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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 24 de junho de 2020 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

12.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
10.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

 
12.ª Alteração Orçamental, 10.ª Alteração 
Orçamental Permutativa de 2020, nos termos dos 
mapas anexos à informação n.º Interno/2020/4154, 
de 2020.06.18, de acordo com o proposto na referia 
informação: 
 
 
“10.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 
A 10.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2020, 
encontra-se devidamente calendarizada e 
reproduz a necessidade de ajustamentos (reforços 
e anulações) de algumas rubricas dos serviços 
municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. De entre os vários movimentos de 
reforço, destaque para: 
 
- Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
. Na rubrica “Regime do Contrato Individual de 
Trabalho”, o valor de 50.000,00 € (cinquenta mil 
euros); 
 
. O valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), 
referente à rubrica “Remun. por Doença e 
Maternidade/Paternidade”. 
 
- Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento: 
 
. No projeto “Software/Licenciamento/ Manutenção”, 
o valor de 92.250,00 € (Noventa e dois mil, 
duzentos e cinquenta euros). 
 
 

- Departamento de Obras Municipais e Habitação: 
 
. 80.000,00 € (Oitenta mil euros), referente ao 
projeto “Intervenções Diversas - Equipamentos 
Escolares: Jardins de Infância e Escolas Básicas”; 
 
. 63.600,00 € (Sessenta e três mil e seiscentos 
euros), referente ao projeto “Conservação, 
Reparação e Beneficiação de Instalações 
Municipais - Desenvolvimento e Apoio a 
Intervenções”; 
 
. 20.000,00 € (Vinte mil euros), referente ao projeto 
“Sinalização Horizontal, Vertical e Semaforização – 
Intervenções”; 
 
. O valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), no projeto 
“Trabalhos Diversos em Equipamento Desportivo”  
 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
. No projeto “Atividades de Enriquecimento 
Curricular”, o valor de 100.000,00 € (Cem mil 
euros). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 543.050,00 € (Quinhentos e quarenta e 
três mil e cinquenta euros), verificando-se um 
aumento das despesas de capital no valor de 
79.650,00 € (Setenta e nove mil, seiscentos e 
cinquenta 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 

365.550,00 445.200,00 

Total de Despesas 
Capital 

177.500,00 97.850,00 

Total Geral 543.050,00 543.050,00 

(un: euros) 

 
Do lado da receita, a Alteração Orçamental 
totalizou o valor de 33.980,68 € (trinta e três mil 
novecentos e oitenta euros e sessenta e oito 
cêntimos), sendo que se verifica uma diminuição 
das receitas correntes no valor de 33.980,68 € 
(trinta e três mil novecentos e oitenta euros e 
sessenta e oito cêntimos), por contrapartida de um 
aumento de igual montante ao nível das receitas 
de capital, conforme quadro abaixo: 
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ALTERAÇÃO RECEITA 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Receitas 
Correntes 

0,00 33.980,68 

Total de Receitas 
Capital 

33.980,68 0,00 

Total Geral 33.980,68 33.980,68 

(un: euros) 

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

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

Receita 
Corrente Bruta 
Orçamentada 

80.067.198,66 
Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
81.004.578,81 

Saldo De 
Gerência 

Consignado 
4.500.000,00 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

2.220.430,33 

Total (1) 84.567.198,66 Total (2) 83.225.009,14 

Receita Corrente Bruta + Saldo de Gerência Consignado 
> Despesa Corrente + Amortizações Médias 

Empréstimos M/L Prazo (3) = (1) - (2) 
1.342.189,52 

(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma diminuição de 0,1 % 
das despesas correntes, por contrapartida de um 
aumento de 0,22 % das despesas de capital. (…)” 
(Orçamento 2020-Grandes Opções do Plano-12.ª 
Alteração Orçamental-10.ª Alteração Orçamental 
Permutativa) 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 
(PROCESSO N.º 14/DMGAG/2020) 

 
Autorização de despesa e início de procedimento 
para a prestação de serviços na área de seguros – 
CP 16/2020, dos SIMAR de Loures e Odivelas, nos 
seguintes termos, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/4189, de 2020.06.19: 
 
1. Autorização da despesa com o preço base de 
1.168.250,00 € (um milhão cento e sessenta e oito 

mil duzentos e cinquenta euros), para a aquisição 
a prestação de serviços na área de seguros; 
 
2. Autorização para o início do procedimento, 
tendo como objeto a prestação de serviços na área 
de seguros, por Concurso Público, com publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), ao 
abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 20º, nos termos 
dos artigos 130º e seguintes do Código dos 
Contratos Públicos (CCP); 
 
3. Aprovação do Programa do Concurso; 
 
4. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
5. Aprovação da Minuta de Anúncio a publicar em 
Diário da República; 
 
6. Aprovação das UR’s nos seguintes termos: 
 
• UR 20/C/00185, correspondente à aquisição de 
serviços na área de seguro de acidentes de 
trabalho, no valor de 722.250,00 €. 
 
• UR 20/C/00186, correspondente à aquisição de 
serviços na área de seguro multirriscos, no valor de 
21.000,00 €. 
 
• UR 20/C/00187, correspondente à aquisição de 
serviços na área de seguro automóvel, no valor de 
253.000,00 €. 
 
• UR 20/C/00188, correspondente à aquisição de 
serviços na área de seguro de responsabilidade 
civil, no valor de 172.000,00 €. 
 
7. Aprovação, nos termos do artigo 67º do CCP, do 
júri do procedimento, que será constituído por:  
 
Membros efetivos: 
 
Vera Lúcia Figueiredo, como Presidente; 
Sandra Marina Gonçalves, que substituirá o 
Presidente na sua ausência ou impedimentos; 
Florbela Claro Ferreira. 
 
Membros suplentes:  
 
José Leote do Rego;   
Célia Pinheiro;  
Maria Manuela Gonçalves;  
Maria Alexandra Cunha.  
 
8. Aprovação da nomeação de Felipe Santos, como 
Gestor de Contrato, conforme o disposto no artigo 
290º-A do CCP;  
 
9. A nomeação da Dr.ª Ana Mouzinho, para apoio 
jurídico ao Júri do procedimento, no exercício das 
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suas funções, podendo participar nas suas 
reuniões, sem direito a voto;  
 
10. Aprovar a delegação na Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento, com possibilidade de 
subdelegação as competências referidas nos 
artigos 77º, 85º, 100º e n.º 3 do artigo 104º do CCP, e 
no Júri as referidas no artigo 50º, ao abrigo do n.º 1 
do artigo 109º do CCP, nas condições constantes 
na informação acima referida.  
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 16 de junho de 2020, na sua 64.ª Reunião 
Ordinária, de acordo com a Proposta de 
Deliberação n.º 160/2020 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/17789, de 2020.06.16, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2020/4189, de 2020.06.19). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA  
E VIGILÂNCIA HUMANA 

(PROCESSO N.º 15/DMGAG/2020) 
 
Intenção de Declaração de Caducidade relativa a 
Concurso Público para aquisição de serviços de 
portaria e vigilância humana, por lotes (2), em 
instalações das entidades adjudicantes, em 
Agrupamento de Entidades, dos SIMAR de Loures 
e Odivelas, nos seguintes termos, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/4179, de 2020.06.19: 
 
1. Que se encontra verificado o facto estabelecido 
no n.º 1 do artigo 91.º do CCP, já que a entidade 
adjudicatária não apresentou a caução em tempo, 
o que lhe deve ser imputável, imputabilidade essa 
que determinará a caducidade da adjudicação; 
 
2. Que a entidade adjudicatária seja notificada 
para, através da plataforma eletrónica e no prazo 
de 10 (dez) dias, contados a partir da notificação, se 
pronunciar, querendo, por escrito, ao abrigo do 
direito de audiência prévia, nas condições 
constantes na informação acima referida. 
 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 16 de junho de 2020, na sua 64.ª Reunião 
Ordinária, de acordo com a Proposta de 
Deliberação n.º 173/2020 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/17789, de 2020.06.16, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2020/4189, de 2020.06.19). 
 

Nota: antecedentes deste concurso público aprovados na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2020, de 5 
de fevereiro (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
4/2020, de 18 de fevereiro) e na 8.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 2020, de 29 de abril (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 10/2020, de 12 de maio) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO 
 

 
 

EIXO DESPORTIVO E CULTURAL – COVID 19 
 
Programa Extraordinário de Apoio Municipal de 
Odivelas – Eixo Desportivo e Cultural – COVID 19, 
com respetiva minuta do Protocolo a estabelecer 
entre o Município de Odivelas e as 
Associações/Coletividades desportivas e culturais 
do Município de Odivelas, no sentido de apoiar as 
afetadas pela declaração de pandemia e que viram 
as suas atividades regulares suspensas ou 
reduzidas, com a consequente perda de receitas, o 
que lhes acarreta dificuldades acrescidas e as 
impossibilitam de cumprir as suas 
responsabilidades, nomeadamente de âmbito 
financeiro, nos seguintes termos, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/3876, de 
2020.06.15: 
 
 

“PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO  
DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

EIXO DESPORTIVO E CULTURAL - COVID-19 
 

Preâmbulo 
 
Considerando que: 
 
A Organização Mundial de Saúde declarou, em 11 
de março de 2020, a emergência de saúde pública 
causada pelo vírus SARS-cov-2, responsável pela 
doença COVID-19, como pandemia internacional, 
com impacto nas mais diversas dimensões da vida 
em sociedade. 
 
É necessário, senão mesmo imprescindível, que os 
diversos entes públicos, incluindo as autarquias 
locais, adotem um conjunto de medidas 
excecionais e transitórias relativamente à atual 
situação pandémica, no sentido de minorar as 
dificuldades criadas aos nossos concidadãos. 
 
Neste âmbito foram suspensas as atividades 
escolares e não escolares, o confinamento tornou-
se obrigatório, foram adotadas medidas de 
limitação de acesso aos espaços frequentados pelo 
público, o teletrabalho tornou-se a regra, além de 
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terem sido encerrados os serviços públicos, e 
suspensas as atividades comerciais, entre outras. 
 
Perante uma situação de emergência devem as 
autarquias locais, no âmbito das suas 
competências, apoiar as atividades desportivas e 
culturais, como forma de responder às carências 
das Associações/Coletividades que numa altura de 
grave emergência estão ainda mais fragilizadas e 
podem sucumbir se não lhes for prestado 
qualquer apoio. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito da 
prossecução das suas políticas, reconhece 
inequivocamente como de interesse municipal o 
trabalho realizado pelas Associações/Coletividades 
concelhias, nomeadamente no setor 
desportivo/cultural e, nesse sentido, tem como um 
dos seus principais desideratos apoiar as 
Associações/Coletividades no cumprimento das 
suas atribuições. 
 
A situação atual ocasionada pela crise 
epidemiológica causada pela COVID-19 requer a 
adoção de medidas excecionais e transitórias de 
apoio ao associativismo no setor desportivo e 
cultural, no sentido de assegurar/apoiar a que 
estas mantenham as suas valências essenciais. 
 
O Município de Odivelas tem apoiado, desde 
sempre, o desenvolvimento das atividades das 
Associações/Coletividades Desportivas e Culturais, 
através da cedência de utilização das instalações 
municipais, da isenção de pagamento da sua 
utilização, bem como do pagamento de despesas 
operacionais, como água, eletricidade, gás, entre 
outras. 
 
Assim, no desenvolvimento do regime jurídico 
estabelecido, e de acordo com as alíneas e) e f) do 
art.º 23. e as alíneas o) e u) do art.º 33.º, ambos da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e da alínea c) do art.º 2º, alínea a) do art.º 5º, e 
alínea a) do n.º 1 do art.º 10º, todos do Regulamento 
do Programa de Apoio Municipal de Odivelas, em 
vigor no Município de Odivelas, é aprovado o 
seguinte: 
 

Artigo 1º 
Objeto 

 
O presente Programa Extraordinário de Apoio 
Municipal de Odivelas – Eixo Desportivo e Cultural 
– COVID-19, visa apoiar as Associações/Coletividades do 
Município afetadas pela declaração de pandemia e 
que viram as suas atividades regulares suspensas 
ou reduzidas, com a consequente perda de 
receitas, o que lhes acarreta dificuldades 
acrescidas e as impossibilitam de cumprir as suas 

responsabilidades, nomeadamente de âmbito 
financeiro. 
 

Artigo 2º 
Candidaturas 

 
Podem apresentar candidatura a este apoio todas 
as pessoas coletivas de direito privado, sem fins 
lucrativos, legalmente constituídas, de natureza 
desportiva e cultural, com sede no concelho de 
Odivelas e com atividade regular desenvolvida em 
Odivelas há pelo menos 1 ano, que tenham 
instalações próprias, arrendadas ou cedidas, com 
utilização exclusiva, e que declarem e comprovem 
terem registado uma quebra de receitas nos 
meses de março, abril e maio de 2020. 
 

Artigo 3º 
Condições de atribuição 

 
1. Só poderão beneficiar deste Programa 
Extraordinário de Apoio Municipal de Odivelas, as 
Associações/Coletividades desportivas e culturais, 
que cumpram o disposto no artigo 2º e que, 
cumulativamente: 
 
a) Tenham o Registo de Dados no Município 
(RDM), atualizado; 
 
b) Possuam a situação regularizada relativamente 
a dívidas ao Estado; 
 
c) Possuam a situação regularizada relativamente 
a dívidas por contribuições para a Segurança 
Social; 
 
d) Possuam a situação regularizada relativamente 
a dívidas ao Município de Odivelas; 
 
e) Possuam Registo Central do Beneficiário Efetivo. 
 
2. As Associações candidatas a este apoio devem 
também: 
 
a) Apresentar documento comprovativo da 
propriedade das instalações, o contrato de 
arrendamento ou o contrato de cedência; 
 
b) Apresentar comprovativo das despesas 
elegíveis referidas no artigo 4º; 
 
c) Apresentar os comprovativos de uma quebra de 
pelo menos 30% de receita, em média, apurada 
nos meses de março, abril e maio, comparando 
com a média mensal dos três meses anteriores. 
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Artigo 4º 
Despesas elegíveis 

 
1. São elegíveis as despesas correntes, quer sejam 
rendas ou encargos equivalentes, água, 
eletricidade, gás, telecomunicações ou outras 
despesas em serviços que contribuam para a 
manutenção da atividade normal das várias 
Associações/Coletividades, no período de março a 
maio de 2020. 
 
2. O montante máximo a atribuir a cada uma das 
Associações/Coletividades no âmbito do presente 
programa é de 50% do valor da aquisição até ao 
limite máximo de 1.000,00 € (mil euros). 
 

Artigo 5º 
Apresentação de candidaturas 

 
1. Este programa será publicado através de aviso e 
anunciado no site do município. 
 
2. As candidaturas devem ser apresentadas até 15 
de julho de 2020, em formulário específico, anexo 
a este programa. 
 

Artigo 6º 
Processo de Análise e Aprovação 

 
1. A análise dos requisitos será efetuada pelas 
respetivas unidades orgânicas com competências 
na área de atividade da Associação/Coletividade 
candidata. 
 
2. A decisão final de concessão será da 
responsabilidade da Câmara Municipal de 
Odivelas, a ter lugar durante o mês de julho de 
2020. 
 
3. A concessão deste apoio não inviabiliza a 
possibilidade de Candidatura às medidas de apoio 
previstas no PAMO 2020 para os eixos do 
Desporto/Cultura. 
 

Artigo 7º 
Concessão de Apoio e Pagamento 

 
1. A concessão de apoio é formalizada através de 
um protocolo de colaboração, que será assinado 
pelas partes. 
 
2. O pagamento será efetuado após a celebração 
do referido protocolo, até final do mês de agosto. 
 

Artigo 8º 
Prestação de Informação 

 
1. As Associações/Coletividades que venham a 
beneficiar deste apoio comprometem-se a prestar 
toda a informação que venha a ser necessária para 

o integral cumprimento das obrigações do 
presente Programa Extraordinário de Apoio. 
 
2. As falsas declarações no processo de 
candidatura serão sancionadas com a inibição de 
apresentação a futuras candidaturas a apoios 
municipais. 
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PROTOCOLO EXTRAORDINÁRIO  
DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

EIXO DESPORTIVO E CULTURAL - COVID-19 
 
 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS /____________________ 
 

 
A) DISPOSIÇÕES PREÂMBULARES 
 
Considerando que: 
 
• A Organização Mundial de Saúde declarou em 11 
de março de 2020, a emergência de saúde pública 
causada pelo vírus SARS-cov-2, responsável pela 
doença COVID-19, como pandemia internacional, 
com impacto nas mais diversas dimensões da vida 
em sociedade. 
 
• A forma como nos movemos como sociedade 
mudou. Foi determinada a suspensão das 
atividades escolares e não escolares, o 
confinamento obrigatório, a limitação do acesso 
ao espaço frequentado pelo público, teletrabalho é 
a regra, foram encerrados estabelecimentos, 
serviços públicos, suspensas atividades de 
comércio. 
 
• A situação é de emergência e as autarquias 
locais, no âmbito das suas competências, devem 
responder e apoiar a atividade desportiva e 
cultural no concelho de Odivelas. 
 
• Além disso, a Câmara Municipal de Odivelas, no 
âmbito das políticas municipais, reconhece 
inequivocamente como de interesse municipal o 
trabalho realizado pelas coletividades, 
nomeadamente no setor desportivo e cultural e, 
nesse sentido, tem como um dos principais 
desideratos apoiar as Associações e Coletividades 
locais na prossecução dos seus objetivos. 
 
• A situação atual para a crise epidemiológica 
causada pela COVID-19 requer a adoção de 
medidas excecionais e transitórias de apoio ao 
associativismo no setor desportivo e cultural, no 
sentido de assegurar/ajudar a que estas 
mantenham as suas valências essenciais. 
 
• O Município de Odivelas já apoia o 
desenvolvimento da atividade das Associações 
Desportivas e Culturais, através da transferência de 
utilização das instalações municipais, da isenção 
de pagamento da sua utilização, bem como do 
pagamento de despesas operacionais, como água, 
eletricidade, gás, entre outras. 
 
Assim, no desenvolvimento do regime jurídico 
estabelecido e de acordo com as alíneas e) e f) do 
art.º 23º e as alíneas o) e u) do art.º 33.º, ambos da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, e da alínea c) do art.º 2º, alínea a) do art.º 5º, e 
alínea a) do n.º 1 do art.º 10º, todos do Regulamento 
do Programa de Apoio Municipal de Odivelas, em 
vigor no Município de Odivelas, é celebrado entre 
o: 
 
Município de Odivelas, NIPC n.º 504 293 125, com 
sede no edifício Paços do Concelho, em Odivelas, a 
seguir designado como MUNICÍPIO ou PRIMEIRO 
OUTORGANTE, e neste ato representado pelo Dr. 
Hugo Martins, como Presidente da Câmara, e; 
 
_____________________, organização sem fins 
lucrativos com o NIPC n.º ___________ com sede 
na_____________________, em___________________, a 
seguir designada pela ASSOCIAÇÃO ou SEGUNDO 
OUTORGANTE e neste ato representado pelo 
_______________________, como Presidente da 
Direção,  
 
este Protocolo Extraordinário de Apoio Municipal 
de Odivelas – Eixo Desportivo/Cultural, que é 
regido pelas seguintes cláusulas: 
 
 
B) CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
 

CLÁUSULA 1.ª 
(Objeto de protocolo) 

 
Este protocolo de colaboração tem por objeto a 
comparticipação financeira extraordinária, tendo 
em conta a situação atual causada pela COVID-19, 
de forma a assegurar a manutenção das estruturas 
funcionais, administrativas e técnicas essenciais ao 
funcionamento da Associação/Coletividade, tendo 
por referência a situação financeira ocorrida 
durante os meses de março, abril e maio de 2020. 
 

CLÁUSULA 2.ª 
(Montante da contribuição financeira) 

 
1. São elegíveis as despesas correntes, quer sejam 
rendas ou encargos equivalentes, água, 
eletricidade, gás, telecomunicações ou outras 
despesas em serviços que contribuam para a 
manutenção da atividade normal das várias 
Associações/Coletividades, no período de março a 
maio de 2020. 
 
2. O montante máximo a atribuir a cada uma das 
Associações/Coletividades no âmbito do presente 
programa é de 50% do valor da aquisição até ao 
limite máximo de 1.000,00 € (mil euros). 
 

CLÁUSULA 3.ª 
(Regime de Comparticipação) 

 
1. O pagamento da comparticipação financeira 
objeto da cláusula anterior, será processado 
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através de uma ou mais transferências, até à data 
limite de 31 de agosto. 
 
2. O presente regime de comparticipação e 
respetivas transferências não ficará sujeito a 
quaisquer outros índices ou indicadores de 
evolução de montantes para além do que se 
estabelece no presente protocolo. 
 
3. Sem prejuízo do disposto nos números 
anteriores o Município reterá 20% do montante 
total da comparticipação a atribuir ao Segundo 
Outorgante, nomeadamente até que esteja 
cumprida a obrigação prevista nos termos da 
alínea d) da cláusula 5ª do presente protocolo. 
 

CLÁUSULA 4.ª 
(Obrigações do Município) 

 
No âmbito do presente protocolo, o Município 
compromete-se a atribuir ao SEGUNDO 
OUTORGANTE a comparticipação financeira 
extraordinária, prevista na cláusula 2.º deste 
protocolo, com vista a apoiar as 
Associações/Coletividades pelos custos ocorridos 
nomeadamente com as despesas de água, luz, gás, 
renda e outros serviços, durante os meses de 
março, abril e maio de 2020, face a atual situação 
epidemiológica provocada pela COVID-19. 
 

CLÁUSULA 5.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
Nos termos do presente Protocolo, o Segundo 
Outorgante compromete-se a: 
 
a) Aplicar a verba concedida pelo MUNICÍPIO 
exclusivamente para os fins a que se propõe o 
objeto definido na cláusula 1.º deste protocolo. 
 
b) Consentir o acompanhamento e controlo, por 
parte do MUNICÍPIO do cumprimento das 
obrigações legais a que está adstrito, bem como, a 
facultar toda e qualquer informação de relevo que 
lhe for solicitada. 
 
c) Organizar e arquivar autonomamente a 
documentação justificativa da aplicação da 
comparticipação financeira atribuída pelo 
MUNICÍPIO, bem como disponibilizá-la aos 
serviços municipais, sempre que solicitada, 
nomeadamente, no âmbito do acompanhamento 
e controlo previsto no número anterior 
considerando-se, para o efeito, qualquer 
documento de despesa, legal e fisicamente aceite, 
que demonstre os pagamentos efetuados por 
força da execução do seu programa. 
 
d) Concluída a realização do programa objeto 
deste protocolo, entregar ao MUNICÍPIO, até 30 

dias após a sua conclusão, um relatório final que 
verse a execução financeira do mesmo. 
 
e) Incluir no seu relatório anual de atividades uma 
menção expressa à execução do presente 
protocolo. 
 
f) Colaborar através da prestação de serviços 
técnicos ao seu alcance, na organização de 
iniciativas promovidas pelo MUNICÍPIO. 
 
g) Participar nas reuniões promovidas pelo 
MUNICÍPIO, com o movimento associativo. 
 

CLÁUSULA 6.ª 
(Incumprimento das Obrigações decorrentes do 

Protocolo) 
 
1. Sem prejuízo de outras sanções previstas na 
legislação em vigor, o incumprimento culposo das 
obrigações decorrentes deste protocolo, por parte 
do SEGUNDO OUTORGANTE confere ao 
MUNICÍPIO o direito a imediata resolução do 
mesmo. 
 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 
MUNICÍPIO reserva-se ainda no direito de 
suspender de imediato as comparticipações 
financeiras, presentes e futuras, caso o SEGUNDO 
OUTORGANTE não cumpra: 
 
a) As obrigações contratuais previstas no presente 
protocolo; 
 
b) Qualquer obrigação decorrente das normas 
legais em vigor, nomeadamente, as de natureza 
fiscal, para com a segurança social e para com o 
Município; 
 

CLÁUSULA 7.ª 
(Direito a Restituição) 

 
1. O incumprimento culposo das obrigações 
expressas no presente protocolo, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, confere ao MUNICÍPIO 
o direito de ser ressarcido de todas as quantias 
pagas, nomeadamente, quando se verifique a 
impossibilidade de realização dos fins essenciais 
que constitui o objeto da cláusula 1.ª. 
 
2. No caso de não devolução, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, das verbas a reaver nos 
termos definidos no número anterior, o 
MUNICIPIO reserva-se no direito de deduzir as 
mesmas de eventuais créditos a conceder no 
futuro. 
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CLÁUSULA 8.ª 
(Início da vigência do protocolo) 

 
O presente protocolo tem início na data da sua 
assinatura. 
 

CLÁUSULA 9.ª 
(Revisão do protocolo) 

 
O presente protocolo pode ser modificado ou 
revisto nas condições que nele se encontram 
estabelecidas e, nos demais casos, por livre acordo 
entre as partes outorgantes. 
 

CLÁUSULA 10.ª 
(Litígios) 

 
Para a resolução de litígios emergentes da 
execução do presente protocolo fica estabelecido 
o foro do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa. 
 

CLÁUSULA 11.ª 
(Disposições finais) 

 
Os casos omissos ao presente protocolo são 
decididos pelo Município de Odivelas. 
 
Feito em Odivelas aos ______ dias do mês de 
_________ de dois mil e vinte, em dois originais 
igualmente válidos, ficando cada um deles na 
posse dos Outorgantes. 
 

PELO 1.º OUTORGANTE 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

PELO 2° OUTORGANTE” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CONTRATO PROGRAMA 
 

 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES 
 
Contrato-Programa com o Centro Comunitário e 
Paroquial de Famões no âmbito do Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 
(PO APMC) – 2020-2023, para atribuição de um 
apoio financeiro no montante global máximo de 
€104.000,00, para o período de 36 meses, e de 
apoio não financeiro, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3880, de 2020.06.15: 
 
 
 

“MINUTA CONTRATO PROGRAMA 
 
Considerando que: 
 
À Câmara Municipal de Odivelas compete apoiar 
atividades de natureza social de interesse para o 
Concelho de Odivelas; 
O Centro Comunitário Paroquial de Famões 
(CCPF) é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social que pretende servir a 
população com diversas respostas sociais, 
nomeadamente é entidade coordenadora do 
Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – 
2020-2023; 
 
O Município de Odivelas já colabora com o CCPF 
no âmbito do Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas – 2017-2019 (doravante 
PO APMC), contribuindo para o armazenamento 
dos produtos alimentares congelados/refrigerados 
e dos produtos alimentares secos através da 
cedência do uso de camara de frio instalado no 
Mercado Municipal de Odivelas e da cedência de 
espaço de armazenagem sito na Arroja; 
 
O apoio atual do Município permite levar 
alimentos a 898 pessoas carenciadas; 
 
A Pandemia COVID-19 fez aumentar o número de 
munícipes de Odivelas a enfrentar condições 
socioeconómicas frágeis; 
 
Há necessidade de aumentar para o dobro (1796) o 
âmbito das pessoas abrangidas pelo PO APMC, de 
modo a suprir necessidades alimentares daqueles 
que entraram em situação de carência, em razão 
das consequências sociais da COVID-19; 
 
O Município de Odivelas e o CCPF pretendem 
estabelecer uma parceria com vista ao 
alargamento deste apoio a munícipes carenciados, 
em particular os mais atingidos pelas 
consequências sociais da COVID-19; 
 
Prevê-se a necessidade de alargamento desse 
apoio no período que medeia entre de junho de 
2020 e maio de 2021; 
 
Há necessidade de garantir a plena transparência, 
divulgação, avaliação e prestação de contas dos 
apoios financeiros públicos concedidos no âmbito 
da parceria constituída;  
 
O CCPF aceitou o convite do Instituto de 
Segurança Social, IP, para desempenhar o papel 
de entidade coordenadora na candidatura ao aviso 
nº. PO APMC-F7-2019-02, que teve por objetivo a 
candidatura do território do Concelho de Odivelas 
ao Programa de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas (PO APMC), tendo sido celebrado um 
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Protocolo de Parceria com as seguintes 
Instituições:  
 
i) Centro Comunitário Paroquial de Odivelas  
 
ii) Centro Comunitário Paroquial da Ramada 
 
 

iii) Centro Social Paroquial de Póvoa de Santo 
Adrião 
 
iv) Freguesia de Odivelas  
 
v) União de Freguesias de Ramada Caneças 
 
É celebrado entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva com o 
número 504 293 125, neste ato representado pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins, adiante designado por 
PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
E 
 
CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, com 
sede na Avenida Marechal Gomes da Costa, anexo 
da Igreja, 1685-210 Famões, pessoa coletiva com o 
n.º 504 707 825, neste ato representado pelo 
senhor Presidente da Direção, Alcino Pinto de 
Almeida Coelho, adiante designado por SEGUNDO 
OUTORGANTE; 
 
O presente Contrato-Programa, que as partes 
aceitam e reciprocamente se obrigam a cumprir e 
a fazer cumprir e que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Contrato-Programa tem por finalidade 
regular os termos da atribuição das 
comparticipações financeiras e não financeiras no 
apoio à execução do Programa de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) – 2020-2023 
à entidade coordenadora para o território de 
Odivelas – Centro Comunitário Paroquial de 
Famões pelo Município, para o número de 
destinatários constantes do anexo I, tendo em 
conta a especificidade do aviso com o código 
POAPMC-F7-2019-02 e a “INFORMAÇÃO - COVID 
19 I PO APMC I Aumento do número de 
destinatários”. 
 
 
 
 

Cláusula Segunda 
(Comparticipações Financeiras) 

 
As comparticipações financeiras destinam-se a: 
 
1. Comparticipar o aumento de custos com a 
logística da operação, coordenada pelo SEGUNDO 
OUTURGANTE, resultante do alargamento da 
aplicação do PO APMC de 896 para até 1796 
pessoas, no âmbito do Programa de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas para o triénio 2020-
2023, considerando-se imprescindível para 
garantir a qualidade do armazenamento dos 
alimentos rececionados; 
 
2. Garantir, até ao término do programa, o 
transporte dos alimentos rececionados, de forma a 
chegarem aos destinatários finais em quantidade 
e qualidade adequados; 
 
3. O apoio financeiro do PRIMEIRO OUTORGANTE 
traduz-se em: 
 
a) Aluguer de uma viatura frigorífica de transporte 
de alimentos, desde maio de 2020 a abril de 2023 
(36 meses) no valor máximo de 45.000,00 € 
(quarenta e cinco mil euros); 
 
b) Suprir as necessidades de receção, 
armazenamento e distribuição às entidades 
mediadoras de produtos em frio (positivo e 
negativo) desde junho de 2020 e maio de 2021 (12 
meses) no valor máximo de 56.700,00 € 
(cinquenta e seis mil e setecentos euros), no 
sentido de reforçar a logística de distribuição face 
ao aumento temporário do número de 
beneficiários do programa (50% em junho e julho 
de 2020 e 100% entre agosto de 2020 e maio de 
2021);  
 
c) Suprir as necessidades de instalação inicial de 
estanteria para armazenamento de paletes com 
produtos alimentares de conservação em seco, no 
valor máximo de 2.300,00€ (dois mil e trezentos 
euros). 
 

Cláusula Terceira 
(Comparticipações não Financeiras) 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE obriga-se ainda, até 
abril de 2023, manter as comparticipações não 
financeiras já em vigor e que se concretizam 
através: 
 
a) Do armazenamento dos produtos alimentares 
congelados e refrigerados pela cedência do uso de 
câmara de frio, instalada no Mercado Municipal de 
Odivelas, enquanto vigorar o presente Programa 
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas; 
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b) Do auxílio ao armazenamento dos produtos 
alimentares secos, com a cedência de espaço de 
armazenagem, na Rua Laura Aires n.º 6. 
 

Cláusula Quarta 
(Comparticipação Financeira - Procedimento) 

 
1. Para o alargamento do apoio concedido, o 
PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a 
conceder ao SEGUNDO OUTORGANTE, uma 
comparticipação financeira no montante global 
máximo de € 104.000,00 (cento e quatro mil euros) 
distribuídos pela tipologia de apoios inscritos na 
cláusula segunda. 
 
2. O pagamento do apoio atribuído pelo Município 
de Odivelas é efetuado em seis tranches, da 
seguinte forma: 
 
a) 1.ª tranche no montante máximo de € 17.400,00 
(dezassete mil e quatrocentos euros); 
 
b) 2.ª tranche no montante máximo de € 17.400,00 
(dezassete mil e quatrocentos euros); 
 
c) 3.ª tranche no montante máximo de € 17.400,00 
(dezassete mil e quatrocentos euros); 
 
d) 4.ª tranche no montante máximo de € 17.400,00 
(dezassete mil e quatrocentos euros); 
 
e) 5.ª tranche no montante máximo de € 17.400,00 
(dezassete mil e quatrocentos euros); 
 
f) 6º tranche no montante máximo de € 17.000,00 
(dezassete mil euros); 
 
3. O PRIMEIRO OUTORGANTE, procede à 
transferência da primeira tranche com a 
assinatura do presente protocolo e entrega de 
relatório de ponto de situação das entregas 
relativo ao mês de maio de 2020. 
 
4. O PRIMEIRO OUTORGANTE, procede à 
transferência da segunda, terceira, quarta e quinta 
tranches mediante a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, dos relatórios de execução 
física e financeira, contendo os dados de receção 
dos produtos alimentares do PO APMC e entrega 
às entidades mediadoras reportados às datas de 
junho de 2020, dezembro de 2020, junho de 2021, 
junho de 2022, assim como a apresentação dos 
comprovativos de despesa a que se referem os 
apoios financeiros indicados na cláusula segunda 
e prova de liquidação das mesmas. 
 
5. O PRIMEIRO OUTORGANTE, procede à entrega da 
sexta e última tranche após a apresentação, por 
parte do SEGUNDO OUTORGANTE, do relatório final 
de execução física e financeira, contendo os dados 

acumulados referentes à receção dos produtos 
alimentares do PO APMC e à sua entrega às 
entidades mediadoras, bem como a apresentação 
das faturas e prova de liquidação das mesmas. 
 
6. O valor referente à última tranche poderá sofrer 
uma penalização de 15% caso o SEGUNDO 
OUTORGANTE não efetue, por facto imputável ao 
próprio, a distribuição integral dos alimentos 
destinados a menos de 90% dos destinatários do 
programa ao longo da sua duração, conforme o 
anexo 1. 
 
7. Os ajustes previstos podem ser excecionados 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, em casos 
devidamente fundamentados pelo SEGUNDO 
OUTORGANTE. 
 

Cláusula Quinta 
Destinatários do Programa 

 
Para aferição dos valores distribuídos, nos termos 
da Cláusula Quarta, o SEGUNDO OUTORGANTE 
compromete-se a prestar auxílio alimentar ao 
número de beneficiários constantes no Anexo I. 
 

Cláusula Sexta 
(Outras Obrigações das Partes) 

 
1. O PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Comparticipar financeiramente e não 
financeiramente nos termos da cláusula segunda 
e terceira, respetivamente; 
 
b) Acompanhar, monitorizar e avaliar a execução 
do Contrato Programa através da análise dos 
relatórios elaborados ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 da 
cláusula 4.ª 
 
2. O SEGUNDO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Aplicar as verbas atribuídas aos fins do presente 
Contrato Programa; 
 
b) Dar conhecimento ao PRIMEIRO OUTURGANTE 
dos relatórios de monitorização e avaliação, 
conforme o descrito no n.º 3 e 4 da cláusula 4.ª; 
 
c)Manter em média, ao longo do programa pelo 
menos 90% (Anexo I) do número de beneficiários 
abrangidos para a área geográfica do Concelho de 
Odivelas tendo em atenção os valores de 
destinatários indicados na cláusula 1ª; 
 
d) Proceder à prestação de contas dos apoios 
financeiros recebidos; 
 
e) Organizar e manter um dossiê financeiro com 
todos os documentos suscetíveis de comprovar as 
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informações e declarações prestadas, bem como 
os comprovativos das despesas efetuadas e, 
disponibilizá-lo quando solicitado pelo PRIMEIRO 
OUTORGANTE; 
 
f) Colaborar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no 
desenvolvimento das iniciativas municipais, 
quando solicitado e desde que não prejudique a 
sua atividade regular; 
 
g) Mencionar nos materiais de divulgação da 
intervenção o apoio do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
acompanhado do logotipo da Câmara Municipal; 
 
h)Comunicar de imediato ao Município qualquer 
alteração ou ocorrência que ponha em causa o 
projeto apresentado ou a sua realização pontual;  
 
i) Permitir o acesso ao local de realização da 
operação, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo pelo 
Município. 
 
j)Disponibilizar informação complementar ao 
PRIMEIRO OUTORGANTE, designadamente 
relacionada com a elaboração do diagnóstico 
social do concelho e carta social. 
 

Cláusula Sétima 
(Incumprimento) 

 
O não cumprimento, por qualquer uma das partes, 
das obrigações previstas no presente Contrato-
Programa implica a resolução do mesmo, 
mediante notificação enviada por carta registada e 
aviso de receção com uma antecedência de dez 
dias, após conhecimento dos factos. 
 

Cláusula Oitava 
(Período de Vigência) 

 
O presente Contrato-Programa é celebrado pelo 
prazo máximo de 36 meses, a contar da data da 
sua assinatura e publicitação no Boletim Municipal 
das Deliberações e até Decisão do Município de 
Odivelas de o rescindir, ou o términus do programa 
PO APMC-02, o que ocorrer primeiro. 
 
O presente Contrato-Programa é feito em dois 
exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, XX de xxxxxxxxxxx de 2020. 
 

Pelo Primeiro 
Outorgante 

Pelo Segundo 
Outorgante” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

TRANSPORTES ESCOLARES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ANO LETIVO 2020/2021 
 
Atribuição de apoio em transportes escolares para 
o ano letivo 2020/2021, destinado a alunos 
residentes no Concelho e que frequentam 
estabelecimentos de ensino dentro e fora da área 
geográfica do Município de Odivelas, cuja despesa 
total para a aquisição dos títulos de transporte à 
empresa de transportes públicos é estimada em 
323.200,00€ (trezentos e vinte e três mil e 
duzentos euros), nos termos do Regulamento 
Municipal de Apoio em Transportes Escolares, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/3739, de 2020.06.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

REGULAMENTO 
 

 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 
Proposta de Projeto de Alteração ao Regulamento 
da Biblioteca Municipal D. Dinis, terminado o 
período de consulta pública e não havendo 
sugestões à proposta inicial de alteração do 
Regulamento, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/3766, de 2020.06.09. 
 
Nota: Projeto de alteração do referido Regulamento aprovado na 
3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2020, 
de 5 de fevereiro (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 4/2020, de 18 de fevereiro) e consulta pública do Projeto de 
Regulamento da Biblioteca Municipal D. Dinis e Polos, no âmbito 
do Edital n.º 17/PRES/2020 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5/2020, de 3 de março), que decorreu nos termos 
constantes da informação acima mencionada. 

 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
EIXO DO DESPORTO 

 
Proposta de majoração referente à atribuição 
adicional da comparticipação financeira, anual 
variável, da Medida I do Regulamento do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas para as 
épocas desportivas 2019/2020 e 2020/2021 e revisão 
da metodologia referente às épocas desportivas 
que as entidades se candidatam. Nos termos dos 
artigos 5.º, 7.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 Regulamento do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), aprovado 
pala Câmara Municipal de Odivelas, na 12.ª reunião 
ordinária, de 17 de junho de 2015 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12 de 
2015, página 10) bem como pela Assembleia 
Municipal de Odivelas, na 13.ª sessão 
extraordinária, realizada a 23 de julho de 2015 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 13 de 2015, página 52 e respetivo anexo), de 
acordo com o constante na Informação n.º 
Interno/2020/3912 de 2020.06.15. 
 
 
“(…)- O regulamento do PAMO “tem por objeto 
estabelecer os apoios municipais às pessoas 
coletivas, legalmente constituídas, sem fins 
lucrativos e com sede social ou delegação na área 
geográfica do Concelho de Odivelas, e a pessoas 
singulares, residentes no Concelho de Odivelas, 
bem como regras de acesso a esses mesmos 
apoios”, conforme estabelecido no Artigo 1º, do 
Capítulo l, Disposições Gerais. 
 
- “O PAMO é um programa destinado a promover 
o desenvolvimento de atividades, projetos e/ou 
eventos de interesse municipal, tendo em conta 
quatro grandes eixos: Eixo da Juventude; Eixo da 
Cultura; Eixo do Desporto; e Eixo Social”, conforme 
determinado no Artigo 2º, do Capítulo l, 
Disposições Gerais. 
 
- Através do Artigo 8.º do Capítulo l, Disposições 
Gerais, é definido que o PAMO se concretiza pelas 
medidas de apoio: 
 
 

 a). Medida I - Atividade Regular; 

 b). 
Medida II - Aquisição de Bens, Serviços, 
Equipamentos e Viaturas; 

 c). Medida III - Beneficiação de Instalações; 

 d). 
Medida IV - Apoio Logístico, Técnico e 
Cedência de Instalações; 

 e). Medida V - Cedência de Transporte; 

 f). Medida VI - Apoio Extraordinário. 

 
- A aplicação do PAMO - Eixo do Desporto, tem sido 
nos últimos anos objeto de discussão junto do 
Associativismo, pois as candidaturas às medidas l, 
II e III, apresentadas até ao dia 30 de abril de cada 
ano, têm sido enquadradas na época desportiva 
que está a terminar. Ou seja, nesta data a época 
desportiva que respeita tem já 8 meses de 
atividade. 
 
- Os apoios deverão ser programados sempre para 
o seu futuro, para a próxima época desportiva, e, 
assim os clubes, associações, coletividades 
desportivas, clube de praticantes, 
Associações/Federações poderão candidatar-se, 
mediante as suas necessidades, aos apoios a 
aplicar nessa época e não numa que já está perto 
de terminar. 
 
A Divisão de Desenvolvimento Desportivo com 
esta proposta, pretende que as entidades possam 
candidatar-se aos apoios para a próxima época 
desportiva. 
 
Tendo em conta as circunstâncias de saúde 
pública que vivemos que se traduziu numa 
suspensão das atividades temos em crer que é 
oportunidade de acertar o calendário no qual nos 
devemos reger para a aplicação do PAMO, Eixo do 
Desporto. 
 
Para que tal seja possível, e, de forma a não 
penalizar as entidades, é necessário efetuar um 
acerto da aplicação do PAMO, e abrir em 
simultâneo: 
 
 PAMO da época 2019/2020 (cujo período está a 
terminar) - exclusivamente para a Medida I 
 
 PAMO da época desportiva 202012021 - para as 
Medidas I, II, III, IV 
 
É ainda proposta da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo uma adaptação na Medida l, para as 
épocas 2019/2020 e 2020/2021, relativamente ao 
ponto 3, do Artigo 9.º, do PAMO, dadas as 
circunstâncias de saúde pública que atravessamos 
e as dificuldades que as Associações/Coletividades 
enfrentam: 
 
 Uma majoração de 50% para cada critério 
(+1,25€), que se traduz num valor máximo de 3,75€ 
por critério. 
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Note-se que atualmente está definido um valor 
máximo de 2,50€ para cada critério. 
 
Assim, as entidades inscritas no PAMO, com o 
Registo de Dados do Município atualizado, 
poderão apresentar as seguintes candidaturas até 
ao dia 3 de julho de 2020: 
 
 Época desportiva 2019/2020 - Medida I (com a 
alteração de uma majoração de 50%); 
 
 Época desportiva 2020/2021 - Medidas I (com a 
alteração de uma majoração de 50%), II, III e IV. 
 
A metodologia apresentada permite que, quer as 
entidades, quer a Câmara Municipal de Odivelas 
possam planear e programar melhor a atribuição 
dos apoios, tornando o processo mais organizado, 
transparente e mais adequado à essência do 
próprio PAMO. 
 
Para a alteração proposta de majoração para a 
Medida I prevê-se uma despesa de 22.000,00€. (…)” 
(Informação n.º Interno/2020/3912 de 2020.06.15) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUMTÁRIOS DA PONTINHA 
SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO 

 
Atribuição de um subsídio extraordinário à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
da Pontinha, no valor de 6.105,45€ (seis mil, cento 
e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos) (IVA 
incluído), para a reparação de veículos, 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, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2020/3856, de 
2020.06.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 9/2003 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
QUINTA DAS DÁLIAS 

PROCESSO N.º 5646/L/OC 
 

Alteração de Licença Administrativa de Operação 
de Loteamento n.º 9/2003 para os Lotes 1, 2 e 3, 
Cerrado de Baixo, na Quinta das Dálias, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões. De acordo 
com o proposto na informação n.º Urbanismo/ 
2020/3450 de 2020.06.04, 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 dos lotes 1, 2 
e 3 do Alvará de Licença de Loteamento 09/2003: 
 
a) Lote 1: 
 
i. Aumento da área de construção habitacional em 
498 m2 e redução da área de construção de 
atividades económicas em 238 m2; 
 
ii. Aumento da área total de construção de mais 
260 m2; 
 
iii. Aumento do número de fogos de 6 para 9 fogos; 
 
iv. Aumento do número de lugares de 
estacionamento de 10 para 22 lugares, 
aumentando 1 piso com o uso de estacionamento. 
 
b) Lote 2: 
 
v. Aumento da área de construção habitacional em 
238 m2 e redução da área de construção de 
atividades económicas em menos 238 m2; 
 
vi. Manutenção da área total de construção de 1.014 
m2; 
 
vii. Aumento do número de fogos de 6 para 7 fogos; 
 
viii. Aumento do número de lugares de 
estacionamento de 10 para 20 lugares 
aumentando 1 piso com o uso de estacionamento. 
 
c) Lote 3: 
 
ix. Aumento do número de lugares de 
estacionamento de 10 para 21 lugares aumentando 
1 piso com o uso de estacionamento. 
 
A operação urbanística implica as seguintes 
alterações globais ao loteamento: 
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a) Aumento da área total de construção do 
loteamento de 260 m2; 
 
b) Aumento do número total de fogos de em 4 
fogos; 
 
c) Aumento do número de lugares de 
estacionamentos ligeiros no interior dos lotes de 
em 33 lugares, implicando um aumento do 
número total de lugares de estacionamentos 
ligeiros (resultante da soma com o número de 
lugares públicos) de 53 para 86 lugares de 
estacionamento. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 75/72 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
ALAMEDA DO PODER LOCAL 

PROCESSO N.º 19687/L 
 

Alteração de Licença Administrativa de operação 
de Loteamento n.º 75/72, para o Lote 21 da 
Alameda do Poder Local, na Freguesia de Odivelas. 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/2808 de 2020.05.14, 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 do Lote 21 do Alvará de Licença de 
Loteamento 75/72: 
 
a) Alteração da especificação do uso de “garagem” 
para “atividades económicas”; 
 
b) Clarificação quanto à limitação altimétrica do 
edifício relativamente às características das 
construções envolventes, com a introdução de 
número máximo de 8 pisos, coincidente com a 
banda de 4 lotes (23 a 26) a NO do lote 22, também 
com 8 pisos. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 04/2011 

BAIRRO DOS QUATRO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 635, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, por 
depósito caução n.º 14108, de 2020.05.29, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 4.618,62€ 
(quatro mil seiscentos e dezoito euros e sessenta e 
dois cêntimos), para garantir a boa execução das 

obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2020/ 44 de 2020.06.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 04/2011 

BAIRRO DOS QUATRO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 741, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, por 
depósito caução n.º 10604 de 2020.06.09, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de 
6.834,49€ (seis mil oitocentos e trinta e quatro 
euros e quarenta e nove cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes 
ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, ao abrigo do n.º 
5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, 
na sua redação atual, nos termos da informação 
técnica e de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2020/46 de 2020.06.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

“DESPACHO N.º 03/VSS/2020 
 

Assunto: Revogação do Despacho nº 02/VSS/2020 
 
Considerando que: 
 
Através do meu Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 02/VSS/2020, de 15 de junho, 
publicado em 23 de junho de 2020, no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13, 
subdeleguei, na Adjunta, Andreia Susana Pinto 
Morgado, a prática dos atos de administração 
ordinária inerentes ao exercício da competência 
prevista na alínea b) do n.º1 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 dos serviços sob a 
minha superintendência, e que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do 
Despacho n.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro de 
2018, durante o meu período de férias, de 25 de 
junho a 3 de julho de 2020, inclusive. 
 
Nesta conformidade, e em virtude da Signatária 
ter alterado este mesmo período de férias, revogo 
o supra identificado Despacho de Subdelegação 
de Competências, com efeitos imediatos. 
 
Odivelas, 19 de junho de 2020 

 
A Vereadora 

Por Delegação e Subdelegação de Competências 
do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 

Despacho N.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
(Susana Santos)” 

 
 
 
 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 04/VEV/2020 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO AO 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 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente Despacho, 
subdelego, no Adjunto, Ricardo Joel Soares 
Oliveira, o exercício, durante o meu período de 
férias, de 6 a 10 e de 27 a 31 de julho, 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, 
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 dos serviços sob a minha 
superintendência. 

 
Odivelas, 29 de junho de 2020. 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências 
do Sr. Presidente da CMO, através do Despacho 

n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro 
O Vereador 

 
Edgar S. Valles” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 02/VMLV/2020 
 
Assunto: Subdelegação de Competências no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereadora Mónica 
Vilarinho, Francisco José Lourenço da Silva 
Baptista 
 
Tendo em consideração o n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
diploma que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Adjunto, Francisco José Lourenço 
da Silva Baptista, o exercício das competências 
abaixo indicadas, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente, conforme 
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Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro, 
durante o meu período de férias, de 6 a 10 de julho 
de 2020, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de administração ordinária 
inerentes ao exercício da competência prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 
 
Odivelas, 2 de julho de 2020 
 

A Vereadora 
Por delegação e subdelegação de competências  

do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
através do Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
(Mónica Vilarinho)” 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 1/DGOU/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Planeamento Urbanístico  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, 
diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, delego no Técnico Superior, Arq. David 
Álvares Monteiro Gil, no período de 26 de junho a 
13 de julho de 2020, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente, necessários à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Planeamento Urbanístico. 
 
Odivelas, 23 de junho de 2020 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 

pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º” 

 
 
 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 2/DGOU/2020 
 

Assunto: Subdelegação de competências do 
Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, Arq.º António Henrique 
Moreira de Sousa, na Chefe da Divisão de 
Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª Lizete da 
Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante, e ao abrigo do Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 4/VPCT/2018, 
de 01 de outubro, subdelego, na Chefe da Divisão 
de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, nos dias 
29 de junho a 3 de julho de 2020, as competências 
que me foram subdelegadas e que constam do 
supracitado despacho, que serão exercidas no 
âmbito do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, durante o meu período 
de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem, bem como poderão 
ser revogados quaisquer actos praticados pelo 
subdelegado nos termos legalmente previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente 
da revogação do presente despacho, avocar 
qualquer competência subdelegada relativa a 
determinado processo ou assunto, devendo, neste 
caso, o subdelegado abster-se da prática de 
quaisquer actos ou iniciativas, susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo 
ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá o subdelegado prestar ao subdelegante 
todas as informações solicitadas, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 25 de junho de 2020 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo 

Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 4/VPCT/2018, de 01 de outubro 

 
António de Sousa, Arq.º” 
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“DESPACHO N.º 01/DCT/2020 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Dinamização Cultural 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no período 
06 a 17 de julho de 2020 na Técnica Superior Rita 
Ferreira Machado Dray, a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Dinamização Cultural. 
 
Odivelas, 26 de junho de 2020 
 

Por subdelegação de competências do 
Sr. Vereador Edgar Valles, exarado nos termos do 

Despacho n.º 24/VEV/2018, de 1 de outubro, 
A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 

 
(Helena Jardim)” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 02/DCT/2020 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Património Cultural  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no período 
13 a 17 de julho de 2020 no Técnico Superior 
Ricardo Paulo Mina Curião Fontoura, a assinatura 
de correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Património Cultural. 
 
Odivelas, 26 de junho de 2020 
 

Por subdelegação de competências do 
Sr. Vereador Edgar Valles, exarado nos termos do 

Despacho n.º 24/VEV/2018, de 1 de outubro, 
A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 

 
(Helena Jardim)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 03/DCT/2020 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Turismo  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no período 
06 a 17 de julho de 2020 no Técnico Superior João 
Carlos Gonçalves Neves, a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Turismo. 
 
Odivelas, 26 de junho de 2020 
 

Por subdelegação de competências do 
Sr. Vereador Edgar Valles, exarado nos termos do 

Despacho n.º 24/VEV/2018, de 1 de outubro, 
A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 

 
(Helena Jardim)” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 04/DCT/2020 
 
Assunto: Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito de Setor 
de Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no período 
06 a 17 de julho de 2020 na Técnica Superior 
Maria Clara Domingues de Jesus Ziebell, a 
assinatura de correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito do 
Setor de Bibliotecas. 
 
Odivelas, 26 de junho de 2020 
 

Por subdelegação de competências do 
Sr. Vereador Edgar Valles, exarado nos termos do 

Despacho n.º 24/VEV/2018, de 1 de outubro, 
A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 

 
(Helena Jardim)” 
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“DESPACHO N.º 05/DCT/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do Setor 
de Património Cultural 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego no período 
06 a 10 de julho de 2020 na Técnica Superior 
Maria Fernanda Patrocínio Moroso, a assinatura 
de correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Património Cultural. 
 
Odivelas, 03 de julho de 2020 

 
Por subdelegação de competências do 

Sr. Vereador Edgar Valles, exarado nos termos do 
Despacho n.º 24/VEV/2018, de 1 de outubro, 

A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 
 

(Helena Jardim)” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 01/DGAT/DTO/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente, no âmbito das 
competências subdelegadas no Chefe da Divisão 
de Transportes e Oficinas, no Técnico Superior 
Nuno Miguel Moreira dos Santos Guerra 
 
Nos termos do estipulado no nº 3 do artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 49/2012 de 29 de agosto, diploma 
que procedeu à adaptação na Administração Local 
da Lei nº 2/2004 de 15 de janeiro, na sua redação 
em vigor, que aprova o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da 
Administração Central Regional e Local do Estado, 
conjugado comos artigos 46º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro subdelego, no Técnico Superior, Dr. Nuno 
Miguel Moreira dos Santos Guerra, entre o dia 6 de 
julho de 2020 a 24 de julho de 2020, período em 
que me encontro de gozo de férias, a assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
Odivelas 01 de julho de 2020 

 
O Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 

Por subdelegação de competências do 
Sr. Vereador João Paulo António 

Despacho Nº 01/VJPA/2017 

 
David Abel Viegas Martins” 
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AVISOS 
 

 
 

“AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2001 – B.º Trigache Norte AUGI 1 
 

3.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 3.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001 do Bairro Trigache Norte AUGI 1.  
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 50, 136 e 140, descritos na Conservatória do Registo Predial 
de Odivelas, sob os números 1750/20020129, 1993/20010910 e 1997/20010910 da freguesia de Famões, 
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 no aumento de um fogo em cada lote, passando cada lote 
a ter dois fogos.  
 
2. PARÂMETROS URBANÍSTICOS ALTERADOS  
 
2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS DOS LOTES  
 

LOTE 
Parâmetros Prévios Parâmetros Alterados 

A. LOTE A.IMPLANT. A.C.T. FOGOS A.E. PISOS A. LOTE A.IMPLANT. A.C.T. FOGOS A.E. PISOS 

50 503,00 109,90 219,80 1 1 2 503,00 109,90 219,80 2 1 2 

136 231,80 87,90 175,80 1 0 2 231,80 87,90 175,80 2 0 2 

140 357,00 91,30 182,60 1 0 2 357,00 91,30 182,60 2 0 2 

Diferença 
      

   +3   

 
Legenda: A. LOTE – Área do Lote (m2); A. IMPLANT. – Área de Implantação (m2); A.C.T. – Área de Construção Total (m2); 

A.E. – Atividades Económicas. 

 
2.2. PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO  
 
Área dos prédios a lotear (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 240.453,50 
 

Área total dos lotes (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127.591,55 
 

Área de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva (m2) ………………………………………………………………. 17.338,55 
 

Área de cedência para equipamentos de utilização coletiva (m2) ………………………………………………………………….. 17.023,00 
 

Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) ……………………………………. 53.938,40 
 

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

Área de construção total (m2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85.582,58 
 

Área de construção destinada a habitação (m2) ……………………………………………………………………………………………………. 80.491,68 
 

Área de construção destinada a atividades (m2) ……………………………………………………………………………………………………… 5.200,90 
 

Índice de atividades ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0,06 
 

Índice de ocupação ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,17 
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Área de ocupação (m2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41.025,41 
 

Número total de lotes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 351 
 

Número total de fogos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 479 
 

Densidade habitacional (f/ha) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19,92 
 

Lugares de estacionamento exteriores …………………………………………………………………………………………………………………………………… 154 
 

Lugares de estacionamento interiores …………………………………………………………………………………………………………………………………… 553 
 

Total de estacionamentos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 707 
 

Os parâmetros alterados estão representados a negrito ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
3. OUTRAS CONDIÇÕES ALTERADAS  
 
Não existem. As especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração.  
 
4. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO  
 
De acordo com o previsto no Artigo 6.º 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 Artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor. As 
necessidades de espaços verdes de utilização pública, encontram-se garantidas no loteamento.  
 
5. ESTACIONAMENTO  
 
No âmbito das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de acordo com 
o disposto no art.º 116.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
6. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO  
 
 Planta de Síntese do Loteamento, esc. 1/1000 de 18-05-2020; 
 
 Planta Parcial do Loteamento - zona 2, esc. 1/500 de 18-05-2020; 
 
 Planta Parcial do Loteamento - zona 4, esc. 1/500 de 18-05-2020; 
 
 Planta Parcial do Loteamento - zona 5, esc. 1/500 de 18-05-2020; 
 
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.  
 
Município de Odivelas, 29 de maio de 2020. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
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“AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2007 – B.º Sol Nascente 
 

8º 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 8.º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 5/2007, do Bairro Sol Nascente. 
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 195 e 265, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas, sob o número 3705/20080612 e 3671/20080612, aprovada, através de deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 5.ª reunião ordinária, de 04 de março de 2020. 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES  
 
As alterações à licença de loteamento consistem na desoneração dos lotes 195 e 265 da condição 34 do alvará 
de loteamento, passando esta a conter a seguinte redação:  
 
34. “Os pedidos de autorização das construções ou legalizações nos lotes 157, 248, 249, 256, 258 ao 264, 266 
ao 268 e 271 ao 279, ficam dependentes da aprovação do projeto de execução da Via “L13”.  
 
2. TAXAS URBANÍSTICAS  
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 584,52 (quinhentos e oitenta e quatro euros e cinquenta 
e dois cêntimos), cobrada através da guia n.º 4814.  
 
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 27 de maio de 2020.  
 
Município de Odivelas, 27 de maio de 2020.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador da 
Câmara Municipal de Odivelas, Paulo César Teixeira, no 
uso da competência delegada/subdelegada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 43/PRES/2018, de 28 de setembro, 
durante o mês de maio de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/4066, de 2020.05.17 
(edoc/2020/33218): 
 
Processo n.º 398/2018/OP/GI 
Nome: Placorocha – Construções Unipessoal, Lda. 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Estrada Municipal, lote 125, Bairro Vale Pequeno, 
Pontinha 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 466/2019/OP/GI 
Nome: Amelia Sousa Reis 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Virgílio Ferreira, lote 99, Bairro Sete Quintas, 
Caneças 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 72/2020/OP/GI 
Nome: Pontos na Paisagem – Construções, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 695, Bairro Casal 
Novo, Famões 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 71/2020/OP/GI 
Nome: Maria Olimpia Fernandes Machado 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 71, Bairro Casal 
das Queimadas á Quinta das  
Dálias, Famões 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 69/2020/OP/GI 
Nome: Pontos na Paisagem – Construções. Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Engenheiro Duarte Pacheco, lote 951, Bairro 
Casal Novo, Famões 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 70/2020/OP/GI 
Nome: David Figueiredo Lourenço 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 561, Bairro Casal 
Novo, Caneças 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 71/2019/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Barbosa du Bocage, lote 682, Bairro Casal da 
Silveira, Famões 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 46/2020/OP/GI 
Nome: Manuel Marçal 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Santo Estevão, lote 415, Bairro Casal da 
Silveira, Famões 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 72/2019/OP/GI 
Nome: Marieta dos Santos Ladeira Barata Salgueiro 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Faustino Freitas, lote 19, Bairro das 
Comendadeiras, Famões 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 461/2018/OP/GI 
Nome: Traço Criativo, Lda. 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua das Granjas Novas, lote 22, Bairro Granjas 
Novas, Ramada 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 478/2019/OP/GI 
Nome: Vasco Gonçalo Silva Rodrigues 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua São Gabriel, lote 121, Bairro Trigache Sul, 
Famões 
Data de despacho: 06.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
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Processo n.º 419/2018/OP/GI 
Nome: Incrível e Positivo, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 309, Bairro Casal São 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 20.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 425/2017/OP/GI 
Nome: SCAPL – SOC. Construções Abreu e Paçô, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade Peso da Régua, lote 215, Bairro Casal S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 574/2019/OP/GI 
Nome: Jorge Manuel Campos Vieira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Estremadura, lote 13, Bairro Novo das 
Queimadas, Famões 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 247/2018/OP/GI 
Nome: Escala Solene – Projetos Construções, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Fontainhas, lote 28, Famões 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 596/2019/OP 
Nome: MARIA Isabel Simões Catarino 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Igreja, 2 e 4, Odivelas 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 106/2020/OP/GI 
Nome: Maria José Sequeira de Oliveira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de São Lazaro, lote A -319, Ramada 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 87/2020/OP/GI 
Nome: Nelson Filipe Rodrigues Gonçalves 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Nova do Mirante, lote 201, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 

Processo n.º 108/2020/OP/GI 
Nome: Pedro Faria 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 11 de Março, lote 477, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 417/2019/OP/GI 
Nome: Sónia Patrícia Ferreira Martinho 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua dos Pinheiros, lote 15, Bairro das Arroteias, 
Caneças 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 516/2019/OP 
Nome: Ana Cristina Pratas 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Neto, nº 13, Odivelas 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 269/2018/OP/GI 
Nome: Luís Carlos Gonçalo Monteiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 227, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 399/2019/OP/GI 
Nome: Bruno Funina Coutinho 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Eng. Duarte Pacheco, lote 953, Bairro Casal 
Novo, Famões 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 4/2020/OP/GI 
Nome: Cheila Patrícia Semedo Cardoso 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU  
Local: Bairro Alto de Famões, lote 108, Famões 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 401/2019/OP/GI 
Nome: Domingos António Nunes Lourinho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Paço Real, lote 419, Bairro do Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 398/2019/OP/GI 
Nome: Adriano Dias Vaz 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Hortense Luz, lote 741, Bairro S. Sebastião 
Norte, Famões 
Data de despacho: 26.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 20/2020/OP/GI 
Nome: Carmem Sofia Nunes Pinheiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Alvajar, Ramada 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 501/2017/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Marechal Craveiro Lopes, nº 31, Póvoa de 
Santo Adrião 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 303/2019/OP/GI 
Nome: Celestino Prazeres Henriques 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua 4 de Outubro, lote 62, Bairro Casal dos 
Apréstimos,.Ramada 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 97/2020/OP/GI 
Nome: Manuel Aires Ferreira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade da Guarda, lote 556, Bairro Vale 
Grande, Pontinha 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 19/2019/OP/GI 
Nome: Henrique Simões Nunes Fonseca 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 550, Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 19/2020/OP/GI 
Nome: Ana de Sousa Ferreira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 290, Bairro Casal 
Novo, Caneças 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 
 
 

Processo n.º 36/2020/OP/GI 
Nome: Ramiro Cal Garrido 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 207, Bairro Casal 
Novo, Caneças 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 266/2019/OP/GI 
Nome: Susana Isabel Rodrigues de Sul 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Cidade da Feira, lote 122, Famões 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 543/2019/OP/GI 
Nome: JSPI, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Engenheiro Duarte Pacheco, lote 970, Bairro 
Casal Novo, Famões 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 76/2019/OP/GI 
Nome: Andreia Susana Araújo Fernandes 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 59, Bairro Encosta do 
Mourigo, Famões 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 50/2020/OP/GI 
Nome: Andreia Raquel Branquinho Ribeiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Associação, lote 152, Bairro Vale Pequeno, 
Pontinha 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 286/2018/OP/GI 
Nome: Albino Vieira 
Assunto: Acompanhamento de Obra / Fiscalização 
Local: Rua das Camélias, nº 26 e 26 A, UF da Póvoa Santo 
Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Declaro a caducidade da 
licença administrativa 
 
Processo n.º 134/218/OP/GI 
Nome: Magda Raquel Lousada Jorge 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua António Duarte Braz, lote 666, Bairro S. 
Sebastião Norte, Bairro dos Quatro 
Famões 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Declaro a caducidade da 
licença administrativa 
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Processo n.º @ 38/2019 
Nome: Marcos Marujo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Avenida Ary dos Santos, lote 3, Quinta das Pretas, 
Famões 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º @ 29/2019 
Nome: Vitabio – Gestão Serviços Saúde, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, nº 99, Ramada 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Homologo o auto da 
vistoria efetuada. Deferimento de autorização de 
utilização e a emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 167/2020/OP/GI 
Nome: João Paulo Alves da Silva 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Augusto Costa, lote 53, Bairro da Condessa, 
Pontinha 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 170/2016/OP/GI 
Nome: Ricardo Jorge Antunes Duarte Pimenta 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de Cidade de São João da Madeira, Bairro 
Casal S. Sebastião, Famões 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 295/2018/OP/GI 
Nome: Adelino Ribeiro Sousa 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote C 32, Bairro Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 302/2019/OP/GI 
Nome: SCAP – Sociedade Construções Abreu e Paçô, 
Lda. 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Cidade da Feira, lote 113, Bairro Casal S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 117/2019/OP/GI 
Nome: URBIRAMADA 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua das Granjas, lote 49, Bairro Granjas Novas, 
Ramada 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Declaro a cessação dos 
efeitos da comunicação prévia e a extinção do 
procedimento 

Processo n.º 440/2019/OP/GI 
Nome: Maria Cristina Velez Boaventura 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Poeta José Régio, lote 145, Casal do Bispo, 
Famões 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo / Indeferido o pedido 
 
Processo n.º 427/2019/OP/GI 
Nome: Maria da Piedade Ribeiro Proença 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, Caneças 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 506/2019/OP/GI 
Nome: Leonel Henriques Gomes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Francisco Relvas Marques, lote 41, Bairro 
Novo do Trigache, Famões 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
 
 
Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, 
através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
durante o mês de maio de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/4065, de 2020.06.17 
(edoc/2020/33213): 
 
Processo n.º 142/2018/OP 
Nome: SIMANEU – Construção Civil. Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Belisário Pimenta, 2, Famões 
Data de despacho: 08.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 21/2020/OP/GI 
Nome: Marina Teresa Leal Pires 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da República, lote 167 A, Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 08.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 356/2017/OP/GI 
Nome: Manuel Toscano Cabral Felícia 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 50, Bairro Casal São 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 11.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Alertando para as 
desconformidades legais e regulamentares detetadas e 
para as respetivas consequências caso as mesmas não 
sejam sanadas 
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Processo n.º 49/2020/OP 
Nome: Francisco Marques Gaspar Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Casal do Falcão, lote SES, Pontinha 
Data de despacho: 11.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 154/2018/OP/GI 
Nome: Daniel Engrácio Alves 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Camacho Costa, lote 728, Bairro dos Quatro, 
Famões 
Data de despacho: 11.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 599/2018/OP/GI 
Nome: Coutinho e Funina, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Hortense Luz, lote 742, Bairro dos Quatro, 
Famões 
Data de despacho: 12.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 531/2018/OP/GI 
Nome: Paulo Francisco Toscano Machado 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Bernardo Santareno, lote 221, Bairro das 
Granjas Novas, Ramada 
Data de despacho: 12.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Alertando para as 
desconformidades legais e regulamentares detetadas e 
para as respetivas consequências caso as mesmas não 
sejam sanadas 
 
Processo n.º 163/2020/OP/GI 
Nome: Aníbal Rosa dos Santos 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Paço Real, lote 433, Bairro do Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 13.05.2020 
Teor do Despacho: Aferido através do regulamento que 
se encontra anexo ao alvará de loteamento do Bairro 
 
Processo n.º 107/2020/OP 
Nome: António Monteiro Cardoso Pauklo 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 19, Carrascais, 
Caneças 
Data de despacho: 18.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 258/2017/OP/GI 
Nome: SCAPL – Sociedade de Construções Abreu e 
Paçô, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Terra da Fonte, lote 626, Bairro Casal da 
Silveira, Famões 
Data de despacho: 20.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
 

Processo n.º 298/2015/OP 
Nome: Sociedade de Construções Gonçalves & Nunes. 
Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Quinta Porto Pinheiro, Zona 9, lote 2, Colinas do 
Cruzeiro, Odivelas 
Data de despacho: 20.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 111/2020/OP/GI 
Nome: Patrícia Maria Ferreira Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Irene Lisboa, lote 23, Bairro Granjas Novas, 
Ramada 
Data de despacho: 20.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 269/2017/OP 
Nome: COMPRECONCIL-Compra de Prédios e 
Construção Civil. Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Granjas da Paradela, lote 22, Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 22.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 127/2020/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Afonso Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua de São José, lote 1, Bairro Galo de Pêra, 
Ramada 
Data de despacho: 25.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 550/2019/OP/GI 
Nome: Marçal da Conceição Ramos 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua S. Lazaro, lote A 316, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 25.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 90/2020/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Silva Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua das Amoreiras,  lote 29, Bairro das Arroteias, 
Caneças 
Data de despacho: 26.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 266/2018/OP/GI 
Nome: Celeste Lucas Monteiro 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 1069, Bairro Casal 
Novo, Caneças 
Data de despacho: 26.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Alertando-se para as 
desconformidades legais e regulamentares detetadas e 
para as respetivas consequências caso as mesmas não 
sejam sanadas 
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Processo n.º @ 59/2019 
Nome: Rui Manuel Macedo Duarte 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Adelino Amaro da Costa, lote 130, Bairro Casal 
da Silveira, Famões 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a autorização 
de utilização 
 
Processo n.º 477/2018/OP/GI 
Nome: Homero & Associados – Transportes de Carga 
Geral, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Casal do Cabeço do Bispo, Quinta do Abadesso, 
lote 1, Famões 
Data de despacho: 27.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 278/2017/OP/GI 
Nome: Cristina Alexandra de Sousa Oliveira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Sol, lote 596 J, Bairro Casal Novo, Caneças 
Data de despacho: 28.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 292/2018/OP/GI 
Nome: Luís Miguel Fernandes Marçal 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Fontainhas, lote 38, Bairro das 
Fontainhas, Famões 
Data de despacho: 28.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 269/2019/OP/GI 
Nome: Paula Cristina Monchique Belo 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Praceta Marcos de Portugal, lote 188, Bairro 
Encosta do Mourigo, Famões 
Data de despacho: 28.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 260/2018/OP/GI 
Nome: Rosa Marques Costa 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Bento Jesus Caraça, lote 77, Famões 
Data de despacho: 28.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 64/2020/OP/GI 
Nome: Ricardo Miguel Marcelino Dias 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Joaquim Agostinho, lote 32, Bairro Novo das 
Queimadas, Famões 
Data de despacho: 29.05.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o mês de maio de 2020, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, 
através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
nos termos da informação n.º Interno/2020/4057, de 
2020.06.17 (edoc/2020/33205): 
 
Processo n.º  258/2017/OP/GI 
Nome:  SCAPL-Sociedade de Construções Abreu e Paço, 
Lda. 
Assunto:  Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local:  Rua Terra da Fonte, lote 626, Bairro Casal da 
Silveira 
Data de emissão:  04.05.2020 
Comprovativo n.º  028/2020 
 
Processo n.º  396/2018/OP/GI 
Nome:  Willemina Grada Vrielink 
Assunto:  Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local:  Rua 18 de Maio, lote 32, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão:  07.05.2020 
Comprovativo n.º  029/2020 
 
Processo n.º  584/2019/OP/GI 
Nome:  Bruno Alexandre Malheiro Magalhães 
Assunto:  Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local:  Rua das Fontainhas, lote 31, Bairro das Fontainhas 
Data de emissão:  12.05.2020 
Comprovativo n.º  030/2020 
 
Processo n.º  368/2017/OP/GI 
Nome:  Ana Margarida Martins Gabriel 
Assunto:  Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local:  Rua Cidade de Ponte de Sôr, lote 226, Bairro Casal 
de São Sebastião 
Data de emissão:  12.05.2020 
Comprovativo n.º  031/2020 
 
Processo n.º  @ 12/2019 – 11906/CP/OP/GI 
Nome:  Irmãos Mota, Lda. 
Assunto:  Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local:  Rua Avelar Brotero, lote 81, Bairro Castelo Poente 
Data de emissão:  26.05.2020 
Comprovativo n.º  032/2020 
 
Processo n.º  481/2017/OP/GI 
Nome:  José Manuel Gonçalves Lourenço 
Assunto:  Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local:  Rua José Augusto Gouveia, lote 2, Bairro Trigache 
Norte 
Data de emissão:  27.05.2020 
Comprovativo n.º  033/2020 
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Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, 
através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
durante o mês de maio de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/4062, de 2020.06.17 
(edoc/2020/33209): 
 
Alvarás de utilização 
 
Processo n.º 426/2017/OP/GI 
Nome: Sónia Cristina Mendes da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 80, Bairro Novo de 
Santo Eloy 
Data de emissão: 04.05.2020 
Alvará n.º 076/2020 
 
Processo n.º 277/2018/OP/GI 
Nome: Pedro Manuel Oruguela Simões 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de Santo António, lote 100, Bairro Trigache 
Sul 
Data de emissão: 05.05.2020 
Alvará n.º 077/2020 
 
Processo n.º 574/2018/OP 
Nome: MENOL – Atividades Imobiliárias e Consultoria 
Financeira, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Ilha do Pico, nº 9 de policia UF de Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 05.05.2020 
Alvará n.º 078/2020 
 
Processo n.º @ 90/2017 – 5918/OP/GI 
Nome: Ana Paula Cadete Gonçalves Alvarez 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Amoreiras, nº 4 de policia com vão de 
porta de acesso a garagem para a Rua dos Amieiros, nº 1 
A de policia, UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 05.05.2020 
Alvará n.º 079/2020 
 
Processo n.º 113/2018/OP/GI 
Nome: Sofia Isabel Araújo Duarte Geada 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Arroteias, nº 74 de policia, UF de Ramada 
e Caneças 
Data de emissão: 07.05.2020 
Alvará n.º 080/2020 
 
Processo n.º 454/2018/OP/GI 
Nome: Isaura da Conceição Nunes Farinha 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Capitão Renato Batista, lote 444, Bairro Casal 
da Silveira 
Data de emissão: 11.05.2020 
Alvará n.º 081/2020 
 
Processo n.º 266/2016/OP/GI 
Nome: Tiago Miguel Pires da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade Peso da Régua, lote 212, com vão de 
porta para a Rua Cidade de Amarante, Bairro Casal de 
São Sebastião 
Data de emissão: 11.05.2020 

Alvará n.º 082/2020 
 
Processo n.º 75/2018/OP/GI 
Nome: Hugo Miguel Gomes Cansado Corvo e Outro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Avelar Brotero, nº 16 de policia, UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 21.05.2020 
Alvará n.º 083/2020 
 
Processo n.º 142/2018/OP 
Nome: SIMANEU – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Belissário Pimenta, nº 2 de policia, UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.05.2020 
Alvará n.º 084/2020 
 
Processo n.º 599/2018/OP/GI 
Nome: Coutinho & Funina, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Hortense Luz, nº 9 de policia, UF de Pontinha 
e Famões 
Data de emissão: 21.05.2020 
Alvará n.º 085/2020 
 
Processo n.º 237/2017/OP/GI 
Nome: Paula Sofia Lourenço Pires 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Padre António Vieira, nº 7 de policia com vão 
de porta para a  
Rua José Rodrigues Miguéis, nº 4 A de policia UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 25.05.2020 
Alvará n.º 086/2020 
 
Processo n.º 146/2018/OP/GI 
Nome: Andreia Filipa Cotrim Ribeiro Acto 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Chafariz do Poço, nº 8 e 8 A de policia, UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.05.2020 
Alvará n.º 087/2020 
 
Processo n.º @ 19/2019 – 12089/CP/OP/GI 
Nome: Orlando de Sousa Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Caiada, lote D 57, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 26.05.2020 
Alvará n.º 088/2020 
 
Processo n.º 298/2015/OP 
Nome: Sociedade Construções Gonçalves & Nunes, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Praceta Francisco Cambournac, nº 3, 3 A e 3 B de 
policia, Odivelas 
Data de emissão: 28.05.2020 
Alvará n.º 089/2020 
 
Processo n.º 269/2017/OP 
Nome: COMPRECONCIL – Compra de Prédios e 
Construção Civil, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Padre Rui Valério, nº 4 e 4 A de policia, UF de 
Póvoa Santo Adrião e Olival Basto 
Data de emissão: 28.05.2020 
Alvará n.º 090/2020 
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Processo n.º 500/2018/OP 
Nome: MODELO CONTINENTE – Hipermercados, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Coronel João Brás de Oliveira, nº 1 de policia 
com acesso pela  
Rua José Augusto Gouveia, nº 8 de policia, UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 04.05.2020 
Alvará n.º ADITAMENTO 030/2015 
 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 80/2020/D/OVP 
Nome: NOS TECHNOLOGY – Conceção, Construção e 
Gestão de Redes de 
Comunicações, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, Bairro 
Serra da Luz 
Data de emissão: 04.05.2020 
Alvará n.º 111/2020 
 
Processo n.º 291/2019/OP 
Nome: BOLSIMO, Gestão de Activos SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida Professor Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 30, 
Odivelas 
Data de emissão: 04.05.2020 
Alvará n.º 112/2020 
 
Processo n.º 253/2019/OP/GI 
Nome: Fátima Andreia do Nascimento de Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Manuel Barbosa du Bocage, lote 1276, Bairro 
Casal Novo 
Data de emissão: 05.05.2020 
Alvará n.º 113/2020 
 
Processo n.º 539/2018/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Batista Florêncio 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade da Guarda, lote 546, Bairro Vale 
Grande 
Data de emissão: 07.05.2020 
Alvará n.º 114/2020 
 
Processo n.º 177/2017/OP 
Nome: AMBIMOBILIÁRIA – Investimentos e Negócios 
Imobiliários, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida Ary dos Santos/Avenida Marechal Gomes 
da Costa,  
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.05.2020 
Alvará n.º 115/2020 
 
Processo n.º 165/2019/OP/GI 
Nome: Sara Alexandra Carmo Cabral Guedes 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 939, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 11.05.2020 
Alvará n.º 116/2020 
 
 
 
 
 

Processo n.º 591/2018/OP/GI 
Nome: INOVACIL-Sociedade de Construção Civil, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Vasco Santana, lote 902, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 12.05.2020 
Alvará n.º 117/2020 
 
Processo n.º 31/2019/OP/GI 
Nome: Gonçalo Jorge Rodrigues Caldeira da Silva 
Simões 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Amarante, lote 204, Bairro Casal 
São Sebastião 
Data de emissão: 12.05.2020 
Alvará n.º 118/2020 
 
Processo n.º 89/2020/D/OVP 
Nome: GDL-Sociedade Distribuidora de Gás Natural de 
Lisboa, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida Amália Rodrigues, Urb. Jardim da 
Amoreira, UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 12.05.2020 
Alvará n.º 119/2020 
 
Processo n.º 86/2019/OP/GI 
Nome: Abílio do Nascimento Lameiras 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Ilha da Madeira, lote 263, Bairro Vale Pequeno 
Data de emissão: 12.05.2020 
Alvará n.º 120/2020 
 
Processo n.º 75/2018/OP/GI 
Nome: Hugo Miguel Gomes Cansado Corvo 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Avelar Brotero, lote 76, Bairro Castelo Poente 
Data de emissão: 14.05.2020 
Alvará n.º 121/2020 
 
Processo n.º 127/2018/OP 
Nome: Manuel Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Granja da Paradela, lote 8, Quinta do Barruncho 
Data de emissão: 14.05.2020 
Alvará n.º 122/2020 
 
Processo n.º 436/2019/OP/GI 
Nome: Luís Filipe Pereira Farropas da Silva Rijo 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 233, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 14.05.2020 
Alvará n.º 123/2020 
 
Processo n.º 256/2017/OP 
Nome: Edgar Luís Simões Valles 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 100 e 100 A, 
Odivelas 
Data de emissão: 15.05.2020 
Alvará n.º 124/2020 
 
Processo n.º 485/2017/OP/GI 
Nome: MYKHAYLO KURYLYAK 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Norte, lote 320, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 15.05.2020 
Alvará n.º 125/2020 
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Processo n.º 81/2019/OP/GI 
Nome: Coutinho & Funina, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Carvalho Araújo, lote 910, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 15.05.2020 
Alvará n.º 126/2020 
 
Processo n.º 41/2020/D/OVP 
Nome: PROARBA-Energia e Telecomunicações, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Armindo Stau Monteiro, lote 228, Bairro 
Granjas Novas 
Data de emissão: 15.05.2020 
Alvará n.º 127/2020 
 
Processo n.º 361/2018/OP/GI 
Nome: Marta Vanessa Duarte Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 19 de Junho, lote 81, Bairro do Sol Nascente 
Data de emissão: 18.05.2020 
Alvará n.º 128/2020 
 
Processo n.º 5/2018/OP/GI 
Nome: Marco Paulo Silva Gaspar Morais 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Caiada, lote D 54, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 19.05.2020 
Alvará n.º 129/2020 
 
Processo n.º 225/2019/OP/GI 
Nome: PREDIPEREIRA-Mediação Imobiliária, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua dos Pinheiros, lote 14, Alto das Arroteias 
Data de emissão: 22.05.2020 
Alvará n.º 130/2020 
 
Processo n.º 354/2018/OP/GI 
Nome: Aires Colaço 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Liberdade, lote 185, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 22.05.2020 
Alvará n.º 131/2020 
 
Processo n.º 181/2019/OP/GI 
Nome: Maria Etelvina de Castro Pinto 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua dos Pastores, lote B 104, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 25.05.2020 
Alvará n.º 132/2020 
 
Processo n.º 293/2018/OP/GI 
Nome: Francisco Morais Bernardo 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Manuel Teixeira Gomes, lote 28, Bairro 
Tomada da Amoreira 
Data de emissão: 25.05.2020 
Alvará n.º 133/2020 
 
Processo n.º 356/2018/OP 
Nome: Ilda Pereira Lourenço Almeida e Outros 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida de S. Pedro, lote R 1, uf DE Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 25.05.2020 
Alvará n.º 134/2020 
 
 
 

Processo n.º 295/2019/OP 
Nome: OBRIDANTAS – Construções, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 19 de Junho, lote 61 A, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 26.05.2020 
Alvará n.º 135/2020 
 
Processo n.º 78/2019/OP/GI 
Nome: Osvaldo José Silva Minas 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 404, Bairro Vale 
Grande 
Data de emissão: 27.05.2020 
Alvará n.º 136/2020 
 
Processo n.º 498/2018/OP/GI 
Nome: João Paulo Rijo Godinho Courinha 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua das Acácias, lote 4, Alto das Arroteias 
Data de emissão: 28.05.2020 
Alvará n.º 137/2020 
 
Processo n.º 461/2018/OP/GI 
Nome: Traço Criativo-Arquitetura, Planeamento e 
Design, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua das Granjas, lote 22, Bairro Granjas Novas 
Data de emissão: 28.05.2020 
Alvará n.º 138/2020 
 
Processo n.º 220/2018/OP/GI 
Nome: José Fernando Costa Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 11 de Março, lote 473, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 28.05.2020 
Alvará n.º 139/2020 
 
Processo n.º 397/2018/OP/GI 
Nome: Ricardo Luís Vicente Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade da Feira, lote 222, Bairro Casal de São 
Sebastião 
Data de emissão: 29.05.2020 
Alvará n.º 140/2020 
 
Processo n.º 126/2017/OP/GI 
Nome: Filipe Nuno Franco Henriques 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 19 de Junho, lote 69, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 29.05.2020 
Alvará n.º 141/2020 
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NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

BOLETIM MUNICIPAL DAS DELIBERAÇÕES E 
DECISÕES N.º 10 DE 12 DE MAIO DE 2020 

 
No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 10 de 2020 de 12 de maio, na sua página 9 e 10, 
foram publicitadas as deliberações, tomadas pela 
Câmara Municipal de Odivelas, na sua 5.ª reunião 
extraordinária, realizada em 6 de maio de 2020, 
correspondentes aos pontos quatro e cinco, 
“SIMAR - proposta de contratação de empréstimo 
no montante de 11.298.500,00€” e “SIMAR - 
proposta de contratação de empréstimo no 
montante de 1.471.800,00€”, da sua ordem de 
trabalhos. 
 
Na página 9 e 10 do referido Boletim, na 
publicitação das deliberações referentes aos 
SIMAR de Loures e Odivelas, por lapso foi 
mencionado o ano de 2020, quando deveria ser o 
ano de 2019, como tal nas páginas 9 e 10 do Boletim 
n.º 10 de 2020, nas publicitações das deliberações 
respeitantes aos SIMAR de Loures e Odivelas, com 
os títulos “Proposta de contratação de empréstimo 
– execução de um conjunto de infraestruturas” e 
“Proposta de contratação de empréstimo-
aquisição de viaturas para o reforço da frota de 
viaturas pesadas”, onde se lê: 
 
“(…) Conforme o deliberado na 3.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 3 de dezembro de 2020 (…) e na 20.ª 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada a 19 de dezembro de 2020 (…)”; 
 
Deve ler-se: 
 
“(…) Conforme o deliberado na 3.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 3 de dezembro de 2019 (…) e na 20.ª 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada a 19 de dezembro de 2019 (…)”; 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª SESSÃO ORDINÁRIA* 
 
 

Realizada em 18 de junho de 2020 
 
 

*Em conformidade com as recomendações da 
Direção Geral de Saúde (DGS), a presença em sala 
encontrava-se restrita a um número máximo de 
eleitos e aos serviços de apoio indispensáveis à 
realização da sessão. Os restantes eleitos 
participaram por plataforma de videoconferência 
e, adicionalmente, a Sessão esteve acessível 
durante o seu decurso através da internet. 
 
Encontrando-se, nos termos do disposto no 
número 2 artigo 3º da Lei 1-A/2020, suspenso o 
caráter público das reuniões dos órgãos 
deliberativos até 30 de junho, para assegurar o 
acesso do público às sessões da AMO foi 
disponibilizado o endereço eletrónico da AMO 
(assembleia.municipal@cm-odivelas.pt), para 
inscrição e participação deste. 
 
Para visualização da Sessão da Assembleia 
Municipal, foi disponibilizado o link de youtube. 

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE CÉLIA DE FÁTIMA CROCA DE 
SOUSA ANTUNES 

 
Célia de Fátima Croca de Sousa Antunes faleceu 
no passado dia 04 de Junho em Caneças, aos 41 
anos de idade. 
 
Casada, mãe de 4 filhos, Célia Croca Antunes teve 
uma vida dedicada à política e à causa pública, 
deixando uma marca no concelho de Odivelas. 
 
Célia Croca era uma mulher de qualidades raras, 
detentora de uma extrema generosidade e 

entrega ao próximo, mulher de causas, 
determinada, convicta, que sempre abraçou os 
desafios de forma empenhada, evidenciando-se a 
sua preocupação com as crianças e jovens mais 
desfavorecidas/os. 
 
Ser insubstituível, dedicado, mas enorme, como 
era a sua lealdade, a sua amizade. 
 
Companheira de lutas, amiga, irmã, filha, mãe, 
esposa, numa entrega absoluta e inexcedível. 
 
Trabalhadora do Município de Odivelas foi adjunta 
da Vereadora da Educação e desde Janeiro de 
2020, secretária política do Vereador do Desporto.  
 
Psicóloga de formação, tinha na área da educação 
a sua grande convicção e missão profissional e 
pessoal, tendo coordenado há cerca de uma 
década, no concelho de Odivelas, um dos projectos 
mais exemplares da Área Metropolitana de Lisboa, 
no âmbito do combate ao insucesso escolar, o “SEI 
Odivelas”, projecto várias vezes premiado, cujo 
lema é não deixar nenhuma criança para trás, 
sempre inspirada pela sua maternidade, aditivo a 
toda a sua vitalidade. 
 
Com uma grande actividade pública e cívica, 
exerceu cargos públicos e enquanto militante do 
Partido Socialista, cargos políticos a nível concelhio 
e federativo, com um rigor e dedicação pessoal e 
profissional exemplares e até nos momentos mais 
difíceis soube estar à altura. 
 
Autarca na União de Freguesias Ramada e 
Caneças, desempenhou até ao seu último 
momento funções na qualidade de Vogal 
Tesoureira na Junta da União de Freguesias da 
Ramada e Caneças, deixando ali um cunho muito 
pessoal e marcante. A ela se devem a aprovação de 
propostas no âmbito de Educação, da Cidadania e 
da Saúde. Mesmo nas metas não alcançadas sabia 
ser ganhadora. 
 
Recentemente havia sido eleita como Presidente 
da Direcção da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Caneças, 
demonstrando novamente as suas capacidades de 
serviço em prol da comunidade. 
 
Com uma inteligência e sentido de humor 
superiores, terá sempre de todos nós o afecto, a 
estima, o reconhecimento, a memória e o respeito. 
 
Deixa em nós a saudade e um vazio inesperado, 
difícil de aceitar pela sua juventude. 
 
A sua partida prematura, deixa o Concelho de 
Odivelas, a União de Freguesias Ramada e 
Caneças e a política autárquica mais pobre. 
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A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
18/06/2020, atendendo às qualidades humanas, 
sociais e políticas, manifesta o seu mais profundo 
pesar pelo falecimento de Célia Croca, e 
apresenta à sua Família, à União de Freguesias da 
Ramada e Caneças e à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Caneças as suas 
mais sentidas condolências. 
 
- A ser aprovado, este Voto de Pesar deverá ser 
enviado à Família, União de Freguesias da Ramada 
e Caneças e Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Caneças. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – 
Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 19 de junho de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE MARIA VELHO DA COSTA 
 

Maria de Fátima de Bivar Velho da Costa faleceu no 
passado dia 23 de maio. Nascida a 26 de Junho de 
1938, em Lisboa, formou-se em Filologia 
Germânica pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Mais tarde, especializou-se 
ainda em Grupo-Análise pela Sociedade 
Portuguesa de Neurologia e Psiquiatria. 
 
Autora de inúmeras obras, tinha há muito inscrito 
o seu nome na história da literatura do país por ser 
co-autora, em 1972, com Maria Teresa Horta e Mara 
Isabel Barreno, de “Novas Cartas Portuguesas”, 
obra de referência do feminismo português e que 
afrontava o machismo da ditadura. As autoras 
foram perseguidas e o livro censurado pelo 
regime. O processo judicial arrastou-se tanto que a 
Revolução dos Cravos o tornou inútil. A 7 de maio 
de 1974 teve contudo direito a uma sentença na 
qual o juiz sublinhou que “o livro Novas Cartas 
Portuguesas não é pornográfico nem imoral. Pelo 
contrário: é obra de arte, de elevado nível, na 
sequência de outras obras de arte que as autoras 
já produziram” 
 
Outras obras suas como “Maina Mendes” (1969), 
“Casas Pardas” (1977) e “Myra” (2008) são também 
marcantes no panorama literário. 
 
Maria Velho da Costa cultivou também a escrita de 
argumentos de cinema, tendo colaborado com 
João César Monteiro, Margarida Gil e Alberto Seixas 
Santos. 
 
 

Para além da literatura, foi professora, presidente 
da Associação Portuguesa de Escritores, entre 1973 
e 1978, adjunta do secretário de Estado da Cultura 
em 1979, leitora no King’s College da Universidade 
de Londres entre 1980 e 1987 e Adida Cultural em 
Cabo Verde de 1988 a 1990. Depois trabalhou no 
Instituto Camões. 
 
Em 2002, recebeu uma das maiores distinções 
culturais da língua portuguesa, o Prémio Camões. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 18 de junho de 2020, 
lamenta profundamente o falecimento de Maria 
Velho da Costa e endereça à família e amigos/as 
sentidas condolências. 
 
Enviar este documento ao Presidente da 
República, ao Governo, aos Grupos Parlamentares 
da Assembleia da República, à Associação 
Portuguesa de Escritores e à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 19 de junho de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

PELA MORTE DE JOSÉ TAVARES MOREIRA 
 

Faleceu no passado dia 9 de Junho, aos 75 anos, 
José Alberto Vasconcelos Tavares Moreira, 
economista e politico. 
 
Natural da Póvoa de Varzim, nasceu a 10 de 
Outubro de 1944. 
 
Licenciado em economia pela Universidade do 
Porto, levado pela curiosidade pelos livros de 
Direito de um dos seus 6 irmãos, acabou por fazer 
também uma licenciatura em Direito. 
 
Trabalhou vários anos na Banca, começando no 
antigo Banco Pinto e Sotto Mayor e mais tarde na 
Caixa Geral de Depósitos, ocupando lugares de 
Direção e de Administração. 
 
Exerceu o cargo de Secretário de Estado nos 
governos de Francisco Sá Carneiro em 1980 e de 
Aníbal Cavaco Silva em 1985. 
 
Foi o 13º Governador do Banco de Portugal, no 
período de 1986 a 1992. 
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Quando saiu do Banco de Portugal, foi 
condecorado pelo então Presidente da República, 
Mário Soares, como Grande-Oficial da Ordem 
Militar de Cristo. 
 
De 2002 a 2005, foi deputado do PSD na 
Assembleia da República. 
 
A AMO reunida a 18 de Junho de 2020, presta 
homenagem a José Tavares Moreira, 
manifestando profundo pesar pelo seu 
falecimento, apresentando à sua família sentidas 
condolências. 
 
Enviar à família 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
PPD/PSD – Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 19 de junho de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“CRIAÇÃO DO PROJECTO SÉNIOR PERTO DE NÓS” 
 

Pela bancada do PAN, foi apresentada uma 
Recomendação com o título “Criação do Projecto 
Sénior perto de nós” (documento n.º 2), que será 
transcrita em ata. Colocada à votação, a 
recomendação, foi rejeitada por maioria, com os 
votos a favor das bancadas do BE, do PPD/PSD, da 
CDU, do PAN e do Membro Independente Lúcia 
Lemos, e com os votos contra das bancadas do PS 
e do CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“VOTO DE RECOMENDAÇÃO 
 

PELA DEFESA DO PATRIMÓNIO PÚBLICO, CULTURAL 
E DA HISTÓRIA DE PORTUGAL 

 
No actual mundo globalizado, o poder da cultura 
para transformar as sociedades é claro. Nas suas 
diversas manifestações, desde os nossos 
monumentos históricos e museus às práticas 
tradicionais e formas de arte contemporâneas, a 
cultura enriquece as nossas vidas quotidianas de 
inúmeras formas. O património constitui uma 
fonte de identidade e coesão para as comunidades 

afectadas pela mudança desconcertante e pela 
instabilidade económica. A criatividade contribui 
para a construção de sociedades abertas, 
inclusivas e pluralistas. Tanto o património como a 
criatividade constituem as bases de uma 
sociedade do conhecimento vibrante, inovadora e 
próspera.  
 
No passado dia 11 de Junho, a Estátua de Padre 
António Vieira (1608-1697), instalada no Largo 
Trindade Coelho, em frente à Igreja de São Roque, 
em Lisboa foi vandalizada por desconhecidos. 
Estes desconhecidos pintaram na base da estátua 
a palavra “descoloniza” e, não satisfeitos, 
acrescentaram corações vermelhos no peito das 
três crianças indígenas, bem como pintaram o 
rosto do jesuíta do século XVII. A devida expressão 
de reconhecimento na cidade onde nasceu. Foi 
este reconhecimento público de Lisboa que foi 
barbaramente atacado por desconhecidos, foi o 
nome e a história de Portugal que foram 
desrespeitados e pintados a vermelho, por um 
puro acto de vandalismo que por todos nós nesta 
Assembleia Municipal deve ser condenado.  
 
Estes actos não são apenas desrespeito pela arte 
pública ou pelo património público, são atentados 
ao nome de Portugal, e da nossa História comum. 
Representam um profundo desconhecimento da 
própria História Portuguesa e, acima de tudo, do 
que representou Padre António Vieira e do seu 
papel histórico: para além do seu pensamento, a 
sua denúncia e defesa dos direitos dos povos 
indígenas contra a sua exploração e também na 
forma como os escravos negros eram tratados no 
Brasil no século XVII.  
 
Face ao exposto, A Assembleia Municipal de 
Odivelas, reunida na sua 3ª Sessão Ordinária de 
2020 no dia 18 de Junho de 2020, repudia a 
vandalização da estátua de Padre António Vieira 
ou de qualquer outro património e símbolos da sua 
história que, desta forma, atentaram contra o 
património público e a própria história de Portugal.  
 
A Assembleia Municipal de Odivelas recomenda à 
Câmara Municipal de Odivelas a que tome as 
medidas adequadas de protecção ao património 
do Concelho Odivelas, bem como a todas as outras 
estruturas de referência histórica que pela cidade 
enaltecem e evocam, mantendo vivas na nossa 
memória colectiva. O Mosteiro de São Dinis e São 
Bernardo e as várias referências a personalidades 
históricas, como El Rei D. Dinis, são disso bom 
exemplo, sendo ainda hoje considerado por vários 
historiadores portugueses, como um dos Reis mais 
marcantes da História de Portugal mas, acima de 
tudo, por ser também um dos grandes símbolos 
do Concelho de Odivelas. 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 14 - 7 de julho de 2020 

50 
 

(Documento apresentado pela bancada do 
PPD/PSD – Aprovado por Unanimidade) 
 
Odivelas, 19 de junho de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO ÀS MANIFESTAÇÕES ANTI-RACISTAS 
 

Considerando que: 
 
i. No dia 25 de maio, George Floyd, afro-americano 

de 46 anos, foi brutalmente assassinado por um 
agente da polícia de Minneapolis, alegadamente 
por ter sido acusado de fazer compras com uma 
nota falsa. Durante 8 minutos e 46 segundos, 
George Floyd esteve algemado e imobilizado 
pelo agente que lhe pressionava o pescoço com 
o joelho. Vítima da brutalidade policial, George 
Floyd acabou por falecer, tendo uma autópsia 
independente revelado que a morte foi 
“causada por asfixia devido à compressão do 
pescoço e das costas que levou à falta de fluxo 
sanguíneo para o cérebro"; 

 
ii. Esse crime não foi apenas originado por um ato 

individual de abuso de força por parte de um 
agente policial. Ele inscreve-se numa cultura de 
racismo institucional enraizada nas forças 
policiais nos Estados Unidos, que criminaliza e 
desumaniza as pessoas negras e tem 
tragicamente resultado na morte violenta de 
inúmeros cidadãos e cidadãs afro-americanos às 
mãos da polícia ao longo dos anos, já para não 
falar no seu encarceramento em massa; 

 
iii. Na sequência desse assassinato, movimentos 

anti-racistas trouxeram para as ruas de muitas 
cidades do mundo a sua indignação, fazendo 
emergir um «novo sujeito político», que vinha 
sendo invisibilizado e tornaram central no 
debate político a discriminação das minorias; 

 
iv. A justa e compreensível indignação que o caso 

de Floyd tem suscitado um pouco por todo o 
mundo, incluindo em Portugal, não deve servir 
para ocultar o facto de a violência policial e o 
racismo não serem um problema exclusivo dos 
Estados Unidos. Também no nosso país se tem 
registado episódios de violência policial com 
motivações racistas, alguns com o mesmo 

trágico desfecho que ocorreu com George 
Floyd; 

 
v. Em França as manifestações aconteceram em 

várias cidades como Marselha, Lyon, 
Montpellier, Nantes, Bordéus e Paris, palco da 
maior delas com cerca de 20 mil pessoas.  

 
vi. Em Londres, dezenas de milhares de pessoas 

saíram às ruas para condenar a brutalidade 
policial, com o slogan "o racismo é um vírus”.  

 
vii. Milhares de espanhóis juntaram-se aos 

manifestantes que, protestam contra o 
racismo. Em Madrid, cerca de três mil pessoas 
juntaram-se em frente à embaixada dos 
Estados Unidos em Madrid. Negros e brancos 
criticaram a morte de George Floyd, 
repetindo as suas últimas palavras "Não 
consigo respirar" e gritando "Não há paz sem 
justiça" e "Vocês, os racistas, são terroristas". 

 
viii. Em Roma, uma manifestação improvisada 

juntou na praça Piazza milhares de jovens, 
que se ajoelharam em silêncio e com os 
punhos levantados durante nove minutos, o 
tempo durante o qual o polícia apoiou o 
joelho no pescoço de George Floyd até ele 
morrer. Depois, levantaram-se e gritaram: 
"Não consigo respirar". 

 
ix. Outras manifestações em Copenhaga, Bruxelas, 

Glasgow ou Berlim juntaram também 
milhares de pessoas. 

 
x. No dia 6 de junho, em várias cidades de Portugal 

realizaram-se grandes manifestações anti-
racistas, nas quais foi condenado o assassinato 
de George Floyd e alertou-se para as 
discriminações que são alvo as pessoas 
racializadas. Entre muitas outras palavras de 
ordem que exigiam igualdade, gritou-se “não 
ao racismo”; 

 
xi. Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Viseu, Guarda e 

Faro foram os palcos de manifestações muito 
participadas e animadas. Um dos co-
organizadores da manifestação de Coimbra, 
sintetizou o espírito da mobilização: 
“pretendemos levar à reflexão e 
consciencialização de que em Portugal 
também existe racismo. E aqui em Portugal 
também já fez imensas vítimas – pretendemos 
igualmente homenageá-las”.  

 
xii. Também vítimas de racismo, a comunidade 

cigana fez questão de estar presente, um dos 
seus manifestantes dizia: “chega de tanto 
racismo, de tantos problemas uns com os 
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outros. Somos todos iguais, todos portugueses 
e todos seres humanos. Fora com o racismo!”  

 
xiii. Em Portugal, 2019 e 2020, tem sido um período 

de intenso debate público sobre a questão 
racial. O país assistiu a vários casos, 
nomeadamente, ao Bairro Jamaica, à 
sentença do caso da Esquadra de Alfragide, à 
eleição de três deputadas negras à 
Assembleia da República, à morte do 
estudante cabo-verdiano Luís Giovanni em 
Bragança, às agressões à Cláudia Simões na 
Amadora, ainda em julgamento, aos insultos 
ao jogador de futebol Moussa Marega e à 
morte de um cidadão ucraniano nas 
instalações do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa. 

 
xiv. Entretanto, um discurso de ódio circula no 

espaço público, procurando desvalorizar ou 
minimizar a justeza desses protestos. 
Nalguns casos, do alto do seu privilégio 
branco, houve quem se atrevesse a dizer que 
em Portugal não há racismo, ignorando pura 
e simplesmente as vivências quotidianas de 
milhares de pessoas racializadas; 

 
xv. Esse discurso odioso teve também expressão 

através da pintura de mensagens racistas e 
xenófobas em muros de várias escolas da área 
metropolitana de Lisboa, nas paredes do 
Centro de Acolhimento para Refugiados, em 
Loures, e até na vandalização do mural de 
homenagem a José Carvalho, que foi 
assassinado pela extrema-direita, em 1989, à 
porta da sede do Partido Socialista 
Revolucionário. 

 
xvi. Numa altura em que o Ministério Publico acusa 

27 homens de dezenas de crimes raciais, os 
quais terão sido cometidos, alegadamente 
para cumprir os “rituais de iniciação”, onde, de 
acordo com o MP, os acusados “agiram com 
o propósito de pertencer a um grupo que 
exaltava a superioridade da ‘raça’ branca”. Ao 
integrarem este grupo, o objetivo era 
“desenvolver ações violentas contra as 
minorias raciais, assim como contra todos 
aqueles que tivessem orientações sexuais e 
políticas diferentes das suas”. Alguns destes 
27, já tinham anteriormente sido acusados 
pelo assassinato de Alcino Monteiro, 
cometido há 25 anos. 

 
xvii. Quando é o próprio Presidente da Republica, 

Marcelo Rebelo de Sousa, que durante a “aula 
de Cidadania” da passada segunda feira, na 
RTP Memoria no programa “Estudo em casa” 
(telescola), admite que "há" racismo em 
Portugal. 

 

xviii. Estamos certamente em tempos difíceis, 
onde cabe a todos e todas, intervenientes 
nos espaços e órgão políticos e sociais, 
relembrar e manter os compromissos de 
uma sociedade tolerante e igualitária, onde 
os preconceitos e praticas racistas e 
xenófobas, sejam abolidas para sempre. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 18 de junho de 2020, 
delibera: 
 
1. saudar as manifestações anti-racistas que têm 

ocorrido um pouco por todo o mundo, com 
particular destaque para os históricos desfiles 
realizados em várias cidades portuguesas no 
passado dia 6 de junho; 

 
2. condenar veementemente os atos de vandalismo 

que têm espalhado mensagens de ódio, racistas 
e xenófobas em diversos espaços públicos, 
assim como as tentativas de minimizar os 
problemas provocados pelo racismo existente 
na nossa sociedade; 

 
3. lamentar profundamente o brutal assassinato 

de George Floyd às mãos da polícia e solidarizar-
se igualmente com todas as outras vítimas de 
violência originada por motivos raciais em 
Portugal e no resto do mundo. 

 
Enviar este documento ao Presidente da 
República, ao Governo, aos Grupos Parlamentares 
da Assembleia da República e à comunicação 
social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do PS, do PPD/PSD, da CDU, do PAN do 
BE e do Membro Independente Lúcia Lemos, e 
com o voto contra da bancada do CDS/PP.) 
 
Odivelas, 19 de junho de 2020” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“MOÇÃO 
 

PELA URGENTE IMPLEMENTAÇÃO DO SUPLEMENTO 
DE INSALUBRIDADE, PENOSIDADE E RISCO 

 
São muitos milhares os trabalhadores, que todos 
os dias, ao serviço das autarquias e das populações, 
cumprem com tarefas indispensáveis, para vida 
das localidades, vilas e cidades, sem ter o devido 
reconhecimento quer salarial, quer de medidas 
que mitiguem o impacto da sua profissão, na sua 
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saúde, na sua esperança média de vida e nos anos 
de vida com qualidade.  
 
Pelas funções que desempenham, uma parte 
significativa dos trabalhadores da Administração 
Local, cumpre com tarefas penosas, insalubres e 
sujeitas a grandes riscos profissionais, que se 
traduzem na contração de doenças profissionais, 
em acidentes de trabalho e muitas vezes na morte. 
 
Riscos esses, que podem e devem ser 
minimizados, mas que dificilmente serão 
eliminados, pois essa é a natureza do seu trabalho. 
Um trabalho imprescindível, mas não valorizado. 
 
Recordando, que este é um assunto que se arrasta 
há anos - previsto pelo Decreto-Lei 184/89 e 
constituído em 1998, através do Decreto-Lei 53-
A/1998, nunca foi regulamentado, para a sua 
aplicação à Administração Local. 
 
A pandemia de covid 19 veio agora demonstrar, 
com grande evidência, não só a sua necessidade 
como a sua absoluta justeza. É hoje inegável que 
se o País não paralisou durante o período de 
confinamento, isso deveu-se, em grande parte, aos 
trabalhadores da Administração Local. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em 18 de Junho 2020 delibera exigir do 
Governo e da Assembleia da República a tomada 
das medidas necessárias à urgente 
implementação do Suplemento de Insalubridade, 
Penosidade e Risco na Administração Local, que - 
reconhecendo o impacto inevitável na saúde 
destes trabalhadores, contemple igualmente a 
redução do horário de trabalho semanal; o direito 
a dias suplementares de férias e a antecipação da 
idade da reforma. 
 
Enviar: 
 
Primeiro Ministro 
Ministro das Finanças e Ministro da Saúde 
Presidente da Assembleia da República 
Grupos Parlamentares 
ACT 
CGTP-IN 
UGT 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU 
– Aprovado por Unanimidade) 
 
Odivelas, 19 de junho de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
E RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

 
Presente para deliberação a Prestação de Contas a 
31 de dezembro de 2019 e o Relatório de Gestão de 
2019, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), nos 
termos da proposta de deliberação n.º 132/2020 e 
documentos anexos, aprovados pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas em 
30 de abril de 2020, na sua 61.ª reunião ordinária, 
documentos remetidos à Câmara Municipal de 
Odivelas através do ofício S/12046/2020 de 
2020.04.30. 
 
De acordo com o proposto na informação dos 
serviços da Câmara Municipal de Odivelas, com o 
n.º Interno/2020/3140 de 2020.05.08, aprovada na 
6.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 20 de maio de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 11 de 2020, página 10), é proposto o envio à 
Assembleia Municipal de Odivelas para apreciação 
dos resultados da participação do Município de 
Odivelas nos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
conformidade com o disposto no artigo 25.º n.º 2 
alínea b) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do 
artigo 76.º n.º 1 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 
1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

 
Presente para deliberação a 1.ª Alteração 
Modificativa aos Documentos Previsionais de 
2020, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), nos 
termos da proposta de deliberação n.º 134/2020 e 
documentos anexos, aprovados pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas em 
30 de abril de 2020, na sua 61.ª reunião ordinária, 
documentos remetidos à Câmara Municipal de 
Odivelas através do ofício S/12046/2020 de 
2020.04.30. 
 
De acordo com o proposto na informação dos 
serviços da Câmara Municipal de Odivelas, com o 
n.º Interno/2020/3142 de 2020.05.08, aprovada na 
6.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 20 de maio de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 11 de 2020, página 10), é proposto o envio à 
Assembleia Municipal de Odivelas para 
deliberação em conformidade com o disposto no 
artigo 25.º n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA* 
 
 

Realizada em 25 de junho de 2020 
 
 

*Em conformidade com as recomendações da 
Direção Geral de Saúde (DGS), a presença em sala 
encontrava-se restrita a um número máximo de 
eleitos e aos serviços de apoio indispensáveis à 
realização da sessão. Os restantes eleitos 
participaram por plataforma de videoconferência 
e, adicionalmente, a Sessão esteve acessível 
durante o seu decurso através da internet. 
 
Encontrando-se, nos termos do disposto no 
número 2 artigo 3º da Lei 1-A/2020, suspenso o 
caráter público das reuniões dos órgãos 
deliberativos até 30 de junho, para assegurar o 
acesso do público às sessões da AMO foi 
disponibilizado o endereço eletrónico da AMO 
(assembleia.municipal@cm-odivelas.pt), para 
inscrição e participação deste. 
 
Para visualização da Sessão da Assembleia 
Municipal, foi disponibilizado o link de youtube. 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PONTO RETIRADO 
 

 
 

RETIRAR O PONTO 5 DA PRESENTE SESSÃO 
 

Foi proposto a retirada do Ponto 5, “Designação de 
dois cidadãos eleitores para intervir na CPCJ – 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Odivelas, da Ordem de Trabalhos da presente 
sessão. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 
EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE INFRAESTRUTURAS 

 
Presente para deliberação a proposta para 
contratação de um empréstimo de médio/longo 
prazo, no montante de 11.298.500,00 € (onze 
milhões, duzentos e noventa e oito mil e 
quinhentos euros), tendo em vista a execução de 
um conjunto de infraestruturas de abastecimento 
de água nos concelhos de Loures e Odivelas, nos 
termos da proposta 123/2020, do Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), deliberada na 60.ª reunião 
ordinária, realizada em 17 de abril de 2020. 
 
Conforme o deliberado na 3.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 3 de dezembro de 2019 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 25 de 
2019, página 16), e na 20.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada a 19 de dezembro 
de 2019 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 2 de 2020, página 51), foi autorizada a 
contratação do empréstimo em causa, assim 
como delegado nos SIMAR de Loures e Odivelas a 
instrução do processo de contratação do mesmo. 
 
De acordo com as Informações da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 
Câmara Municipal de Odivelas, com os números 
Interno/2020/2937 de 2020.04.28, aprovada na 5.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 6 de maio de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 10 de 2020, página 9) e Informação n.º 
Interno/2020/4178 de 2020.06.19, nos termos do n.º 
5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º e 
com o n.º 4 do mesmo artigo, ambos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, é proposto: 
 
1. A aprovação do Relatório Preliminar e Relatório 
Final da Comissão de Análise de Propostas; 
 
2. Adjudicação ao Banco BPI, S.A., do empréstimo 
de médio/longo prazo no montante de 
11.298.500,00€ (onze milhões, duzentos e noventa 
e oito mil e quinhentos euros), nos termos das 
condições constantes do Relatório Final. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 
AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O REFORÇO DA 

FROTA DE VIATURAS PESADAS 
 

Presente para deliberação a proposta para 
contratação de um empréstimo de médio/longo 
prazo, no montante de 1.471.800,00 € (um milhão, 
quatrocentos e setenta e um mil e oitocentos 
euros), tendo em vista a aquisição de viaturas para 
o reforço da frota de viaturas pesadas de recolha 
de resíduos urbanos, nos termos da proposta 
124/2020, do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), deliberada na 60.ª reunião ordinária, 
realizada em 17 de abril de 2020. 
 
Conforme o deliberado na 3.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 3 de dezembro de 2019, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 25 de 
2019, página 16), e na 20.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada a 19 de dezembro 
de 2019, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 2 de 2020, página 51), foi autorizada a 
contratação do empréstimo em causa, assim 
como delegado nos SIMAR de Loures e Odivelas a 
instrução do processo de contratação do mesmo. 
 
De acordo com as Informações da Direção 
Municipal de Gestão e Administração Geral da 
Câmara Municipal de Odivelas, com os números 
Interno/2020/2939 de 2020.04.28, aprovada na 5.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 6 de maio de 2020 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 10 de 2020, página 10) e Informação n.º 
Interno/2020/4187 de 2020.06.19, nos termos do n.º 
5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º e 
com o n.º 4 do mesmo artigo, ambos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, é proposto: 
 
1. A aprovação do Relatório Preliminar e Relatório 
Final da Comissão de Análise de Propostas; 
 
2. Adjudicação ao Banco BPI, S.A., do empréstimo 
de médio/longo prazo no montante de 
1.471.800,00€ (um milhão, quatrocentos e setenta 
e um mil e oitocentos euros), nos termos das 
condições constantes do Relatório Final. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HABITAÇÃO 
 

 
 

MANUTENÇÃO DE DEZ CONTRATOS DE 
ARRENDAMENTO E DE SUBARRENDAMENTO 

 
Presente para deliberação a proposta de 
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, aprovada na 4.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada no dia 22 de abril de 2020 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 9 de 
2020, página 19), e nos termos das disposições 
conjugadas no artigo 23.º, n.º 2, alínea h) e i), no 
artigo 25.º, n.º 2. Alínea k), no artigo 33.º, n.º 1, alínea 
ccc) todos os artigos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


