital. (…)» 
(excerto da 7.ª Alteração Orçamental, 6.ª Alteração Orçamental 

Permutativa) 
 
(Aprovado por maioria) 
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CONTRATO-PROGRAMA 
 

 
 

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

E O TÉNIS CLUBE DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Minuta de Contrato-Programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião 
nos termos dos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 26.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, alíneas o) e u) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que institui o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais. Contrato-
Programa que tem por objeto a substituição do 
piso dos campos de ténis do Complexo Desportivo 
dos Campos de Ténis do Parque Desportivo 25 de 
Abril da Póvoa de Santo Adrião. O Município de 
Odivelas através do referido contrato-programa 
concede uma comparticipação financeira, ao Ténis 
Clube da Póvoa de Santo Adrião, no valor total de 
€34.000,00 (trinta e quatro mil euros), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2020/2790 
de 2020.04.07, e nos termos e condições constantes 
no Contrato-Programa constante em anexo à 
referida informação. 

 
 

«Minuta Contrato-Programa 
Município de Odivelas / 

Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião 
N.º 0070000/DDCT/DDD/01 

 
Considerando que: 
 
- A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado 
na criação de condições de prática desportiva deve 
ser uma das preocupações das Autarquias Locais, 
na prossecução dos interesses próprios, comuns e 
específicos das populações respetivas; 
 
- Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo; 
 
- Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes polos dinamizadores da prática 

desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social; 
 
- 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; 
 
- É atribuição da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo apoiar e colaborar com o associativismo 
desportivo, em especial os clubes/coletividades 
desportivas com estatuto de utilidade pública, no 
estrito cumprimento dos seus objetivos de 
promoção, generalização e desenvolvimento do 
Desporto; 
 
- Os equipamentos desportivos são um dos 
instrumentos fundamentais para a promoção do 
desporto; 
 
- O desenvolvimento desportivo, um dos anseios 
da população nas sociedades atuais, exige que as 
diferentes entidades utilizem as suas possibilidades 
de forma conjugada e articulada, proporcionando, 
desse modo, melhores condições de acesso à 
prática do desporto; 
 
- O Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião é uma 
coletividade desportiva sem fins lucrativos, com 
sede social na União das Freguesias de Póvoa 
Santo Adrião e Olival Basto, Concelho de Odivelas; 
 
- Trata-se de uma das coletividades do Concelho 
de Odivelas, que promove o Desporto através da 
modalidade de Ténis, movimentando 123 atletas, 
sendo 67 federados, distribuídos por vários 
escalões etários; 
 
- Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
através da Divisão de Desenvolvimento Desportivo, 
pretende dotar as associações/clubes desportivos, 
com meios e recursos financeiros que permitam 
viabilizar a sua atividade regular e facilitar a 
concretização de projetos e iniciativas de interesse 
comunitário; 
 
Assim, nos termos dos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 26.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, alíneas o) e 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 
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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 
 
TÉNIS CLUBE DA PÓVOA SANTO ADRIÃO, pessoa 
coletiva de utilidade pública desportiva com o 
número 502 416 904, com sede no Parque 
Desportivo 25 de Abril – Apartado 1172, 2620-165 
Póvoa de Santo Adrião, adiante designado por 
“Segunda Outorgante”, neste ato representada 
pelo Presidente, André Guedes Salgado 
Montenegro Carvalhais, 
 
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 
substituição do piso dos campos de ténis do 
Complexo Desportivo dos Campos de Ténis do 
Parque Desportivo 25 de Abril (doravante 
designado Complexo), da Póvoa de Santo Adrião. 
 
2. A cooperação da Primeira Outorgante far-se-á 
através de comparticipação financeira à Segunda 
Outorgante. 
 
3. A cooperação da Segunda Outorgante far-se-á 
através de apoio não financeiro à Primeira 
Outorgante, designadamente as obrigações 
previstas no ponto 1.3 Cláusula Quarta. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Execução do Contrato) 

 
O período de execução do contrato, objeto de 
cooperação, tem início no dia da transferência da 
verba e opera o seu términus 30 (trinta) dias após 
a mesma, sem prejuízo do disposto das 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 Conceder eventuais licenças que se mostrem 
necessárias; 
 
1.2 Conceder uma comparticipação financeira à 
Segunda Outorgante no valor total de 34.000,00 € 
(trinta e quatro mil euros), a qual terá lugar com a 
receção da cópia da fatura e auto de medição da 
substituição do piso dos campos de ténis do 
Complexo Desportivo dos Campos de Ténis do 
Parque Desportivo 25 de Abril (doravante 
designado Complexo), da Póvoa de Santo Adrião. 
 
2. O montante enunciado no número 1.2 está 
inscrito na rubrica de despesa orçamental PAM 
226/2020 – 39.02 – 08070102.  
 
3. Caso o custo efetivo do contrato se revelar 
inferior ao custo de referência indicado no número 
1.2, a comparticipação financeira a atribuir à 
Segunda Outorgante poderá ser reduzida pela 
Primeira Outorgante, aplicando-se o custo efetivo. 
 
4. Caso contrário, se a situação do custo real vier a 
mostrar-se superior face ao custo expetável do 
mesmo, tal não constituí 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 da 
contribuição concedida, 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 e avaliar o objeto do presente 
contrato definido na Cláusula Primeira, de modo a 
garantir que o mesmo corresponda às 
expectativas qualitativas de todos os 
intervenientes, para a atividade corrente e 
ordinária da infraestrutura desportiva; 
 
1.2 Garantir o respeitar pelas normas nacionais em 
vigor aplicáveis à infraestrutura desportiva; 
 
1.3 Promover e divulgar a reabilitação da 
infraestrutura com inclusão do logótipo da CMO, 
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 
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suportes gráficos ou outros de promoção ou 
divulgação da reabilitação, sem prejuízo da 
utilização do seu próprio logótipo, em toda a 
informação difundida nos diversos meios de 
comunicação; 
 
1.4 Apresentar o relatório da intervenção, 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; 
 
1.5 Apresentar cópia do recibo das despesas 
efetuadas, no âmbito da intervenção definida no 
objeto do presente contrato; 
 
1.6 Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos pelo contrato e a identificação de 
receitas; 
 
1.7 Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição da 
comparticipação 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; 
 
1.8 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; 
 
1.9 Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado; 
 
1.10 Até 30 dias após o termo do contrato, 
apresentar o Relatório de Contas e Relatório de 
Atividades ou mapa de pagamentos e 
recebimentos; 
 
1.11 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 a assinatura das partes outorgantes e 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 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. 

 
 

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. 
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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 
ao objeto deste contrato. 
 
3. Caso a comparticipação financeira concedida 
pela Primeira Outorgante não tenha sido aplicada 
na competente execução do 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, no 
âmbito do princípio da 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 
_________________________________________________ 

(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
 

O Presidente do Ténis Clube da Póvoa Santo 
Adrião 

_________________________________________________ 
(André Guedes Salgado Montenegro Carvalhais)» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA 
CRIAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE 
EMERGÊNCIA PARA VITIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMESTICA – RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, de autorização 
relativa à Minuta de protocolo de cooperação para 
criação de unidade de acolhimento de 
emergência para vítimas de violência doméstica, 
entre o Gabinete da Secretária de Estado da 
Cidadania e a Igualdade, a Comissão para a 
Igualdade de Género, a Associação Portuguesa de 
Apoio às Vítimas e o Município de Odivelas, de 
acordo com o estabelecido na alínea r), u) e v) 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/2020/2783, de 2020.04.07. 

 
 

«PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
CRIAÇÃO DE CASA DE EMERGÊNCIA 

PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

O estado de pandemia declarado pela Organização 
Mundial de Saúde do novo Coronavírus (COVID-19), 
que se encontra também em território português, 
levou a que no dia 18.03.2020 fosse decretado o 
estado de emergência em Portugal, através do 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 
de 18.03.2020, determinando a adoção de medidas 
extraordinárias e de caráter urgente, tendo em 
conta a situação excecional que se vive e a 
proliferação de casos registados de contágio de 
COVID-19.  
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Considerando que as medidas de isolamento 
necessárias para conter a COVID-19 podem 
significar para as vítimas de violência doméstica 
um menor acesso a redes de proteção formais e 
informais, torna-se necessário assegurar de forma 
efetiva a continuidade da proteção e assistência 
destas vítimas e uma resposta imediata e 
prioritária àquelas que, no contexto de isolamento, 
se podem encontrar em situação de risco 
acrescido, respondendo, deste modo, aos 
impactos do COVID-19. 
 
Considerando os objetivos constituídos na 
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” 
(ENIND), aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio, em 
consonância com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, e concretizada, 
designadamente, no Plano de Ação para a 
Prevenção e o Combate à Violência contra as 
Mulheres e à Violência Doméstica 2018-2021, a 
atual situação epidemiológica exige o reforço da 
operacionalização destes, através da criação de 
mais uma unidade de acolhimento de emergência 
para vítimas de Violência Doméstica, com 
enquadramento na Rede Nacional de Apoio às 
Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD). 
 
Assim, entre: 
 
 Gabinete da Secretária de Estado para a 
Cidadania e a Igualdade: com sede em Lisboa, Rua 
Prof. Gomes Teixeira, 2, 5.º, 1399-022 Lisboa, pessoa 
coletiva n.º 600086844, neste ato representado 
pela Secretária de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade, Rosa Monteiro, adiante designado 
primeiro outorgante, 
 
 Câmara Municipal de Odivelas: com sede nos 
Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 
504293125, neste ato representado pelo 
Presidente, Hugo Martins, doravante designado 
segundo outorgante, 
 
 Associação Portuguesa de Apoio à Vítima: com 
sede em Lisboa, Rua José Estêvão, 135 A, 1150-201 
Lisboa, pessoa coletiva n.º 502547952, neste ato 
representado pelo Presidente, João Lázaro, 
designado como terceiro outorgante,  
 
 Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género: com sede em Lisboa, Av. da República, 32, 
1.º, 1050-193 Lisboa, pessoa coletiva n.º 600082598, 
neste ato representado pela Presidente, Teresa 
Fragoso, designado quarto outorgante.  
 
 
 

É celebrado o presente PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO, que se rege nos seguintes termos e 
condições: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Finalidade e objetivos 

 
1. O presente protocolo visa a criação de uma 
unidade de acolhimento de emergência – Casa de 
Emergência – para as vítimas de violência 
doméstica, durante o tempo de contágio de 
COVID-19, a considerar um período de 3 meses, 
com início a 01.04.2020; 
 
2. A respetiva unidade de acolhimento de 
emergência a vítimas de violência doméstica 
compreenderá 35 vagas, no espaço cedido pela 
Ordem dos Franciscanos, no concelho de Odivelas; 
 
3. No âmbito das respetivas atribuições e 
competências, as partes comprometem-se a 
desenvolver medidas e ações que promovam os 
seguintes objetivos: 
 
a) Proteger as Vítimas de Violência Doméstica 
através da sua retirada da habitação ou foco de 
conflito, garantindo a sua integridade física, 
psicológica e social;  
 
b) Desenvolver uma unidade de acolhimento de 
emergência que assegure o apoio, o 
acompanhamento e a definição do projeto de vida 
das vítimas de violência doméstica.  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Obrigações comuns das partes 

 
As partes comprometem-se a executar as ações 
definidas no presente protocolo, garantindo as 
condições de gestão (de logística, procedimentos 
e de recursos), bem como as interventivas 
necessárias para o pleno desenho do 
funcionamento e da intervenção da unidade de 
acolhimento de emergência, durante o seu 
período de funcionamento.  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do Gabinete da Secretária de Estado 

para a Cidadania e a Igualdade 
 

Compete ao Gabinete da Secretária de Estado 
para a Cidadania e a Igualdade, no âmbito do 
presente protocolo, designadamente:  
 

a) Garantir a execução da resposta interventiva no 
combate a situações de violência doméstica;  
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b) Divulgar a resposta de unidade de acolhimento 
de emergência para vítimas de violência 
doméstica, no contexto do Covid-19;  
 
c) Acompanhar a execução do presente protocolo.  

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do Município de Odivelas 

 
Compete ao Município, no âmbito do presente 
protocolo, designadamente: 
 
a) Assegurar, no percurso entre o concelho de 
Lisboa e o concelho de Odivelas e vice-versa, o 
transporte da alimentação para as vítimas de 
violência doméstica acolhidas na Casa de 
Emergência; 
 
b) Garantir os serviços de lavandaria relativos ao 
funcionamento da Casa de Emergência; 
 
c) Executar a montagem e preparação do espaço 
cedido pela Ordem dos Franciscanos; 
 
d) Executar a limpeza inicial do espaço e garantir a 
manutenção da limpeza dos espaços comuns da 
Casa de Emergência; 
 
e) Apoiar financeiramente o terceiro outorgante 
com um montante de 10.000 € (dez mil euros) 
para início de operação. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Obrigações da Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima (APAV) 
 

Compete à APAV, no âmbito do presente 
protocolo, designadamente: 
 
a) Assegurar a gestão da unidade de acolhimento 
de emergência de vítimas de violência doméstica 
a implementar;  
 
b) Garantir a preservação do espaço, materiais e 
equipamentos da Casa de Emergência; 
 
c) Estabelecer e implementar o Regulamento da 
Casa de Emergência; 
 
d) Prestar o acolhimento às vítimas de violência 
doméstica referenciadas para a Casa de 
Emergência;  
 
e) Garantir o apoio e o acompanhamento técnico 
às vítimas de violência doméstica residentes;  
 

f) Promover a definição de projetos de vida das 
vítimas de violência doméstica residentes, 

designadamente, através do trabalho em rede e 
outras estruturas de apoio existentes. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Obrigações da Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género (CIG) 
 

Compete à CIG, no âmbito do presente protocolo, 
designadamente: 
 
a) Assegurar a gestão de vagas da Casa de 
Emergência; 
 
b) Garantir o encaminhamento das vítimas de 
violência doméstica, articulando, para o efeito, 
com as restantes estruturas e respostas da Rede 
Nacional de Apoio às Vítimas de violência 
doméstica, nomeadamente, com o serviço de 
transporte de vítimas de violência doméstica; 
 
c) Acompanhar e supervisionar a gestão e a 
intervenção desenvolvida na Casa de Emergência; 
 
d) Divulgar a resposta de acolhimento de 
emergência para vítimas de violência doméstica, 
no contexto do Covid-19;  
 
e) Estimular a participação ativa e concertação das 
outras partes outorgantes, como contributo para a 
finalidade e objetivos definidos;  
 
f) Acompanhar a execução do presente protocolo.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Alterações 

 
Qualquer alteração ao presente protocolo deverá 
revestir a forma de documento escrito assinado 
pelas partes outorgantes, podendo adquirir a 
forma de adenda. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Interpretação 

 
As partes comprometem-se a resolver entre si, de 
forma consensual, qualquer dúvida ou lacuna, 
segundo o princípio geral mais favorável à 
prossecução dos objetivos expressos na cláusula 
primeira. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Resolução 

 
Qualquer uma das partes pode resolver o presente 
protocolo perante o incumprimento de qualquer 
uma das suas cláusulas, devendo essa resolução 
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ser comunicada por escrito, através de carta 
registada com aviso de receção, com a 
antecedência mínima de trinta dias seguidos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da 
sua assinatura e tem a duração de três meses, 
podendo ser renovado por iguais períodos, 
mediante confirmação expressa das partes e 
parecer prévio do quarto outorgante.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Outorga 

 
O presente protocolo é feito em quadruplicado, 
sendo validados como originais, os quais vão ser 
assinados pelas partes, sendo cada exemplar 
entregue a cada outorgante, entrando 
imediatamente em vigor. 
 
 
Lisboa, ____ de março de 2020. 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante: _______________________ 

(Rosa Monteiro) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante: _______________________ 

(Hugo Martins) 
 
 
Pelo Terceiro Outorgante: ________________________ 

(João Lázaro) 
 
 
Pelo Quarto Outorgante: _________________________ 

(Teresa Fragoso)» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO 
ESCOLA SECUNDARIA DA RAMADA 

 
Atribuição de apoio financeiro à Escola Secundária 
da Ramada, no valor de €299,56 (duzentos e 
noventa e nove euros e cinquenta e seis cêntimos), 
para suportar as despesas efetuadas, com a 
deslocação dos alunos e com a aquisição de algum 
material, para a realização do projeto intitulado 
“Química e a Arte nas Placas de circuitos 
impressos: ArTe In PrEsS”, selecionado no âmbito 
da participação no V Encontro Científico: “Química 
uma Ciência de Desenvolvimento e Inovação” do 
NEQ/AAC, que se realizou na Universidade de 
Coimbra. 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, 
que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, e de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2020/2703 de 2020.04.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 3/82 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
CAMPOS DE CANEÇAS 
PROCESSO N.º 33344/U 

 
Alteração de Licença Administrativa de Operação 
de Loteamento, Alvará de Licença de Loteamento. 
N.º 3/82, para o Lote 2, nos Campos de Caneças, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, nos 
termos e para os efeitos do previsto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação. São propostas as seguintes 
alterações: aumento da área total de 
implementação da construção de 83,00 m2 para 
145,20m2 e o aumento da área total de construção 
de 145,25m2 para 228,20m2, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/1911, de 2020.04.01. 
 
(Aprovado por maioria) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 22 de abril de 2020 
(Videoconferência) 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

SEBASTIÃO FREIRE 
 

Faleceu no passado dia 16 de abril, com 92 anos de 
idade, Sebastião Monteiro Freire, homem 
combativo e leal aos seus ideais.  
 
Odivelense de nascimento, ali exerceu intensa 
actividade como Autarca durante vários anos. 
Aderiu ao PCP em 1974, logo a seguir ao 25 de Abril. 
Fez parte da Comissão Administrativa da Junta de 
Freguesia de Odivelas até 1976, data das primeiras 
eleições autárquicas. De 1976 a 1979 exerceu o 
cargo de Secretário da Assembleia de Freguesia e, 
como resultado das eleições de 1979, foi eleito 
Presidente da Junta de Freguesia, cargo que 
manteve até Outubro de 1983. 
 
Integrou ainda a Assembleia Municipal de Loures 
entre Janeiro de 1990 e Dezembro de 1993. 
 
Sebastião Freire teve um invejável percurso 
cultural ao longo de toda a sua vida, 
nomeadamente no Movimento Associativo, 
sempre ligado à centenária Sociedade Musical 
Odivelense. Foi músico na Banda e Orquestra 
desta Colectividade, dinamizador do cinema na 
freguesia como 1.º projeccionista credenciado nos 
dois únicos espaços então existentes para o efeito 
(Cine-teatro e Cine-Esplanada da S.M.O.), seu 
Presidente da Direcção, entre outros cargos 
dirigentes durante vários mandatos. Fez ainda 
parte dos corpos sociais dos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas também durante muitos 
anos.  
 

Depois de várias profissões exercidas na sua 
juventude, fixou-se então no quadro de 
funcionários da APT (Companhia de Telefones) 
onde se manteve durante 40 anos. 
 
Quer enquanto eleito autárquico quer noutras 
áreas de intervenção, a sua energia, 
combatividade e lealdade para com as suas gentes 
ficam, para todos que com ele privaram, como 
exemplo que não pode ser esquecido!. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão extraordinária a 22 de Abril de 2020, 
endereça à família e ao Partido Comunista 
Português as mais sentidas condolências. 
 
(Apresentado pela bancada da CDU - aprovado, 

por unanimidade) 
 
Odivelas, 22 de abril de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

POR OCASIÃO DO 46.º ANIVERSÁRIO DA 
REVOLUÇÃO DE ABRIL 

 
No 46º Aniversário da Revolução de 25 de Abril de 
1974 importa recordar e sublinhar o que foi a 
conquista da liberdade de expressão e de reunião, 
a plena atividade sindical e política dos 
trabalhadores e das populações do nosso país, a 
criação do Poder Local em democracia e a sua 
eleição directa nos Concelhos e nas Freguesias, o 
fim da guerra colonial e o início de um novo 
caminho de desenvolvimento e de relação intensa 
com os países e povos do mundo, a conquista de 
direitos como o direito à educação, à saúde, à 
cultura, entre tantos outros.  
 
A Revolução de Abril constitui uma realização 
histórica do povo português, um acto de 
emancipação social e nacional.  
 
O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heroico 
levantamento militar do Movimento das Forças 
Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento 
popular, transformou profundamente toda a 
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realidade nacional. Culminando uma longa e 
heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura e 
realizou profundas transformações democráticas, 
restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou 
direitos, impulsionou transformações económicas 
e sociais.  
 
O Poder Local é parte integrante do regime 
democrático. É uma conquista consagrada na 
Constituição da República, amplamente 
participado, plural, colegial e democrático, dotado 
de uma efectiva autonomia administrativa e 
financeira. 
 
Após o 25 de Abril, através das comissões 
administrativas, verificou-se uma ampla 
participação popular e um intenso trabalho 
realizado em prol das populações, resultando na 
consagração com as primeiras eleições livres e 
democráticas para os órgãos das autarquias locais, 
em Dezembro de 1976. O Poder Local Democrático 
afirmou-se e, com ele, operaram-se profundas 
transformações sociais que conduziram à 
melhoria das condições de vida das populações e 
à superação de enormes carências sentidas nesse 
tempo. O Poder Local substitui-se e sobrepôs-se, 
até em alguns casos, na resolução de problemas 
que excedem em larga medida as suas 
competências. 
 
As comemorações da Revolução de Abril devem 
ser um momento para afirmar o Poder Local 
Democrático e recusar as políticas dirigidas contra 
o que ele representa. Um espaço de afirmação e 
realização de direitos e aspirações populares, um 
momento para a convergência e unidade dos 
patriotas, dos trabalhadores e do povo português, 
em defesa dos valores de Abril e da Constituição da 
República. 
 
Celebramos o 46º Aniversário da Revolução de 25 
de Abril de 1974 numa curva apertada da nossa 
vida colectiva. Momento difícil e perigoso, que nos 
confronta a todos com enormes desafios que 
assumem uma natureza nova e até agora 
desconhecida. 
 
Os tempos de incerteza e dificuldade que 
atravessamos não nos desmobilizam, como no 
passado dificuldades diferentes não nos 
desmobilizaram, da luta pelo grande objetivo que 
sempre prosseguimos: a construção de uma 
sociedade mais justa e mais fraterna, onde a 
solidariedade, a amizade e a cooperação entre 
todos os Homens e todos os Povos, sobrepondo-se 
aos interesses egoístas que prevalecem na 
sociedade contemporânea, sejam os verdadeiros 
motores do desenvolvimento, do progresso e do 
bem-estar de todos. Em Portugal e no Mundo. 
 

Celebramos o 46º Aniversário da Revolução de 
Abril com a profunda convicção de que é na 
defesa, valorização e reforço dos direitos dos 
trabalhadores e do povo em geral, na defesa, 
valorização e permanente afirmação dos 
princípios em que se fundam a Liberdade e a 
Democracia alcançadas em Abril, que terá que se 
alicerçar a resposta aos enormes desafios que 
estão colocados, e que se colocarão no futuro, ao 
nosso País e ao nosso Povo. 
 
Por isso entendemos que este é o momento não 
apenas de celebrar, mas sobretudo de reafirmar a 
validade e a urgência dos Valores e dos Princípios 
que nortearam a Revolução de 25 de Abril de 1974. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão extraordinária a 22 de Abril de 
2020, delibera:  
 
1. Na impossibilidade de expressar nas ruas a nossa 
alegria pela passagem de mais um aniversário da 
Revolução, apelamos a todos os Portugueses que 
venham à janela ou à varanda, tragam Abril para a 
rua, e pelas 15.00 horas do dia 25 de Abril entoem 
dois hinos da Revolução: Grândola, Vila Morena e o 
Hino Nacional. 
 
2. Saudar os trabalhadores e as populações na sua 
luta em defesa do emprego, da habitação, da 
saúde, da educação e da escola pública, das 
reformas e pensões, da segurança social, dos 
salários, do Serviço Nacional de Saúde, dos serviços 
públicos de transportes - direitos consagrados na 
Constituição de Abril. 
 
(Apresentado pela bancada da CDU - aprovado, 

por unanimidade) 
 
Odivelas, 22 de abril de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO 
 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO NO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

PROPOSTA N.º 03/PRES/2020 
 

Proposta n.º 03/PRES/2020, datada de 2020.04.16, 
propondo a adoção de um conjunto de medidas 
que visam apoiar, face à pandemia do vírus COVID-
19, diretamente a população de Odivelas, os 
agentes económicos e outras instituições que 
exercem a sua atividade diretamente junto dos 
mais diversos níveis da sociedade. 

 
 

“Proposta n.º 03 /PRES/2020 
 

Assunto: Implementação de medidas de apoio no 
Concelho de Odivelas face à pandemia do vírus 
COVID19.  
 
Através do Despacho n.º 19/PRES/2020, de 8 de 
abril, foi prorrogada, por um prazo de 30 dias, a 
declaração da situação de alerta e da ativação do 
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do 
Município de Odivelas, sendo prorrogadas 
igualmente as medidas de prevenção e combate à 
propagação do vírus COVID19 previstas nos 
Despachos 16/PRES/2020, de 16 de março e 
17/PRES/2020, de 17 de março. 
 
A implementação de algumas dessas medidas 
proactivas e de caráter excecional têm permitido, 
até à data, uma adequada resposta no combate à 
propagação do vírus. 
 
Atento a isso, propõe-se a adoção de um conjunto 
de medidas que visam apoiar diretamente a 
população de Odivelas, os agentes económicos e 
outras instituições que exercem a sua atividade 
diretamente junto dos mais diversos níveis da 
sociedade, destacando-se as seguintes: 
 
1. Isentar os juros de mora nas rendas da habitação 
social sendo que, durante a atual crise 
epidemiológica, não devem ocorrer despejos nas 
habitações municipais; 
 
2. Isentar os juros de mora no âmbito das 
execuções fiscais em que o Município é o 
exequente; 
 
3. TMU’s – as prestações que se vencem neste 
período transitam para o final, sem encargos de 
juros de mora; 
 
 
 

4. Isenção integral do pagamento de rendas de 
todos os estabelecimentos comerciais, instalados 
em espaços municipais, sob gestão direta do 
Município de Odivelas, desde que se encontrem 
efetivamente encerrados. Esta medida vigora 
desde a 1ª Declaração do Estado de Emergência e 
até à data de em que os referidos 
estabelecimentos possam retomar o seu normal 
funcionamento; 
 
5. Suspensão da cobrança de todas as taxas 
relativas à ocupação do espaço público, no âmbito 
das atividades previstas do “Licenciamento “Zero, a 
todos os estabelecimentos comerciais, com 
exceção de Bancos, Instituições de Crédito e 
Seguradoras. O período de suspensão da cobrança 
de taxas tem início à data da 1ª declaração do 
Estado de Emergência Nacional e terá o seu termo 
na data da publicação do decreto-lei que declare o 
termo da situação excecional, conforme o previsto 
no artigo 7º nº 2 da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março; 
 
6. Os estabelecimentos cuja licença atual caduque 
neste período de suspensão, só terão que solicitar 
novo licenciamento e efetuar o respetivo 
pagamento após a data supra indicada; 
 
7. Isenção integral do pagamento de rendas de 
todas as empresas e empreendedores instalados 
na Start-In Odivelas, tanto em regime de 
incubação física, como em regime de instalação 
virtual. O período de suspensão da cobrança de 
rendas tem início à data da 1ª declaração do Estado 
de Emergência Nacional e o seu termo a 31 de 
dezembro de 2020; 
 
8. O Fundo de Auxílio Social de Emergência é 
aumentado dos atuais 18.000 €/anual para os 
48.000 €/anual no âmbito do Regulamento em 
vigor, com reforço adequado sempre que 
necessário/justificado; 
 
9. Criação de um Fundo de Emergência Social no 
valor de 60.000 € para apoio a situações de grave 
carência social; 
 
10. Privilegiar a consulta aos fornecedores de bens 
sedeados no território municipal, nas situações em 
que seja possível o recurso ao ajuste direto; 
 
11. Atento o disposto no n.º 3 do Despacho n.º 
14/PRES/2020, de 13 de março, os prazos previstos 
no n.º 1 do artigo 17º e n.º 1 do artigo 18º do 
Regulamento do Programa de Apoio Municipal, 
serão prorrogados até 30 dias após publicitação do 
Decreto-Lei previsto no n.º 2 do artigo 7º da Lei n.º 
1-A/2020, de 19 de março; 
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12. Os prazos previstos nos artigos 100º e 101º do 
Código do Procedimento Administrativo, que 
corram durante a vigência do Despacho n.º 
14/PRES/2020, de 13 de março, serão suspensos e 
reiniciada a sua contagem após publicitação do 
Decreto-Lei previsto no n.º 2 do artigo 7º da Lei n.º 
1-A/2020, de 19 de março. 
 
Assim tenho a honra de propor ao Executivo 
Municipal a aprovação das medidas constantes 
nos pontos 1 a 12. 
 
Odivelas, 16 de abril 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

PROPOSTA DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE 
ENTREGA E RECEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS PARA VALORIZAÇÃO TRATAMENTO E 
DESTINO FINAL CELEBRADO ENTRE A VALORSUL 

E O MUNICÍPIO DE LOURES 
 

Considerando que os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) são a entidade que procede à 
recolha de resíduos urbanos na área territorial do 
Concelho Odivelas, assim como o seu transporte 
para tratamento e valorização nas instalações da 
Valorsul, é proposto pelos SIMAR, atendendo à 
aprovação do aditamento ao Contrato de Entrega 
e Receção de Resíduos Sólidos Urbanos para 
Valorização, Tratamento e Destino Final, que os 
pagamentos da faturação à Valorsul continuem a 
ser assegurados tendo em conta o serviço 
prestado, nos termos e de acordo com a Informação 
Interno/2020/2890, de 2020.04.15. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, em 18 de março de 
2020, na sua 58.ª reunião ordinária, foi remetido à 
Câmara Municipal de Odivelas, através do ofício 
S/10730, de 6/4/2020, a Proposta 111/2020, referente 
ao aditamento ao Contrato de Entrega e Receção 
de Resíduos Sólidos Urbanos entre a Valorsul e o 
Município de Loures. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

ESCOLA EB1/JI DAS COLINAS DO CRUZEIRO 
LISTA DE ERROS E OMISSÕES E AUTORIZAÇÃO DA 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DAS PROPOSTAS 
EMPREITADAS/2020/3057 - RATIFICAÇÃO 

 
Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas de aprovação da 
lista de erros e omissões e de autorização da 
prorrogação do prazo de entrega das propostas 
para o dia 26 de abril, relativamente ao concurso 
público referente à Empreitada/2020/3057 – Escola 
EB1/JI das Colinas do Cruzeiro, de acordo com a 
Informação Interno/2020/2900, de 2020.04.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

MANUTENÇÃO DE DEZ CONTRATOS DE 
ARRENDAMENTO E DE SUBARRENDAMENTO 

 
Manutenção de dez contratos de arrendamento e 
de subarrendamento que se encontravam 
incluídos no âmbito da candidatura do Prohabita 
II, Programa de Financiamento para Acesso à 
Habitação, programa que teve como objetivo 
primordial responder a carências habitacionais 
não abrangidas por outros programas, para os 
agregados familiares identificados na Informação 
Interno/2020/2855, de 2020.04.14, em virtude de o 
programa PROHABITA Acordo 574 deixar de se 
encontrar em vigor, em maio de 2020, de acordo e 
nos termos constantes na informação mencionada. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A DIREÇÃO 

GERAL DE TESOURO E FINANÇAS – QUINTA DA PAIÃ 
 

Minutas de dois Protocolos de Cooperação a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a Direção 
Geral de Tesouro e Finanças. Um protocolo 
destina-se a assegurar a desmatação e limpeza 
dos terrenos da denominada Quinta da Paiã e 
encaminhamento dos resíduos a destino final 
adequado e o outro protocolo destina-se à 
construção do estradão em todo o perímetro dos 
mesmos terrenos, nos termos do disposto na 
alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2023, de 
12 de setembro, na sua atual redação, de acordo 
com a Informação Interno/2020/2903 de 
2020.04.17. 

 
 

“MINUTA ACEITE 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 
Entre: 
 
ESTADO PORTUGUÊS, pessoa coletiva n.º 501 481 036, 
através da Direção Geral de Tesouro e Finanças, 
entidade equiparada a pessoa coletiva n.º 600 006 
441, com sede na Rua da Alfândega, n.º 5, 1.º em 
Lisboa, neste ato representada através do Senhor 
Arquiteto Miguel Marques Santos, na qualidade de 
Subdiretor-geral do Tesouro e Finanças, de ora em 
diante designado por Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva com o 
número 504 293 125, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-
372 Odivelas, representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos 
Martins, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-
372 Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação, designado por Segundo Outorgante; 
 
Considerando que: 
 
a) Os terrenos da denominada “Quinta da Paiã” são 
propriedade do Estado Português; 
 
b) Urge fazer a desmatação/limpeza numa largura 
mínima de 20 metros para lá do edificado, de 
modo a poder prevenir o alastramento do fogo às 
habitações em caso de incêndio, e consequentemente 

proceder à remoção e transporte de resíduos aí 
existentes, para destino final adequado; 
 
c) Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 
280/2007, de 7 de agosto, a Direção Geral de 
Tesouro e Finanças (DGTF) é a entidade a quem 
compete a gestão dos bens imóveis do domínio 
privado do Estado, nos termos e para os efeitos do 
referido diploma; 
 
d) A DGTF pode contratar, ao abrigo do artigo 121.º 
do Decreto-Lei n.º 208/2007, de 7 de agosto, na 
redação dada pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, qualquer entidade pública ou privada 
para colaborar no exercício das competências 
previstas no mesmo diploma; 
 
e) Constituem atribuições dos municípios a 
promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente, nos 
domínios da proteção civil, ambiente, 
ordenamento do território e cooperação, de 
acordo com o disposto no artigo 23.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais; 
 
f) Compete à câmara municipal, nos termos da 
alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 
colaborar no apoio a programas e projetos de 
interesse municipal, em parceria com entidades 
da administração central;  
 
g) A celebração do presente protocolo e os 
respetivos termos e condições estabelecidos 
foram aprovados pelo órgão municipal 
competente, conforme deliberação tomada na ___ 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas de ___ de ____ de 2020; 
 
h) A Câmara Municipal de Odivelas constitui a 
entidade que, através da proximidade aos 
cidadãos, permite melhorar a qualidade dos 
serviços prestados; 
 
i) A DGTF dispõe de verba necessária para 
pagamento dos recursos financeiros necessários à 
sua plena execução. 
 
É acordado e reciprocamente aceite o presente 
Protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O presente Protocolo estabelece as condições de 
colaboração entre a Primeira e a Segunda 
Outorgante no domínio da proteção civil, 
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ambiente, ordenamento do território e 
cooperação interinstitucional, com vista à 
execução de um estradão, com uma largura 
mínima de 20 (vinte) metros, em todo o perímetro 
dos terrenos da denominada Quinta da Paiã, 
propriedade do Estado, identificados no Anexo I, 
que permita a movimentação dos dispositivos de 
combate a incêndios que possam deflagrar no 
local e o acesso de viaturas a estes afetos. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
Garantir o pagamento das despesas decorrentes 
da execução do estradão, através de dotações 
orçamentais inscritas e aprovadas, nos termos e 
condições estabelecidas na cláusula quarta. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
1. Assegurar a execução do estradão, nos termos 
descritos na cláusula 1.ª e demais disposições 
legais aplicáveis. 
 
2. Assegurar e fiscalizar a execução integral dos 
trabalhos. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Meios financeiros) 

 
1. A Primeira Outorgante obriga-se suportar pela 
execução do estradão o montante até ao limite de 
€ 40.000, 00 (quarenta mil euros), acrescido de IVA 
à taxa legal, para os custos com a execução dos 
trabalhos objeto do presente Protocolo. 
 
2. O valor a pagar incluí a totalidade dos encargos, 
designadamente, eventuais prestações de serviços 
e custos administrativos incorridos. 
 
3. Os pagamentos a efetuar pelo Primeiro 
Outorgante processar-se-ão por transferências 
bancárias para a conta do Segundo Outorgante 
com o IBAN PT 50 _______________________, ao 
abrigo do presente Protocolo de Cooperação. 
 
4. Os pagamentos serão realizados no prazo 
máximo de 30 dias, após apresentação das faturas 
respetivas, emitidas pelo Segundo Outorgante, 
acompanhadas das faturas dos prestadores do 
serviço, caso o mesmo não seja efetuado pelos 
serviços da Autarquia. 
 
5. Não são admitidas despesas que, na sua 
totalidade, excedam o limite fixado no número 1. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Início e Vigência do Protocolo) 

 
1.  O presente Protocolo tem a duração de ____ 
meses, com início de produção dos seus efeitos à 
data de __ de ______ de 2020.  
 
2. Os prazos previstos são contínuos, correndo aos 
sábados, domingos e dias feriados. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão do Protocolo 

 
1. O presente Protocolo poderá ser revisto, por 
comum acordo dos Outorgantes, quando ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente:  
 
a) Alteração dos pressupostos ou das condições 
em que se baseou a sua celebração; 
 
b) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre os Outorgantes. 
 
2. Quaisquer alterações que sejam feitas ao 
presente Protocolo deverão ser reduzidas a escrito 
e constar de aditamentos, passando a fazer parte 
integrante deste. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Resolução) 

 
1. O presente Protocolo pode ser resolvido por 
qualquer das partes sempre que ocorram 
circunstâncias que, pela sua natureza, inviabilizem 
a subsistência da colaboração em causa, 
designadamente, se forem violadas de modo 
reiterado ou de forma grave, as cláusulas do 
presente Protocolo e demais disposições legais 
aplicáveis.  
 
2. O incumprimento das obrigações resultantes do 
presente Protocolo por qualquer das partes que 
contenda com razões de relevante interesse 
público constitui a outra parte no direito de 
resolução parcial ou integral. 
 
3. As violações ao presente Protocolo que ponham 
em causa a prossecução do interesse público 
implicam a elaboração de informação por parte 
dos respetivos serviços. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Lacunas e Dúvidas) 

 
As matérias não reguladas no presente Protocolo 
serão analisadas e decididas pelas partes, de 
comum acordo. 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 9 - 28 de abril de 2020 

22 
 

O presente Protocolo é celebrado aos ____ dias do 
mês de ______ do ano de __________, encontrando-
se redigido em 5 páginas, a que acresce o respetivo 
Anexo I, que dele fazem parte integrante. Deste 
documento foram feitos dois exemplares, que vão 
ser rubricados e assinados pelos Outorgantes, 
ficando um exemplar na posse de cada um. 
 

Pelo Estado Português 
Pelo Município de 

Odivelas, 
  

_________________________ _________________________ 
Arquiteto Miguel 

Marques dos Santos 
Hugo Martins 

Subdiretor-Geral do 
Tesouro e Finanças 

Presidente da 
Câmara Municipal 

 
 
Anexo I – Mapa dos terrenos do Estado 

abrangidos pelo Protocolo sob gestão da DGTF 

sitos na U. F. Pontinha e Famões e identificação 

das margens de corte 

 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MINUTA ACEITE 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 
Entre: 
 
ESTADO PORTUGUÊS, pessoa coletiva n.º 501 481 036, 
através da Direção Geral de Tesouro e Finanças, 
entidade equiparada a pessoa coletiva n.º 600 006 
441, com sede na Rua da Alfândega, n.º 5, 1.º em 
Lisboa, neste ato representada através do Senhor 
Arquiteto Miguel Marques Santos, na qualidade de 
Subdiretor-geral do Tesouro e Finanças, de ora em 
diante designado por Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva com o 
número 504 293 125, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-
372 Odivelas, representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos 
Martins, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-
372 Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação, designado por Segundo Outorgante; 
 
Considerando que: 
 
a) Os terrenos da denominada “Quinta da Paiã” são 
propriedade do Estado Português; 
 
b) Urge fazer a desmatação/limpeza numa largura 
mínima de 20 metros para lá do edificado, de 
modo a poder prevenir o alastramento do fogo às 
habitações em caso de incêndio, e 
consequentemente proceder à remoção e 
transporte dos resíduos aí existentes para destino 
final adequado; 
 
c) Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 
280/2007, de 7 de agosto, a Direção Geral de 
Tesouro e Finanças (DGTF) é a entidade a quem 
compete a gestão dos bens imóveis do domínio 
privado do Estado, nos termos e para os efeitos do 
referido diploma; 
 
d) A DGTF pode contratar, ao abrigo do artigo 121.º 
do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na 
redação dada pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, qualquer entidade pública ou privada 
para colaborar no exercício das competências 
previstas no mesmo diploma; 
 
e) Constituem atribuições dos municípios a 
promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente, nos 
domínios da proteção civil, ambiente, 
ordenamento do território e cooperação, de 
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acordo com o disposto no artigo 23.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais; 
 
f) Compete à câmara municipal, nos termos da 
alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 
colaborar no apoio a programas e projetos de 
interesse municipal, em parceria com entidades 
da administração central;  
 
g) A celebração do presente protocolo e os 
respetivos termos e condições estabelecidos 
foram aprovados pelo órgão municipal 
competente, conforme deliberação tomada na ___ 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas de ___ de ____ de 2020; 
 
h) A Câmara Municipal de Odivelas constitui a 
entidade que, através da proximidade aos 
cidadãos, permite melhorar a qualidade dos 
serviços prestados; 
 
i) A DGTF dispõe de verba necessária para 
pagamento dos recursos financeiros necessários à 
sua plena execução. 
 
É acordado e reciprocamente aceite o presente 
Protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
1. O presente Protocolo estabelece as condições de 
colaboração entre o Primeiro e o Segundo 
Outorgante no domínio da proteção civil, 
ambiente, ordenamento do território e 
cooperação interinstitucional com vista à 
desmatação e limpeza dos terrenos da 
denominada Quinta da Paiã, da propriedade do 
Estado, identificados no Anexo I. 
 
2. A desmatação e limpeza dos terrenos devem 
obedecer às regras estipuladas no Anexo II. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
Garantir o pagamento da desmatação e limpeza 
dos terrenos da “Quinta da Paiã”, através de 
dotações orçamentais inscritas e aprovadas, nos 
termos e condições estabelecidas na cláusula 
quarta. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
1. Assegurar a prestação dos serviços, nos termos 
legais, para a realização da desmatação e limpeza 
dos terrenos da “Quinta da Paiã”, propriedade do 
Estado e encaminhamento dos resíduos ali 
existentes a destino final adequado. 
 
2. Assegurar e fiscalizar a execução integral dos 
trabalhos de desmatação e limpeza de terrenos. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Meios financeiros) 

 
1. A Primeira Outorgante obriga-se suportar: 
 
a) No primeiro ano de execução do presente 
protocolo o montante de até ao limite de € 
150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), acrescido 
de IVA à taxa legal, para os custos com a 
desmatação e limpeza objeto do presente 
Protocolo. 
 
b) Nos anos subsequentes, o montante de até ao 
limite de € 90.000,00 (noventa mil euros)/ano, 
acrescido de IVA à taxa legal, para os custos com a 
desmatação e limpeza objeto do presente 
Protocolo. 
 
2. O valor a pagar incluí a totalidade dos encargos 
com a prestação de serviços e custos 
administrativos incorridos. 
 
3. Os pagamentos a efetuar pela Primeira 
Outorgante processar-se-ão por transferências 
bancárias para a conta da Segunda Outorgante 
com o IBAN PT 50 _______________________, ao 
abrigo do presente Protocolo de Cooperação. 
 
4. Os pagamentos serão realizados no prazo 
máximo de 30 dias, após apresentação das faturas 
respetivas, emitidas pela Segunda Outorgante, 
acompanhadas das faturas dos prestadores do 
serviço, caso o mesmo não seja efetuado pelos 
serviços da Autarquia. 
 
5. Por cada período de vigência, não são admitidos 
pagamentos que, na sua totalidade, excedam o 
limite anual fixado no número 1. 
 
6. As partes podem, a todo o tempo, requerer a 
alteração das zonas constantes do Anexo I, o que 
pode implicar a revisão do valor anual fixado, 
mediante celebração de aditamento ao presente 
protocolo, a ser feito nos termos descritos na 
cláusula quinta. 
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CLÁUSULA QUINTA 
(Início e Vigência do Protocolo) 

 
1.  O presente Protocolo tem a duração de 12 meses, 
com início de produção dos seus efeitos à data de 
__ de ______ de 2020, prorrogável por períodos 
sucessivos de igual duração, salvo se alguma das 
Partes manifestar, por escrito, à outra, até 30 dias 
antes do seu termo, a sua vontade em não o 
prorrogar.  
 
2. Os prazos previstos são contínuos, correndo aos 
sábados, domingos e dias feriados. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão do Protocolo 

 
1. O presente Protocolo poderá ser revisto, por 
comum acordo dos Outorgantes, quando ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente:  
 
a) Alteração dos pressupostos ou das condições 
em que se baseou a sua celebração; 
 
b) Em qualquer outro caso, sempre que haja 
consenso entre os Outorgantes. 
 
2. Quaisquer alterações que sejam feitas ao 
presente Protocolo deverão ser reduzidas a escrito 
e constar de aditamentos, passando a fazer parte 
integrante deste 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Resolução) 

 
1. O presente Protocolo pode ser resolvido por 
qualquer das partes sempre que ocorram 
circunstâncias que, pela sua natureza, inviabilizem 
a subsistência da colaboração em causa, 
designadamente, se forem violadas de modo 
reiterado ou de forma grave, as cláusulas do 
presente Protocolo e demais disposições legais 
aplicáveis.  
 
2. O incumprimento das obrigações resultantes do 
presente Protocolo por qualquer das partes que 
contenda com razões de relevante interesse 
público constitui a outra parte no direito de 
resolução parcial ou integral. 
 
3. As violações ao presente Protocolo que ponham 
em causa a prossecução do interesse público 
implicam a elaboração de informação por parte 
dos respetivos serviços. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Lacunas e Dúvidas) 

 
As matérias não reguladas no presente Protocolo 
serão analisadas e decididas pelas partes, de 
comum acordo. 
 
O presente Protocolo é celebrado aos ____ dias do 
mês de ______ do ano de __________, encontrando-
se redigido em 5 páginas, a que acrescem os 
respetivos Anexos I e II, que dele fazem parte 
integrante. Deste documento foram feitos dois 
exemplares, que vão ser rubricados e assinados 
pelos Outorgantes, ficando um exemplar na posse 
de cada um. 
 
 

Pelo Estado Português 
Pelo Município de 

Odivelas, 
  

______________________ ______________________ 
Miguel Marques dos 

Santos 
Hugo Martins 

Subdiretor-Geral do 
Tesouro e Finanças 

Presidente da 
Câmara Municipal 

 
 
Anexo I – Mapa dos terrenos do Estado 

abrangidos pelo Protocolo sob gestão da DGTF 

sitos na U. F. Pontinha e Famões e identificação 

das margens de corte  

 

 
 
 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 9 - 28 de abril de 2020 

25 
 

Anexo II - Orientações técnicas para a 

desmatação e limpeza dos terrenos 

 

1. Desmatação numa largura mínima de 20 

metros quando possível para além do edificado 

de modo a prevenir o alastramento do fogo às 

habitações em caso de incêndio 

 

2. Remoção de lixos de grande porte (mobílias, 

eletrodomésticos, entulhos) que se encontram 

dentro dos mãos e canaviais sujeitos a 

desmatação 

 

3. Transporte de resíduos de corte e de outros 

resíduos para destino final adequado.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

INDEFERIMENTO DA ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º 4/2009 - PROCESSO N.º 3153/LO/GI 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DAS QUEIMADAS À 
QUINTA DAS DÁLIAS 

 
Indeferimento do pedido de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 4/2009, do Bairro Casal das 
Queimadas, na União das Freguesias de Pontinha 
e Famões, para os lotes 35, 36, 88, 96 e 101, com base 
no disposto na alínea a) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 
2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação em vigor, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2020/26, 
de 2020.04.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2020 
 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 8/2020 de 14 de abril, página 18, encontra-se 
publicado o Despacho n.º 19/PRES/2020. Em 
virtude de o mesmo conter uma incorreção, foi 
solicitada a sua republicação pelo serviço emissor, 
assim: 
 
Onde se lê: “… a vigorar entre as 00:00h do dia 13 de 
março e as 23:59h do dia 13 de abril. …” 
 
Deve ler-se: “… a vigorar entre as 00:00h do dia 17 
de março e as 23:59h do dia 13 de abril. …” 
 
Pelo exposto, procede-se à republicação do 
Despacho n.º 19/PRES/2020. 

 
 
 

“DESPACHO N.º 19/PRES/2020 
 

Assunto: Prorrogação da Declaração da situação 
de Alerta e da Ativação do Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil, bem como das 
medidas previstas nos Despachos n.º 16/PRES/2020 
e n.º 17/PRES/2020 
 
No âmbito da pandemia provocada pelo COVID19 
a Câmara Municipal de Odivelas adotou um 
conjunto de medidas no sentido de conter a grave 
crise de saúde pública que se tornou numa 
ameaça global. 
 
Neste sentido, através do Despacho n.º 16/PRES/2020, 
foi declarada a situação de Alerta e a Ativação do 
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, a 
vigorar entre as 00:00h do dia 17 de março e as 
23:59h do dia 13 de abril. 
 

Considerando que os motivos subjacentes à 
declaração da situação de Alerta e a Ativação do 
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil se 
mantêm, e tendo o Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento do COVID19 da Câmara 
Municipal de Odivelas, reunido em 7 de abril, 
recomendado que a referida declaração de Alerta 
e a Ativação do Plano Municipal de Emergência e 
Proteção Civil fossem prorrogados por um período 
de 30 dias, bem como a manutenção por igual 
período das medidas incluídas nos Despachos n.º 
16/PRES/2020 e n.º 17/PRES/2020, recomendação 
esta que obteve a concordância da Comissão 
Municipal de Proteção Civil de Odivelas, 
determino: 
 
1. A prorrogação da situação de Alerta para todo o 
território do Município de Odivelas e a 
continuidade da ativação do Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil, por mais 30 dias; 
 
2. A manutenção das medidas previstas nos 
Despachos n.º 16/PRES/2020 e n.º 17/PRES/2020, 
pelo período indicado no ponto 1; 
 
3. Limitar a participação em funerais nos 
Cemitérios Municipais e num máximo de 10 
pessoas. 
 
As presentes medidas produzem efeitos à data de 
assinatura e divulgação do presente despacho, 
mantendo-se em vigor até indicação expressa em 
sentido contrário.  
 
Odivelas, 8 de abril de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 32/PRES/2020 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2001 
do Bairro Trigache Norte AUGI 1 

União de 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 5/2001 do 
Bairro Trigache Norte AUGI 1 para o Lote 237, 
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 35224/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, 16 de março de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


