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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 8 de julho de 2020 
(Videoconferência) 

 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
 
Autorização para abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Assistente Operacional, 
com vista à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, 
aberto a trabalhadores detentores ou não de 
vínculo de emprego público, para o Serviço de 
Veterinária Municipal, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/4683, de 2020.06.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS 
 

 
 

REQUALIFICAÇÃO DA AV. D. DINIS, EM ODIVELAS E 
REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUAS   FASE 1 B – AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 

PROCESSO N.º 2874/OD-DOMHT 
 

Minuta de Contrato Adicional, no valor de 
53.678,17€ (cinquenta e três mil, seiscentos e 
setenta e oito euros e dezassete cêntimos), a 
celebrar entre o Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes (Município de Odivelas e SIMAR 
Loures e Odivelas) e a empresa Luís Frazão – 
Construção Civil e Obras Públicas, S.A., remeter aos 
SIMAR Loures e Odivelas a aprovação de 
adjudicação dos trabalhos complementares a que 
respeita a Minuta de Contrato Adicional referida, 
bem como a aprovação da mesma, na sequência 

da aprovação dos trabalhos complementares, na 
11.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas de 2020, no âmbito do processo n.º 
2874/OD-DOMHT relativo à empreitada de 
requalificação da Av. D. Dinis, em Odivelas e 
remodelação da rede de abastecimento de águas 
a Odivelas – fase 1 B (em agrupamento de 
entidades), de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5235, de 2020.07.07. 
 
 
“CONTRATO ADICIONAL DE EMPREITADA N.º ....../20 
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA D. DINIS EM ODIVELAS 
E REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA A ODIVELAS - FASE 1B (AGRUPAMENTO DE 
ENTIDADES MUNICÍPIO DE ODIVELAS E SIMAR 
LOURES/ODIVELAS)  
 
ENTRE:  
 
PRIMEIROS: MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva 
de direito público com o número 504 293 125, com 
sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2, do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual. 
 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 
RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS, 
doravante designado por SIMAR Loures/Odivelas, 
pessoa coletiva de direito público com o número 
680 009 671, com sede na Rua Ilha da Madeira, n.º 
2, 2674-504 Loures, representado pelo Presidente 
do Conselho de Administração, Dr. Bernardino 
José Torrão Soares, no uso da competência que lhe 
é conferida pela alínea c) do n.º 1, do artigo 18.º do 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, publicitado sob o 
aviso n.º 11181/2014, no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 193, de 07 de outubro de 2014. 
 
E 
 
SEGUNDA: Luís Frazão - Construção Civil e Obras 
Públicas, S.A, com sede na Rua Carlos Alves, n.º 3, 
2.º Esq., 1600-515 Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial, com o 
número único de matrícula e de identificação de 
pessoa coletiva, 501 748 407, com o capital social 
da importância de € 375.000,00, titular do alvará 
de empreiteiro de obras públicas com o número 
2205-PUB, inscrita desde 26 de julho de 1989, 
emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos do 
Imobiliário e da Construção, neste ato, 
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representada por Jorge Manuel Ferraz dos Santos 
Cerqueira, titular do cartão de cidadão com o 
número de identificação civil 05902330, válido até 
..……. de ……………………… de 2020, na qualidade de 
representante legal da mencionada sociedade, 
conforme certidão permanente, consultada on-
line, com o código de acesso 0381-7834-4800, 
subscrita em 04 de novembro de 2016 e válida até 
04 de fevereiro de 2021 e da procuração datada de 
23 de novembro de 2016. 
 
Tendo em conta as regras de entendimento para a 
constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes, celebrado entre o Município de 
Odivelas e os SIMAR Loures/Odivelas, em 22 de 
outubro de 2018. 
 
- Entre os contraentes é acordado o presente 
contrato adicional de empreitada, nos termos do 
n.º 2 do artigo 370.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número 
18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
doravante designado CCP, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Âmbito) 
 

Na sequência da celebração do contrato de 
empreitada n.º 15/19, outorgado no dia 17 de abril 
de 2019, referente à Empreitada de Requalificação 
da Avenida D. Dinis em Odivelas e Remodelação 
da Rede de Abastecimento de Água a Odivelas - 
Fase 1B (Agrupamento Município de Odivelas e 
SIMAR Loures e Odivelas), a qual foi consignada 
em 03 de fevereiro de 2020, constatou-se a 
existência de trabalhos complementares. 

 
Cláusula Segunda 

(Ato de adjudicação e aprovação da minuta) 
 

1 - Os trabalhos complementares foram aprovados 
no que concerne à entidade Município de 
Odivelas, por deliberação da Câmara Municipal, na 
11ª reunião ordinária, realizada em 15 de junho de 
2020 e relativamente à entidade SIMAR 
Loures/Odivelas, por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na ………ª reunião ordinária, 
realizada em …... de ……………… de 2020, mediante 
proposta constante na informação n.º ………………, de 
……. de ………………. de 2020 e deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 11ª reunião ordinária, 
realizada em 15 de junho de 2020, mediante 
proposta constante na informação n.º 
Interno/2020/3463, de 28 de maio de 2020. 
 
2 - A minuta contratual foi aprovada no que 
concerne à entidade Município de Odivelas, por 
deliberação da Câmara Municipal, na ….....ª reunião 
ordinária, realizada em ..... de ……………… de 2020 e 

relativamente à entidade SIMAR Loures/Odivelas, 
por deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na ……..ª reunião ordinária, realizada em …….. de 
……….……. de 2020 e deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, na ………ª reunião ordinária, 
realizada em …….. de ………….... de 2020. 

 
Cláusula Terceira 

(Preço contratual e Classificação Orçamental) 
 

1 - Os trabalhos complementares importam a 
quantia de € 53.678,17 (cinquenta e três mil, 
seiscentos e setenta e oito euros e dezassete 
cêntimos), acrescido de IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor. 
 
2 - O encargo resultante do presente contrato da 
responsabilidade do Município de Odivelas, tem 
cabimento na rubrica seguinte: COE - 
36.03/07.01.04.13; Plano – 2017/I/98, com o n.º 
1437/2020 e compromisso com o n.º ………..//2020. 

 
Cláusula Quarta 

(Prazo e Duração Contratual) 
 

Os trabalhos complementares objeto do presente 
contrato serão realizados no decurso do prazo da 
empreitada. 

 
Cláusula Quinta 

(Caução) 
 

A execução dos trabalhos complementares será 
garantida pela caução apresentada pela segunda 
contraente, no valor de …………….(……………………………..), 
referente a ..........% do preço contratual, sem IVA, 
prestada por depósito em dinheiro ou em títulos 
emitidos ou garantidos pelo Estado, mediante a 
apresentação de garantia bancária ou seguro-
caução a efetuar de acordo com o estipulado no 
ponto 15 do programa do procedimento. 

 
Cláusula Sexta 
(Lei Aplicável) 

 
No omisso, serão aplicadas as normas reguladoras 
do CCP. 

 
Cláusula Sétima 

(Foro Competente) 
 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do 
presente contrato fica estipulada a competência 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Arquivo: 
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a) Cópia da Certidão permanente, com o código de 
acesso 0381-7834-4800, subscrita em 04 de 
novembro de 2016 e válida até 04 de fevereiro de 
2021; 
 
b) Procuração datada de 23 de novembro de 2016. 
 
c) Cópia da Declaração emitida, em ……. de ……………. 
de 2020, pelo Serviço Segurança Social Direta, 
comprovativa da situação contributiva da segunda 
contraente; 
 
d) Cópia da Certidão emitida, em …….. de ……………… de 
2020, pelo Serviço de Finanças de Lisboa - 5, 
comprovativa da situação tributária da segunda 
contraente; 
 
e) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com o 
número 2205-PUB, emitido pelo Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção; 
 
f) Cópia dos Certificados de Registos Criminais 
emitidos pelo Ministério da Justiça - Direção Geral 
da Administração da Justiça e válidos até ……. de 
………………… de 2020, comprovativos de que o titular 
dos órgãos sociais da segunda contraente e a 
segunda contraente não se encontram nas 
situações previstas nas alíneas b) e h) do artigo 55.º 
do Código dos Contratos Públicos; 
 
- Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, Licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
- Celebrado em duplicado, em Odivelas a ...... de 
……….…….. de 2020, ficando um exemplar para cada 
um dos contraentes. 
 
 
_________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________ 
 
Conta: Pago por meio da guia n.º ……………….” 
 
 
Nota: anteriores deliberações relativas a este assunto aprovadas 
na 11.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 15 de junho de 2020 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 13/2020, de 23 de junho), na 20.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 

16 de outubro de 2019 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 22/2019, de 29 de outubro), na 5.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 6 de março de 
2019 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2019, 
de 19 de março) e na 20.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 17 de outubro de 2018 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2018, de 30 de 
outubro). 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PARA A IGUALDADE E A NÃO DISCRIMINAÇÃO  
  NOVA GERAÇÃO 

 
Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a não 
Discriminação – Nova Geração, entre o Município 
de Odivelas e a Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG), que visa a promoção, 
execução, monitorização e avaliação da 
implementação de medidas e ações que 
concorram para a territorialização da Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 
2018-2030 “Portugal + Igual”, ao nível do Município, 
de acordo com a informação n.º Interno/2020/4684, 
de 2020.06.26, nos termos do referido protocolo. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A IGUALDADE E 
A NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 
A eliminação dos estereótipos, o combate à 
discriminação, incluindo numa perspetiva 
intersecional, e a prevenção e o combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica constituem objetivos da Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 
2018-2030 “Portugal + Igual” (ENIND), aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
61/2018, de 21 de maio, iniciando um novo ciclo de 
políticas públicas, alinhado com a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, e 
concretizada em três Planos de Ação:  
 
a) Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres 
e Homens 2018-2021;  
 
b) Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à 
Violência contra as Mulheres e à Violência 
Doméstica 2018-2021;  
 
c) Plano de Ação para o Combate à Discriminação 
em razão da Orientação Sexual, Identidade e 
Expressão de Género, e Características Sexuais 
2018-2021. 
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Nos termos do Decreto Regulamentar n.º 1/2012, de 
6 de janeiro, a Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género (CIG) é o organismo que 
garante a execução e o desenvolvimento da 
política global e setorial no âmbito da promoção 
da igualdade entre mulheres e homens, prevenção 
e combate à violência contra as mulheres e à 
violência doméstica, e o combate à discriminação 
em razão do sexo, da orientação sexual, da 
identidade e expressão de género, e das 
características sexuais, incluindo numa perspetiva 
intersecional, cooperando e prestando assistência 
técnica a entidades públicas e privadas de níveis 
nacional, regional e local em projetos e ações 
coincidentes com a sua missão. 
 
Nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, as autarquias locais 
promovem os interesses próprios das respetivas 
populações e asseguram a integração da 
perspetiva de género em todos os domínios de 
ação do município, designadamente através da 
adoção de planos municipais para a igualdade, 
assumindo um papel impulsionador enquanto 
agentes de desenvolvimento e entidades 
privilegiadas para a concretização de ações e 
medidas que permitam a territorialização, 
identificação e apropriação local dos objetivos da 
ENIND. 
 
Assim, entre: 
 
A COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE 
GÉNERO, com sede na Avenida da República, n.º 32, 
1.º Andar, 1050-193, em Lisboa, Pessoa Coletiva n.º 
600082598, representada neste ato pela sua 
Presidente, Teresa Fragoso, adiante designada por 
CIG, 
 
E, 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de 
direito público com o n.º 504 293 125, com sede nos 
Paços do Concelho – Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
neste ato representado pelo Presidente da 
respetiva Câmara Municipal, Hugo Manuel dos 
Santos Martins, doravante designada por 
Município, 
 
É celebrado o presente Protocolo de Cooperação, 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Finalidade e objetivos 
 

1. O presente protocolo visa a promoção, execução, 
monitorização e avaliação da implementação de 
medidas e ações que concorram para a 
territorialização da Estratégia Nacional para a 

Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 
“Portugal + Igual” (ENIND), ao nível do Município. 
 
2. No âmbito das respetivas atribuições e 
competências, as partes comprometem-se a 
desenvolver medidas e ações que promovam os 
seguintes objetivos: 
 
a) Contribuir para o desenvolvimento de uma 
cultura de direitos humanos, igualdade entre 
mulheres e homens, rapazes e raparigas, não 
discriminação e não-violência, junto das 
populações; 
 
b) Prevenir, combater e eliminar a discriminação 
em razão do sexo, bem como a discriminação que 
resulta da interseção de vários fatores de 
discriminação como a origem racial e étnica, a 
idade, a deficiência, a nacionalidade, orientação 
sexual, identidade e expressão de género, e 
características sexuais, entre outros; 
 
c) Prevenir e combater todas as formas de 
violência contra as mulheres e raparigas e de 
violência doméstica, incluindo a violência no 
namoro e as práticas tradicionais nefastas como a 
mutilação genital feminina e os casamentos 
infantis, precoces e forçados; 
 
d) Fomentar a maior participação dos homens na 
esfera privada, ao nível do trabalho de cuidado e 
doméstico, visando uma divisão mais equilibrada 
com as mulheres, envolvendo-os como agentes 
ativos e beneficiários diretos da igualdade entre 
mulheres e homens; 
 
e) Prevenir e corrigir as desvantagens das 
mulheres no mercado de trabalho, 
designadamente ao nível da segregação sexual 
das profissões, remunerações, tomada de decisão, 
parentalidade e conciliação da vida profissional, 
familiar e pessoal; 
 
f) Promover uma maior participação política e 
cívica das mulheres e raparigas; 
 
g) Garantir um processo de territorialização, 
identificação e apropriação local dos objetivos e 
princípios preconizados no presente protocolo 
bem como na ENIND e respetivos Planos de Ação 
sob coordenação da CIG, e, por essa via, contribuir 
para a sua efetiva execução e para mudança social 
no Município e no País. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Obrigações comuns das partes 
 

As partes comprometem-se a executar as medidas 
e ações definidas no presente protocolo, 
garantindo as condições ao nível organizacional, 
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em termos de procedimentos e de recursos que 
sejam necessários ao planeamento, 
implementação, monitorização e avaliação das 
mesmas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações da CIG 

 
Compete à CIG, no âmbito do presente protocolo, 
designadamente: 
 
a) Prestar apoio técnico na execução do presente 
protocolo e designar os pontos focais para 
articulação com o Município, designadamente ao 
nível da Câmara Municipal e da Equipa para a 
Igualdade na Vida Local (EIVL); 
 
b) Formar os recursos humanos a designar pelo 
Município;  
 
c) Fornecer material informativo e formativo de 
apoio ao cumprimento deste protocolo (legislação, 
publicações, vídeos, exposições, entre outros); 
 
d) Apoiar o Município nas ações de divulgação de 
boas práticas; 
 
e) Divulgar e prestar informação sobre recursos e 
financiamentos disponíveis para execução do 
presente protocolo; 
 
f) Estimular a participação ativa do Município e 
apreciar as respetivas sugestões de contributos 
para as políticas públicas; 
 
g) Acompanhar a execução do presente protocolo 
e emitir parecer com recomendações sobre a 
informação da check-list de indicadores prestada 
pelo Município nos termos do previsto na alínea g) 
da cláusula quarta, no prazo de 60 dias a contar da 
sua submissão. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações do Município 
 

Compete ao Município, no âmbito do presente 
protocolo, designadamente: 
 
a) Nomear dois/duas Conselheiros/as Locais para a 
Igualdade, que devem atuar de forma articulada 
para os efeitos do Estatuto das Conselheiras e dos 
Conselheiros Locais para a Igualdade: 
 
i. Conselheiro/a interno/a, com contrato de 
trabalho em funções públicas e ocupando cargo 
de direção na Câmara Municipal, que assume a 
função de ponto focal do Município para 
articulação regular e permanente com a CIG e ou 
entidade que esta venha a indicar, no âmbito do 
presente protocolo; 
 

ii. Conselheiro/a externo/a com competência 
especializada nas áreas do protocolo. 
 
b) Criar uma EIVL - Equipa para a Igualdade na 
Vida Local; 
 
c) Conceber, adotar e implementar um Plano 
Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 
(PMIND), alinhado com a ENIND e os respetivos 
Planos de Ação; 
 
d) Garantir serviços de atendimento, informação e 
encaminhamento para pessoas vítimas de 
violência contra as mulheres e violência 
doméstica, designadamente através do trabalho 
em rede e parcerias, e enquadrados na Rede 
Nacional de Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica, coordenada pela CIG; 
 
e) Analisar as medidas de política local em função 
do seu impacto de género, designadamente a 
nível orçamental; 
 
f) Usar na comunicação das ações e medidas ao 
abrigo do presente protocolo, os logótipos da 
tutela da cidadania e da igualdade, da CIG e da 
ENIND, nos termos do Guia de Informação e 
Comunicação da Área da Cidadania e Igualdade; 
 
g) Submeter a informação da check-list de 
indicadores a disponibilizar pela CIG, no início da 
vigência do presente protocolo e anualmente até 
15 dias após o termo de cada ano de vigência do 
mesmo. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL) 
 

1. A EIVL é composta por 5 a 10 pessoas, nomeadas 
pelo Presidente da Câmara Municipal.  
 
2. Integram a EIVL, designadamente: 
 
a) Presidente da Câmara Municipal ou Vereador/a 
com a área da igualdade; 
 
b) Conselheiros/as Locais para a Igualdade; 
 
c) Dirigentes da Câmara Municipal 
designadamente das áreas dos recursos humanos, 
orçamento, urbanismo, intervenção social, saúde e 
educação; 
 
d) Até três elementos com reconhecida 
competência técnica e ou especialização nas áreas 
de intervenção do presente protocolo, cuja escolha 
é articulada previamente com a CIG, de entre: 
 
i. Um/a investigador/a ou especialista; 
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ii. Um/a representante de ONG com intervenção 
nos domínios da ENIND, sedeada ou a desenvolver 
atividade no Município; 
 
iii. Um/a representante de ONG com assento no 
Conselho Consultivo da CIG ou especialista da 
bolsa de especialistas da CIG.   
 
3. Sem prejuízo do disposto nos números 
anteriores, podem, ainda, integrar a EIVL, 
representantes da Assembleia Municipal, até ao 
máximo de quatro pessoas, a indicar por aquela 
ao/à Presidente da Câmara Municipal, sendo que 
pelo menos uma deverá ser o/a Presidente da 
Junta de Freguesia. 
 
4. São competências da EIVL propor, conceber, 
coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as 
medidas e as ações desenvolvidas no âmbito do 
presente protocolo, designadamente do PMIND. 
 
5. A Câmara Municipal define e aprova os termos 
de funcionamento da EIVL dotando-a dos recursos 
e meios necessários ao exercício das suas funções, 
levando ao conhecimento da respetiva Assembleia 
Municipal. 
 
6. O/A Presidente da Câmara Municipal ou o/a 
Vereador/a com a área da igualdade promove o 
assento da EIVL no Conselho Local de Ação Social 
(CLAS) e outros fóruns locais existentes, nos termos 
legais e regulamentares a aplicar. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

Plano Municipal para a Igualdade e a Não 
Discriminação (PMIND) 

 
1. O PMIND é aprovado pela Câmara Municipal e 
pela Assembleia Municipal, nos temos previstos no 
regime jurídico das autarquias locais. 
 
2. O PMIND integra medidas de mainstreaming e 
ações específicas, respetivos indicadores e metas, 
nas dimensões interna e externa, para um período 
de quatro anos. 
 
3. O PMIND inclui as vertentes de diagnóstico, 
monitorização e avaliação. 
 
4. A dimensão interna do PMIND inclui medidas 
que respeitam à intervenção ao nível da estrutura 
interna do Município (governação, gestão de 
pessoas, comunicação, formação e carreiras, 
avaliação, entre outras), e que tenham em vista 
designadamente: 
 
a) Promover ações anuais de formação na área da 
igualdade e não discriminação, para dirigentes, e 
garantir que pelo menos 40% dos/as dirigentes as 

frequenta durante a vigência do presente 
protocolo; 
 
b) Promover ações de formação dirigidas aos 
recursos humanos, incluindo de empresas 
municipais, na área da igualdade e não 
discriminação; 
 
c) Incluir pelo menos no SIADAP 2 objetivos para a 
promoção da igualdade entre mulheres e homens, 
não discriminação e conciliação; 
 
d) Garantir as condições para uma representação 
equilibrada de mulheres e homens nos vários 
níveis de tomada de decisão, nos termos da ENIND 
e da legislação em vigor;  
 
e) Criar medidas tendentes à promoção da 
conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, 
designadamente nos apoios à vida familiar dos/as 
trabalhadores/as, especialmente nos cuidados às 
pessoas dependentes, nas deslocações casa/local 
de trabalho, nos horários dos serviços autárquicos 
e em todas as atividades relacionadas com a vida 
escolar e ocupação de tempos livres das crianças e 
jovens, entre outras; 
 
f) Introduzir medidas que reforcem a veiculação de 
uma representação equilibrada de mulheres e de 
homens nos textos e nas imagens utilizadas ao 
nível da comunicação, qualquer que seja o suporte 
utilizado. 
 
5. A dimensão externa do PMIND inclui medidas 
que respeitam à intervenção ao nível do território, 
nos diversos domínios de atuação do Município 
(políticas sociais, prevenção e combate às várias 
formas de violência, educação e juventude, 
urbanismo, mobilidade e segurança, cidadania e 
participação, mercado de trabalho, entre outras), e 
que tenham em vista designadamente: 
 
a) Associar-se a iniciativas de âmbito nacional que 
promovam os objetivos da ENIND, 
designadamente a “Rede de Municípios 
Solidários”; 
 
b) Promover projetos e ações de formação, 
informação e sensibilização das populações para a 
igualdade e a não discriminação;  
 
c) Promover a integração dos objetivos da ENIND 
e do presente protocolo na governação, gestão e 
intervenção, nos apoios e financiamentos, e no 
trabalho em rede das entidades locais, 
designadamente, nos vários fóruns e estruturas 
municipais existentes, como a Rede Social, o 
Conselho Municipal de Educação, o Conselho 
Municipal de Segurança, o Conselho Municipal de 
Juventude, redes empresariais, entre outros. 
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CLÁUSULA SÉTIMA 
Alterações 

 
Qualquer alteração ao presente protocolo deverá 
revestir a forma de documento escrito assinado 
por ambas as partes, podendo adquirir a forma de 
adenda. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

Interpretação 
 

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

 
CLÁUSULA NONA 

Resolução 
 

1. Qualquer das partes pode resolver o presente 
protocolo perante o incumprimento de qualquer 
uma das suas cláusulas pela outra parte, devendo 
essa resolução ser comunicada por escrito, através 
de carta registada com aviso de receção, com a 
antecedência mínima de trinta dias seguidos. 
 
2. A CIG pode resolver o protocolo em caso de 
parecer negativo nos termos da alínea g) da 
cláusula terceira, mediante comunicação por 
escrito, nos termos do número anterior. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

Vigência 
 

1. O presente protocolo entra em vigor na data da 
sua assinatura e tem a duração de três anos, 
podendo ser renovado por iguais períodos, 
mediante confirmação expressa das partes, 
manifestada por escrito com uma antecedência 
mínima de sessenta dias relativamente ao fim do 
prazo inicial ou renovado. 
 
2. A CIG pode não renovar o protocolo 
designadamente em caso de parecer negativo nos 
termos da alínea g) da cláusula terceira, mediante 
comunicação por escrito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Outorga 
 

O presente protocolo é feito em duplicado, 
valendo os dois como originais, os quais vão ser 
assinados pelas partes, sendo um exemplar 
entregue a cada uma, entrando imediatamente 
em vigor. 
 
 
Lisboa, aos ____ dias do mês de __________ de 2020 
 
 

A Presidente da CIG O Presidente da 
Câmara Municipal de 

Odivelas 
  

(Teresa Fragoso) (Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

 
 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
 
Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município de 
Odivelas e Centro Escolar Republicano Tenente 
Valdez, que tem por objeto a substituição do 
relvado sintético e dos telhados do Complexo 
Desportivo do Centro Escolar Republicano 
Tenente Valdez, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/4808, de 2020.06.30, nos termos do 
referido Contrato-Programa. 

 
 

“Minuta Contrato-Programa 
Município de Odivelas / Centro Escolar 

Republicano Tenente Valdez 
N.º 0070000/DDCT/DDD/02/2020 

 
Considerando que: 
 
- A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciado na criação de condições de 
prática desportiva deve ser uma das preocupações 
das Autarquias Locais, na prossecução dos 
interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respetivas; 
 
- Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo; 
 
- Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes polos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social; 
 
- A Câmara Municipal de Odivelas considera que o 
desporto federado ocupa um lugar de destaque 
no panorama desportivo nacional, constituindo 
um indicador relevante de desenvolvimento do 
País e de cada Concelho; 
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- É atribuição da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo apoiar e colaborar com o 
associativismo desportivo, em especial os 
clubes/coletividades desportivas com estatuto de 
utilidade pública, no estrito cumprimento dos seus 
objetivos de promoção, generalização e 
desenvolvimento do Desporto; 
 
- Os equipamentos desportivos são um dos 
instrumentos fundamentais para a promoção do 
desporto; 
 
- O desenvolvimento desportivo, um dos anseios 
da população nas sociedades atuais, exige que as 
diferentes entidades utilizem as suas 
possibilidades de forma conjugada e articulada, 
proporcionando, desse modo, melhores condições 
de acesso à prática do desporto; 
 
- O Centro Escolar Republicano Tenente Valdez é 
uma coletividade desportiva sem fins lucrativos, 
com sede social na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, Concelho de Odivelas; 
 
- Trata-se de uma das coletividades do Concelho 
de Odivelas, que promove o Desporto através da 
modalidade de futebol, movimentando 190 
praticantes federados, distribuídos por vários 
escalões etários; 
 
- Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
através da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, pretende dotar as associações/clubes 
desportivos, com meios e recursos financeiros que 
permitam viabilizar a sua atividade regular e 
facilitar a concretização de projetos e iniciativas de 
interesse comunitário; 
 
- A estratégia e o rumo do projeto desportivo 
nacional levou Odivelas a ser escolhida como 
Cidade Europeia do Desporto em 2020, uma 
distinção que torna o nosso Concelho o centro de 
competições desportivas no âmbito municipal, 
nacional e internacional, investindo para o efeito, 
em equipamento desportivo. 
 
Assim, nos termos dos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 26.º, 46.º e 
47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases 
da Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, 26 de março 
- Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo - em conjugação 
com o disposto nos artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 33.º, 
n.º 1, alíneas o) e u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que institui o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, e de forma a articular recursos e 
ações com a finalidade de definir princípios e 
normas claras de relacionamento entre as duas 

instituições, é celebrado um contrato-programa 
de desenvolvimento desportivo, entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito 
público com o número 504 293 125, com sede nos 
Paços do Concelho - Quinta da Memória, na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
adiante designado por “Primeiro Outorgante”, 
neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara, Hugo Manuel dos Santos Martins, 
 
e 
 
CENTRO ESCOLAR REPUBLICANO TENENTE VALDEZ, 
pessoa coletiva de utilidade pública com o número 
501 634 738, com sede no Parque de Jogos Tenente 
Valdez, Porto da Paiã, 1675-087 Pontinha, adiante 
designado por “Segundo Outorgante”, neste ato 
representada pelo Presidente, Rui Manuel 
Andrade Teixeira, 
 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente contrato-programa (de ora em 
diante, designado por contrato) tem por objeto a 
substituição do relvado sintético e dos telhados do 
Complexo Desportivo do Centro Escolar 
Republicano Tenente Valdez (doravante 
designado Complexo). 
 
2. A cooperação do Primeiro Outorgante far-se-á 
através de comparticipação financeira ao 
Segundo Outorgante. 
 
3. A cooperação do Segundo Outorgante far-se-á 
através de apoio não financeiro ao Primeiro 
Outorgante, designadamente as obrigações 
previstas no ponto 1.3 Cláusula Quarta. 

 
Cláusula Segunda 

(Execução do Contrato) 
 

O período de execução do programa, objeto de 
cooperação, tem início no dia da 1ª transferência da 
verba, nos termos do ponto 1.2.1 da Cláusula 
Terceira, e opera o seu términus 30 (trinta) dias 
após a transferência da verba referida no ponto 
1.2.3. da Cláusula Terceira, sem prejuízo do disposto 
das cláusulas seguintes. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante, através da Câmara 
Municipal de Odivelas, é responsável por: 
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1.1 Conceder eventuais licenças que se mostrem 
necessárias; 
 
1.2 Conceder uma comparticipação financeira ao 
Segundo Outorgante no valor total de 200.000,00 
€ (duzentos mil euros), faseado da seguinte forma: 
 
1.2.1 40% com a adjudicação;  
 
1.2.2 25% no início dos trabalhos; 
 
1.2.3 35% a 30 dias do final da obra e com a 
receção das cópias das faturas e autos de medição. 
 
2. O montante enunciado no número 1.2 está 
inscrito na rubrica de despesa orçamental PAM 
226/2020 – 39.02 – 08070102.  
 
3. Caso o custo efetivo do contrato se revelar 
inferior ao custo de referência indicado no número 
1.2, a comparticipação financeira a atribuir ao 
Segundo Outorgante poderá ser reduzida pelo 
Primeiro Outorgante, aplicando-se o custo efetivo. 
 
4. Caso contrário, se a situação do custo real vier a 
mostrar-se superior face ao custo expetável do 
mesmo, tal não constituí causa de acréscimo na 
comparticipação financeira acima indicada.   
 
5. O Município de Odivelas reserva-se o direito de, 
a todo o tempo, solicitar a apresentação da 
documentação necessária para apreciar da correta 
aplicação da contribuição concedida, cabendo-lhe 
o ónus de fiscalizar a execução do contrato, nos 
termos previstos na Cláusula Sexta.  

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante é responsável pelos 
seguintes aspetos:  
 
1.1 Planear, preparar e avaliar o objeto do presente 
contrato definido na Cláusula Primeira, de modo a 
garantir que o mesmo corresponda às 
expectativas qualitativas de todos os 
intervenientes, para a atividade corrente e 
ordinária da infraestrutura desportiva; 
 
1.2 Garantir o respeitar pelas normas nacionais em 
vigor aplicáveis à infraestrutura desportiva; 
 
1.3 Promover e divulgar as substituições do relvado 
sintético e dos telhados do Complexo com 
inclusão do logótipo da Câmara Municipal de 
Odivelas, bem como dos logótipos de “Odivelas 
Cidade Europeia do Desporto 2020”, ACES EU, 
ACES PT e Instituto Português do Desporto e 
Juventude I.P., nesta sequência e na horizontal, em 
todos os suportes gráficos ou outros de promoção 

ou divulgação da reabilitação, sem prejuízo da 
utilização do seu próprio logótipo, em toda a 
informação difundida nos diversos meios de 
comunicação; 
 
1.4 Apresentar o relatório da intervenção, até um 
mês após a sua realização, de acordo com o 
modelo próprio de relatório definido pelo Primeiro 
Outorgante, para efeitos de validação técnico-
financeira; 
 
1.5 Apresentar as cópias das faturas e autos de 
medição, no âmbito da intervenção definida no 
objeto do presente contrato; 
 
1.6 Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos pelo contrato e a identificação de 
receitas; 
 
1.7 Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição da 
comparticipação decorrente deste contrato, 
enquanto se mantiver tal situação e comprovar a 
inscrição no Registo Central do Beneficiário 
Efetivo, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 36.º 
da Lei n.º 89/2017, de 21 e Portaria 233/2018, de 21 de 
agosto; 
 
1.8 Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes à comparticipação financeira 
concedida, com menção expressa da sua 
proveniência e da insusceptibilidade de penhora, 
apreensão judicial ou oneração, por força do 
disposto no n.º 3, do artigo 6.º do Decreto-Lei 
273/2009, de 1 de outubro; 
 
1.9 Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado; 
 
1.10 Até 30 dias após o termo do contrato, 
apresentar o Relatório de Contas e Relatório de 
Atividades ou mapa de pagamentos e 
recebimentos; 
 
1.11 Em matéria de proteção de dados pessoais que 
digam respeito à relação com o Primeiro 
Outorgante e ao estrito cumprimento do presente 
contrato, o Segundo Outorgante compromete-se 
a respeitar o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu de 27 de abril de 2016 - Regulamento 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), bem 
como a legislação nacional aplicável. 
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Cláusula Quinta 
(Produção de Efeitos e Vigência) 

 
1. O presente Contrato-Programa entra em vigor 
após a assinatura das partes outorgantes e sua 
publicitação no boletim municipal e opera o seu 
termo com a conclusão do objeto do contrato, sem 
prejuízo da entrega do relatório final de execução 
física e financeira e outras obrigações acessórias 
que devam perdurar além do contrato em 
referência. 
 
2. O presente contrato pode também considerar-
se concluído se ocorrer facto superveniente, cuja 
causa não seja imputável ao Segundo Outorgante 
e que torne objetiva e definitivamente impossível 
a realização do mesmo, após a competente 
fundamentação e validação pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
Cláusula Sexta 

(Sistema de acompanhamento e controlo de 
execução do contrato) 

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

 
Cláusula Sétima 

(Revisão) 
 

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

 
 
 
 
 

Cláusula Oitava 
(Incumprimento das obrigações do Segundo 

Outorgante) 
 

1. O incumprimento pelo Segundo Outorgante de 
uma ou mais condições estabelecidas no presente 
contrato ou de qualquer violação das normas 
legais em vigor é fundamento de resolução por 
parte do Primeiro Outorgante, produzindo efeitos 
imediatos. 
 
2. Além do direito de resolução previsto no número 
anterior, haverá ainda lugar à reposição, da quantia 
paga, por parte do Segundo Outorgante, sempre 
que se demonstre a culpa no incumprimento por 
razões não fundamentadas ou quando se verifique 
a impossibilidade de realização dos fins essenciais 
ao objeto deste contrato. 
 
3. Caso a comparticipação financeira concedida 
pelo Primeiro Outorgante não tenha sido aplicada 
na competente execução do objeto do presente 
contrato, o Segundo Outorgante obriga-se a 
restituir àquela a totalidade do montante 
recebido. 
 
4. Nos demais casos não referidos nos pontos 
anteriores, o incumprimento confere ao Primeiro 
Outorgante apenas o direito de reduzir 
proporcionalmente a sua comparticipação. 
 
5. Caso o Segundo Outorgante deixar 
culposamente de cumprir o contrato, não pode 
beneficiar de novas comparticipações financeiras, 
enquanto não repuserem as quantias que devam 
ser restituídas, nos termos dos pontos anteriores. 
 
6. As reposições das quantias a que se refere o 
ponto anterior pode ser efetuada mediante a 
retenção, pelo Primeiro Outorgante, de verbas 
afetas a outros contratos-programa, desde que 
não se coloquem em causa os fins essenciais dos 
mesmos. 

 
Cláusula Nona 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

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

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

___________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 

 
 

O Presidente do Centro Escolar Republicano 
Tenente Valdez 

 
___________________________________ 

(Rui Manuel Andrade Teixeira)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO  
DE CHAVE MÓVEL DIGITAL 

 
Celebração de Protocolo com a Agência para a 
Modernização Administrativa para efeitos de 
disponibilização do serviço da Chave Móvel Digital 
(CMD) nos portais do Município, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/4708, de 2020.07.01. 
 
 
“PROTOCOLO | N.º XXXX/20-AMA 
 
PROTOCOLO ENTRE A AGÊNCIA PARA A 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. E O MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 
AUTENTICAÇÃO ATRAVÉS DE CHAVE MÓVEL DIGITAL 
 
 

Entre a Agência para a Modernização 
Administrativa, IP, de ora em diante designada 
por AMA ou Primeira Outorgante, com sede na 
Rua de Santa Marta, n.º 55 – 3.º, em 1150-294 Lisboa, 
pessoa coletiva de direito público n.º 508 184 509, 
neste ato representada por _____________, na 
qualidade de _______ do Conselho Diretivo, no uso 
de ___________, com poderes para o ato. 
 
E 
 
O Município de Odivelas, de ora em diante 
designado por MO ou Segundo Outorgante, com 
sede em Paços do Concelho – Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, com o número de pessoa coletiva 
504293125, neste ato representado por Hugo 
Manuel dos Santos Martins, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal, com poderes 
para o presente ato. 
 
Considerando que: 
 
a) A Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, alterada pela 
Lei n.º 32/2017, de 1 de junho, e pela Lei n.º 71/2018, 
de 31 de dezembro, prevê um sistema 
complementar e voluntário de autenticação 
segura em sítios na Internet, mediante acordo 
celebrado com a AMA, I.P., com homologação do 
membro do Governo responsável pela área da 
modernização administrativa, denominado Chave 
Móvel Digital; 
 
b) Nos termos desta disciplina legal a todo o 
cidadão, que não se encontre interdito ou 
inabilitado, é permitida a associação do seu 
número de identificação civil a um único número 
de telemóvel e ou a um único endereço de correio 
eletrónico; 
 
c) A Agência para a Modernização Administrativa, 
I.P., é a entidade responsável pela gestão e 
segurança da infraestrutura tecnológica que 
suporta a Chave Móvel Digital, nomeadamente o 
sistema de geração e envio dos códigos numéricos 
de utilização única e temporária, nos termos do n.º 
8 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na 
sua redação atual; 
 
d) O Município de Odivelas tem como missão 
definir e executar politicas tendo em vista a defesa 
dos interesses e a satisfação das suas necessidades 
da população local promovendo o 
desenvolvimento económico, social e cultural 
através da adoção de politicas ativas quer visem a 
inovação e sustentabilidade e pretende 
disponibilizar a Chave Móvel Digital para 
autenticação nos seus sítios da Internet nos quais 
não dispõe, ainda, de sistema de autenticação, 
motivo pelo qual carece de homologação dos 
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membros do Governo, nos termos da segunda 
parte do n.º 10 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 
de junho, na sua redação atual; 
 
e) Nos termos do n.º 10 do artigo 2.º da Lei n.º 
37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, e do 
n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 77/2018, de 16 de 
março, as entidades públicas devem privilegiar a 
utilização da Chave Móvel Digital como modo de 
autenticação dos cidadãos nos respetivos sistemas 
e sítios da Internet, celebrando para o efeito 
protocolo com a AMA, isento de custos; 
 
f) As prestações objeto do presente protocolo não 
estão nem são suscetíveis de estar submetidas à 
concorrência de mercado, designadamente em 
razão da sua natureza e das suas características, 
bem como da posição relativa das partes no 
contrato e do contexto da sua própria formação, 
uma vez que a AMA detém a competência 
exclusiva no âmbito da gestão da infraestrutura 
tecnológica que suporta a Chave Móvel Digital, 
tratando-se de contratação excluída dos 
procedimentos de formação de contratos 
públicos, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
É celebrado, e reciprocamente aceite, o presente 
protocolo, nos termos e para os efeitos enunciados 
do n.º 10 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de 
junho, na sua redação atual, que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

O presente protocolo tem por objeto a definição 
das regras que visam permitir a autenticação 
através da Chave Móvel Digital, como meio seguro, 
nos sítios de Internet indicados pelo Segundo 
Outorgante. 

 
Cláusula 2.ª 

Obrigações da Primeira Outorgante 
 

No âmbito do presente Protocolo a AMA obriga-se 
a: 
 
a) Disponibilizar ao Segundo Outorgante o acesso 
ao sistema que permite a autenticação através da 
Chave Móvel Digital nos sítios na Internet que lhe 
sejam indicados pelo Segundo Outorgante; 
 
b) Garantir a administração, operação, help-desk e 
manutenção do fornecedor de autenticação 
(autenticação.gov); 
 
c) Garantir o necessário acompanhamento técnico 
para a implementação do fornecedor de 
autenticação por parte do Segundo Outorgante. 

Cláusula 3.ª 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 
a) Solicitar à AMA, com uma antecedência de 5 
dias, a utilização da autenticação através da Chave 
Móvel Digital indicando os sítios da Internet onde 
pretende adotar a mesma; 
 
b) Utilizar a autenticação através da Chave Móvel 
Digital de acordo com os requisitos tecnológicos 
indicados pela AMA e somente para as finalidades 
previstas na Cláusula 1.ª deste Protocolo; 
 
c) Adotar a autenticação através de Chave Móvel 
Digital nos sítios de Internet que venha a indicar à 
AMA; 
 
d) Disponibilizar no respetivo portal o interface 
gráfico de acesso ao serviço Autenticação.Gov de 
acordo com as orientações definidas pela AMA; 
 
e) Assegurar a confidencialidade dos dados dos 
utilizadores na utilização dos sítios de Internet que 
venha a indicar à AMA; 
 
f) Adotar as medidas técnicas e de organização 
apropriadas à proteção da informação contra a 
destruição acidental ou não autorizada, a perda 
acidental, a alteração e o acesso ou qualquer outro 
tratamento não autorizado de dados; 
 
g) Assegurar um nível de segurança idêntico ou 
superior ao estabelecido pelo sistema de 
autenticação relativamente às componentes sob a 
sua responsabilidade; 
 
h) O recurso a criptografia no estabelecimento de 
comunicação via Internet com a AMA; 
 
i) Informar a AMA com uma antecedência de 30 
dias quando pretenda deixar de utilizar a 
autenticação através de Chave Móvel Digital em 
algum dos seus sítios de Internet; 
 
j) Guardar sigilo sobre as informações a que venha 
a ter acesso em virtude da colaboração 
estabelecida, ou que venha a ser desenvolvida, na 
execução do presente Protocolo. 

 
Cláusula 4.ª 

Custos de utilização do serviço 
 

A implementação e utilização da autenticação 
através da Chave Móvel Digital não tem qualquer 
custo para o Segundo Outorgante, salvo se outro 
for o modelo de sustentabilidade aquando da 
revisão da regulamentação da Lei n.º 37/2014, de 26 
de junho. 
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Cláusula 5.ª 
Comunicações entre as partes 

 
As comunicações a que haja lugar entre as Partes 
Outorgantes serão efetuadas por correio 
eletrónico para os endereços dos gestores do 
presente protocolo, indicados em seguida: 
 
a) AMA: André Vasconcelos 

E-mail: ama@ama.pt 
 
b) MO: Hugo Caroço 

E-mail: informatica@cm-odivelas.pt  
 

Cláusula 6.ª 
Legislação aplicável 

 
O exercício das competências a que se refere o 
presente protocolo obedece estritamente às 
disposições da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na 
redação vigente, e à respetiva regulamentação, 
nomeadamente as que se referem às garantias de 
segurança dos dados. 

 
Cláusula 7.ª 

Prazo 
 

1. O presente protocolo produz efeitos na data da 
sua homologação, nos termos do previsto na 
segunda parte do n.º 10 do artigo 2.º da Lei n.º 
37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual, e é 
válido pelo período de um ano, renovando-se por 
períodos iguais e sucessivos, se não for denunciado 
por qualquer das Partes Outorgantes, com a 
antecedência mínima de 30 dias relativamente ao 
termo do período em curso, sem prejuízo da sua 
revisão nos termos da Cláusula 4.ª. 
 
2. Qualquer alteração ou cláusula adicional ao 
presente Protocolo só será válida se constar de 
documento assinado pelas Partes Outorgantes. 
 
O presente Protocolo foi escrito em 5 páginas, num 
único exemplar, e vai ser assinado com certificado 
de assinatura digital qualificado. 
 
Celebrado em Lisboa, a …… de ………….. de 2020 
 
A Primeira Outorgante      O Segundo Outorgante” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 
Perdão de divida referente a refeições escolares de 
um aluno que frequentou um estabelecimento 
escolar do Concelho de Odivelas no Ano Letivo de 
2019/2020, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/4474, de 2020.06.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIO DE ODIVELAS 

 
Atribuição de um subsídio extraordinário à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Odivelas, no valor de € 70.490.00, para 
requalificação da cobertura do quartel e instalação 
de painéis solares no mesmo, de acordo com a 
informação n.º Interno/2020/4861, de 2020.06.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2004 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO QUINTA DO CASTELO 
PROCESSO N.º 48337/LO/GI 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2004, do 
Bairro Quinta do Castelo, para os lotes 5A e 8A, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças. O 
pedido de alteração da licença foi apresentado ao 
abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro na sua atual redação e tem como 
objetivo o ajustamento das áreas dos lotes e 
alteração de parâmetros urbanísticos dos lotes 5A 
e 8A, que se encontram vagos, nos termos da 
informação técnica do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/41, de 2020.05.27. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2011/DRU 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO GRANJAS NOVAS 
PROCESSO N.º 1733/LO 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2011/DRU, 
para os Lotes 1, 2, 3, 4 e 5, do Bairro Granjas Novas, 
na União das Freguesias de Ramada e Caneças. O 
pedido de alteração da licença foi apresentado ao 
abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro na sua atual redação e tem como 
objetivo a alteração de parâmetros urbanísticos 
dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5 que se encontram vagos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/47 de 2020.06.22, na seguinte 
condição: 
 
Aceitação do valor de 36.716,98€ (trinta e seis mil, 
setecentos e dezasseis euros e noventa e oito 
cêntimos) como compensação pela área de 
cedência para verde em falta (276,40 m2), prevista 
no n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 
de dezembro, na redação atual e no art.º 58 do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização (RMEU), de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 2/GCRPP/2020 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º2/2004, de 15 de janeiro, subdelego, no período 
de 08 a 14 de julho de 2020, na Técnica Superior 
Vera Sílvia Nogueira Mendes Veloso a assinatura 
de correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
 
Odivelas, 07 de julho de 2020 
 

O Coordenador do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo 

(Designado através do Despacho Nº 18/PRES/2019,  
de 27 de março) 

 
(Miguel Silveiro)” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 3/GCRPP/2020 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede 
à adaptação à Administração Local da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego, nas minhas 
ausências e impedimentos, na Técnica Superior 
Vera Sílvia Nogueira Mendes Veloso a assinatura 
de correspondência e do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
 
Odivelas, 07 de julho de 2020 

 
O Coordenador do Gabinete de Comunicação, 

Relações Públicas e Protocolo 
(Designado através do Despacho Nº 18/PRES/2019, 

de 27 de março) 
 

(Miguel Silveiro)” 
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“DESPACHO N.º 01/SMPC/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução de processos no âmbito do 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Odivelas  
 
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 janeiro, 
e dos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, delego no 
Coordenador Técnico Paulo Sérgio Ribeiro Tavares, 
entre o dia 15 de julho de 2020 a 24 julho de 2020, 
período em que me encontro de gozo de férias, a 
assinatura de correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução de processos no 
âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Odivelas. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2020 

 
O Coordenador Municipal de Proteção Civil 

Despacho n.º 27/PRES/2019 
 

Fernando MRL Moraes” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 01/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Setor Técnico-Jurídico, de Contraordenações e 
Execuções Fiscais, nas Técnicas Superiores, Paula 
Cristina da Silva Tavares e Maria Helena Paulo da 
Cunha Freitas  
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 20 a 
21 de julho de 2020, na Técnica Superior, Paula 
Cristina da Silva Tavares, e de 22 a 31 de julho de 
2020, na Técnica Superior, Maria Helena Paulo 
Cunha Freitas, a assinatura da correspondência ou 
do expediente necessário à mera instrução dos 
processos no âmbito do Setor Técnico-Jurídico, de 
Contraordenações e Execuções Fiscais. 
 
Odivelas, 15 de julho de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
 

“DESPACHO N.º 02/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Apoio ao Munícipe, na Técnica Superior, Cláudia 
Susana Albuquerque da Costa Peixoto 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 20 a 
31 de julho de 2020, na Técnica Superior, Cláudia 
Susana Albuquerque da Costa Peixoto, a 
assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos no 
âmbito do Apoio ao Munícipe. 
 
Odivelas, 15 de julho de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 03/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito dos 
Balcões da Loja do Cidadão de Odivelas, sob 
gestão do Município de Odivelas, na Assistente 
Técnica, Isabel Maria Gonçalves Pinheiro e na 
Técnica Superior, Teresa Maria Neto Afonso  
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 20 a 
24 de julho de 2020, na Assistente Técnica, Isabel 
Maria Gonçalves Pinheiro, e de 25 a 31 de julho de 
2020, na Técnica Superior, Teresa Maria Neto 
Afonso, a assinatura da correspondência ou do 
expediente necessário à mera instrução dos 
processos no âmbito dos Balcões da Loja do 
Cidadão de Odivelas, sob gestão do Município de 
Odivelas. 
 
Odivelas, 15 de julho de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
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“DESPACHO N.º 04/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Setor de Expediente e Apoio Logístico, na 
Assistente Técnica, Ângela Maria Branco 
Bernardo Palma  
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 20 a 
31 de julho de 2020, na Assistente Técnica, Ângela 
Maria Branco Bernardo Palma, a assinatura da 
correspondência ou do expediente necessário à 
mera instrução dos processos no âmbito do Setor 
de Expediente e Apoio Logístico. 
 
Odivelas, 15 de julho de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 05/DJOM/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico, 
na Assistente Técnica, Anabela de Almeida Mota 
Gonçalves Antunes 
 
Nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 49/2019, de 29 de agosto, diploma 
que procede à adaptação à Administração Local 
da Lei n.º2/2004, de 15 janeiro (Estatuto do Pessoal 
Dirigente), com as alterações subsequentes, 
delego, durante o meu período de férias, de 20 a 
31 de julho de 2020, na Coordenadora Técnica, 
Anabela de Almeida Mota Gonçalves Antunes, a 
assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução dos processos no 
âmbito do Setor de Arquivo Municipal e Arquivo 
Histórico. 
 
Odivelas, 15 de julho de 2020 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Organização 

Municipal 
 

Raquel Reis” 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 3/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 
20 a 31 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 atos 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 atos 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, 16 de julho 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 4/DGOU/2020 
 
Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
 
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 na Técnica Superior, Arq. Ana 
Teresa Chitas Pacheco, no período de 16 a 17 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 Licenciamento 
de Obras Particulares. 
 
Odivelas, 16 de julho 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 5/DGOU/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
 
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, Eng. Oscar 
Manuel Rodrigues dos Santos, no período de 20 a 
24 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 
Licenciamento de Obras Particulares. 
 
Odivelas, 17 de julho 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 6/DGOU/2020 
 

Assunto: Delegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito do 
Gabinete de Projeto e Reconversão Urbana de 
Áreas Críticas 
 
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, Eng. Luis 
Manuel Bento, no período de 20 a 24 de julho de 
2020, por ausência (férias) do respetivo 
Coordenador, a assinatura da correspondência e 
expediente, necessários à instrução dos processos 
no âmbito do Gabinete de Projeto e Reconversão 
Urbana de Áreas Críticas. 
 
Odivelas, 17 de julho 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” 

 
 
 
 

EDITAIS 
 

 
 

“EDITAL N.º 55/PRES/2020 
 

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

União de freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2001 do 
Bairro Trigache Norte AUGI 1 para o Lote 194, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo. 
 
O processo de loteamento n.º 35224/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
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Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 27 de maio de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 

“EDITAL N.º 62/PRES/2020 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 10/2003 do 
Bairro Casal das Comendadeiras 

União de Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 10/2003 do 
Bairro Casal das Comendadeiras para o Lote 1-A, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo. 
 
O processo de loteamento n.º 42607/OM 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 15 de junho de 2020 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

“AVISO 
 
Alvará de Loteamento n.º 9/2001 – B.º Encosta do 

Mourigo 
 

5º 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 5.º Aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 9/2001, do Bairro Sol Nascente. --- 
 
O presente Aditamento titula a alteração dos lotes 
47 e 48, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, sob o número 2322/20021104 e 
2323/20021104, aprovada, através de deliberação 
da Câmara Municipal de Odivelas, na 6.ª reunião 
ordinária, de 01 de abril de 2020. ---------------------- 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES ---------------------------- 
 
As alterações à licença de loteamento consistem 
na alteração da localização dos anexos previstos 
para os lotes 47 e 48. ------------------------------------- 
 
2. ELEMENTOS ANEXOS AO PRESENTE ADITAMENTO 
 
Extrato da Planta Síntese, de 5 de junho de 2020. 
 
3. TAXAS URBANÍSTICAS 
 
A taxa total pela emissão deste aditamento é de € 
584,52 (quinhentos e oitenta e quatro euros e 
cinquenta de dois cêntimos), cobrada através da 
guia n.º 5303. ---------------------------------------------- 
 
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 15 de junho de 2020. ----------------------- 
 
Município de Odivelas, 16 de junho de 2020. ------- 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

COESÃO SOCIAL 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto 
no Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências do Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, n.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro, no 
âmbito da Divisão de Coesão Social, referentes ao mês 
de junho de 2020, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/4929, de 2020.06.30 (edoc/2020/36394): 
 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
EDOC/2020/31130 
Interno/2020/3708 de 2020/06/05 
Assunto: Proposta de aquisição de máscaras sociais para 
entrega a beneficiários de programas alimentares. 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente, Conforme proposto e face ao informado na 
etapa 1, solicita-se autorização de aquisição de máscaras 
sociais para entrega a beneficiários de programas 
alimentares. Em caso de concordância, solicita-se, 
igualmente, o envio ao DJAG para os posteriores 
procedimentos.” 
Data da decisão: 2020/06/12 
 
 
DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2019/13136 
Interno/2020/3537 de 2020/05/27 
Assunto: Atualização da renda - Morada: Rua Amélia Rey 
Colaço, nº 14 – 1º Esq.- Odivelas –PROHABITA 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio do ofício anexo à 
etapa 21 e posterior informação ao DJAG/DFA 
relativamente ao reajustamento do valor de renda.” 
Data da decisão: 2020/06/12 
 
EDOC/2019/13348 
Interno/2020/3527 de 2020/05/27 
Assunto: Atualização da renda e exclusão de elemento do 
agregado familiar - Morada: Rua Paiva de Andrade, nº 11 – 
3º Esq.- Odivelas – PROHABITA 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio dos ofícios anexos à 
etapa 23 e posterior informação ao DJAG/DFA 
relativamente ao reajustamento do valor de renda.” 
Data da decisão: 2020/06/12 
 
EDOC/2019/13374 
Interno/2020/3451 de 2020/05/25 
Assunto: Atualização da renda - Morada: Praceta 
Manuela Porto n.º 2 - 1º Dtº - Odivelas – PROHABITA 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio do ofício anexo à 

etapa 21 e posterior informação ao DJAG/DFA 
relativamente ao reajustamento do valor de renda.” 
Data da decisão: 2020/06/12 
 
EDOC/2020/17621 
Interno/2020/3554 de 2020/06/01 
Assunto: Revisão de renda – Bairro Olival do Pancas, Lote 
52 – R/C - C – Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DCS para envio do ofício anexo à 
etapa 7 e posterior informação ao DJAG/DFA 
relativamente ao reajustamento do valor de renda.” 
Data da decisão: 2020/06/16 
 
EDOC/2020/25669 
Interno/2020/3412 de 2020/05/21 
Assunto: Reajustamento da renda – Morada: Rua Aquilino 
Ribeiro, n.º 10 – 2º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/02 
 
EDOC/2020/28455 
Interno/2020/3571 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Florbela 
Espanca 3 – 2º Esq., Odivelas - Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/28465 
Interno/2020/3573 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328sito na Praceta Florbela 
Espanca 4 – C/V Esq., Odivelas - Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/28468 
Interno/2020/3576 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Manuela 
Porto 4 – 2º Esq., Odivelas - Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/28471 
Interno/2020/3577 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Praceta Manuela 
Porto 4 – 3º Esq., Odivelas - Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/28475 
Interno/2020/3580 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328, sito na Praceta Ana de 
Castro Osório 4 – 3º Fte, Odivelas - Silviurbana  
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Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/28482 
Interno/2020/3581 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 – 5º Fte, Odivelas - Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/28485 
Interno/2020/3584 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 – 7º Dt.º, Odivelas - Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/28488 
Interno/2020/3582 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 – 7º Ft.º, Odivelas - Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/28490 
Interno/2020/3585 de 2020/05/29 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda 
do fogo Prohabita I - Acordo 328 sito na Rua Amélia Rey 
Colaço 3 – 8º Ft.º, Odivelas - Silviurbana  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/30464 
Interno/2020/3648 de 2020/06/03 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Travessa Alves 
Cardoso, Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao 
ano de 2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12 
 
EDOC/2020/30516 
Interno/2020/3652 de 2020/06/03 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Alves Redol, 
Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao ano de 
2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
 
 
 

EDOC/2020/30537 
Interno/2020/3661 de 2020/06/03 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 79, Av. D. Dinis, 
Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao ano de 
2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12 
 
EDOC/2020/30563 
Interno/2020/3662 de 2020/06/03 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua Carlos Reis, 
Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao ano de 
2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/30647 
Interno/2020/3688 de 2020/06/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua Vasco 
Santana, Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao 
ano de 2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
EDOC/2020/30816 
Interno/2020/3689 de 2020/06/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3, Rua Carlos Reis, 
Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao ano de 
2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12 
 
EDOC/2020/30835 
Interno/2020/3690 de 2020/06/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Carlos Reis, 
Odivelas - Pagamento de quotas referentes ao ano de 
2020. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/12  
 
 
DCS/SAASI - Setor de Atendimento e 
Acompanhamento Social Integrado 
 
EDOC/2020/29281 
Assunto: Proposta FASE – Maio 2020 (IV) - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/01 
 
EDOC/2020/30571 
Assunto: Proposta FASE – Junho 2020 (I) - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/05 
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EDOC/2020/31989 
Assunto: Proposta FASE – Junho 2020 (II) - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. Ao DJAG para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2020/06/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


