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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

16.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 19 de agosto de 2020 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

14.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
11.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

 
14.ª Alteração Orçamental, 11.ª Alteração 
Orçamental Permutativa de 2020, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/6337, 
de 2020.08.14, e nos termos do documento anexo 
à referida informação: 

 
 

“11.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

A 11.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 100.000,00 € (cem mil euros); 
 
. O valor de 200.000,00 € (duzentos mil euros), 
referente à rubrica “Restituições de Impostos ou 
Taxas Cobrados”. 
 
- Departamento de Obras Municipais e Habitação: 
 
. 140.000,00 € (Cento e quarenta mil euros), 
referente ao projeto “Intervenções Diversas - 
Equipamentos Escolares: Jardins de Infância e 
Escolas Básicas”; 
 
. 30.000,00 € (Trinta mil euros), referente ao 
projeto “Jardins de Infância e Escolas Básicas - 
Equipamento Básico”; 

. O valor de 15.000,00 € (quinze mil euros), no 
projeto “Conservação, Reparação e Beneficiação 
de Instalações Municipais - Desenvolvimento e 
Apoio a Intervenções”. 
 
- Departamento de Educação e Coesão Social: 
 
. No projeto “Projeto Piloto - Organização Ano 
Letivo”, o valor de 12.000,00 € (Doze mil euros); 
 
. No projeto “Apetrechamento de Escolas EB/JI”, o 
valor de 69.000,00 € (Sessenta e nove mil euros). 
 
- Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 
. O valor de 23.400,00 € (vinte e três mil e 
quatrocentos euros), no projeto “Serviço de 
Intervenção e Restauro”; 
 
. O montante de 11.500,00 € (onze mil e quinhentos 
euros), no projeto “Intervenção no Túmulo D. 
Dinis”; 
 
. O valor de 17.367,54 € (dezassete mil trezentos e 
sessenta e sete euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), no projeto “PAMO - Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas - Eixo Desporto - Medida I - 
Atividade Regular”; 
 
. 17.364,07 € (dezassete mil trezentos e sessenta e 
quatro euros e sete cêntimos), referente ao projeto 
“PAMO - Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
- Eixo Desporto Medida II - Aquisição Bens, 
Serviços, Equipamentos e Viaturas". 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental da Despesa 
totaliza 696.027,51 € (Seiscentos e noventa e seis 
mil vinte e sete euros e cinquenta e um cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas 
correntes no valor de 222.373,34 € (Duzentos e 
vinte e dois mil, trezentos e setenta e três euros e 
trinta e quatro cêntimos), por contrapartida de 
uma diminuição de igual montante ao nível das 
despesas de capital, conforme quadro seguinte: 

 
 

ALTERAÇÃO DESPESA 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

581.058,89 358.685,55 

Total de Despesas 
Capital 

114.968,62 337.341,96 

Total Geral 696.027,51 696.027,51 
 

(un: euros) 
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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 
81 379 526,69 

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) 83 599 957,02 

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

Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 
(3) = (1) - (2) 

967 241,64 

 
(un: euros) 

 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se um aumento de 0,27 % das 
despesas correntes, por contrapartida de uma 
diminuição de 0,61 % das despesas de capital. (…)” 
(Orçamento 2020 - Grandes Opções do Plano, 14.ª 
Alteração Orçamental, 11.ª Alteração Permutativa) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
 

 
 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS SOB GESTÃO MUNICIPAL 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE UTILIZAÇÃO 

ÉPOCA DESPORTIVA DE 2020/2021 
 

Isenção do pagamento das taxas de utilização das 
instalações desportivas sob gestão municipal para 
a época desportiva de 2020/2021, no âmbito das 
competências da Câmara Municipal previstas na 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro que estabelece o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais e de acordo com o 
estipulado no n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento 
de Taxas e outras Receitas Municipais e Liquidação 
e Cobrança, publicado no Diário da República, 2.ª 
série – N.º 97 – 19 de maio de 2017, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2020/6052, 
de 2020.08.03, nos seguintes termos: 
 
 
 
 

“(…) A Divisão de Desenvolvimento Desportivo, 
com o objetivo claro de continuar a apoiar a 
dinâmica própria dos Clubes, Coletividades ou 
Associações Desportivas no âmbito da realização 
de treinos, jogos oficiais e competições 
complementares, propõe para a época desportiva 
de 2020/2021: 
 
a) Isentar, com efeitos a partir de 1 de setembro de 
2020, o pagamento das taxas de utilização das 
instalações desportivas em todas as atividades até 
aos escalões de juniores a desenvolver pelos 
Clubes, Coletividades ou Associações Desportivas, 
mediante candidatura, no domínio da promoção 
de desportos coletivos e individuais, nas 
Instalações Desportivas sob Gestão Municipal; 
 
b) Isentar, com efeitos a partir de 1 de setembro de 
2020, o pagamento das taxas de utilização das 
instalações desportivas em todas as atividades do 
escalão sénior a desenvolver pelos Clubes, 
Coletividades ou Associações Desportivas, 
mediante candidatura, no domínio da promoção 
de desportos coletivos e individuais, nas 
Instalações Desportivas sob Gestão Municipal, 
desde que estejam cumpridas cumulativamente 
as seguintes condições: 
 
i. Que a equipa seja composta com, no mínimo, 
80% de atletas residentes no Concelho de 
Odivelas; 
 
ii. Que a equipa seja composta com, no mínimo, 
70% de atletas igual ou inferior a 23 anos;  
 
A apresentação da presente proposta revela a 
manifesta intenção de incentivar e, 
simultaneamente, reconhecer a ação meritória 
dos Clubes, Coletividades e das Associações 
Desportivas que desenvolvem uma atividade 
desportiva regular, devidamente qualificada e 
dirigida à população do Concelho de Odivelas, que 
na época desportiva 2019/2020 representou um 
valor global estimado em cerca de 140.100,00 € 
(cento e quarenta mil e cem euros). 
 
Trimestralmente, será prestada informação, ao 
Executivo Municipal, aos Clubes, Coletividades e 
Associações Desportivas que beneficiam desta 
medida de apoio e qual o montante do mesmo. 
 
Para que os Clubes, Associações ou Coletividades 
Desportivas, possam beneficiar deste apoio 
devem: 
 
- Ter o Registo de Dados no Município (RDM) 
atualizado; 
 
- Possuir a sua situação regularizada relativamente 
a dívidas ao Estado; 
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- Possuir a sua situação regularizada relativamente 
a dividas por contribuições à Segurança Social; 
 
- Possuir a sua situação regularizada relativamente 
a dívidas ao Município de Odivelas; (…)” (excerto da 
informação n.º Interno/2020/6052, de 2020.08.03) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÕES 
PROCESSO N.º 3132/PO/FA-DOMH 

 
Proposta de Construção da Unidade de Saúde de 
Famões, que consiste na construção de um edifício 
de saúde destinado a satisfazer as necessidades e 
utilidades públicas, com um preço base fixado em 
1.409.000,00 € (um milhão e quatrocentos e nove 
mil euros), sem IVA. Abertura de um procedimento 
adjudicatório mediante a realização de um 
Concurso Público, nos termos da alínea b) do 
artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
na sua redação atual, respetivas peças do 
procedimento, nos termos da informação 
Interno/2020/6295, de 2020.08.12, e constituição do 
júri, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/6296, de 2020.08.12. 
 
Peças concursais: 
 
- Anúncio de Procedimento; 
- Programa de Concurso; 
- Caderno de Encargos; 
- Placa de Obra. 
 
- Projeto de execução: 
 
- Ficha técnica; 
- Resumo Orçamental; 
- Mapa de Quantidades; 
- Mapa Orçamental; 
- Medições 
 
- Projeto de Arquitetura: 

Peças Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 
- Projeto de Fundações e Estrutura: 

Peças – Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 
- Projeto de Arranjos Exteriores: 

Peças Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 

- Projeto de Execução dos muros exteriores: 
Peças Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 
- Projeto da Rede de drenagem de águas residuais: 

Peças Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 
- Projeto de Instalações Elétricas: 

Peças Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 
- Projeto de temas de Telecomunicações: 

Peças Escritas; 
Peça Desenhada. 

 
- Projeto de Acústica: 

Peças Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 
- Projeto de Climatização e Ventilação: 

Peças Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 
- Projeto de Verificação do RECS: 

Peças Escritas; 
Peças Desenhadas. 

 
- Projeto de Segurança: 

Peças Escritas; 
Peça Desenhada. 

 
- Plano de Segurança e Saúde em fase de projeto. 
 
- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição. 
 
Constituição do júri: 
 
Eng.º Luís Jorge, Diretor Municipal, Presidente, 
como membro efetivo; 
Eng.º António Lopes, Diretor do Departamento, 
que substituirá o Presidente nas suas faltas ou 
impedimentos, como membro efetivo; 
Dra. Rosa Patrão, Chefe de Divisão, como membro 
efetivo; 
Eng.º Vitor Almeida, Técnico Superior, como 
membro efetivo; 
Teresa Alves, Coordenadora Técnica, como 
membro efetivo; 
Eng.ª Isabel Tavares, Técnica Superior, como 
membro suplente; 
Eng.ª Sofia Magalhães, Técnica Superior, como 
membro suplente; 
Eng.ª Sónia Barata, Técnica Superior, como 
membro suplente; 
Vanda Valério, Assistente Técnica, como membro 
suplente. 
 
Propõe-se ainda: 
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- Aprovação da publicação do anúncio de 
concurso, no Diário da República, nos termos do 
n.º 1 do artigo 130.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP); 
 
- Aprovação da despesa de publicação num valor 
estimado de 300,00€, (trezentos euros) a que 
acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EMPREITADA 
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA D. DINIS EM 

ODIVELAS E REMODELAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ODIVELAS 

 
Prorrogação de Prazo relativo 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), em 50 dias, 28 
dias a título gracioso, relativos a atrasos não 
imputáveis ao empreiteiro, resultantes da 
realização de ensaios de análise ao solo e 
alterações no projeto de estruturas de pavimento 
e 22 a título legal, 14 dias de suspensão devido ao 
COVID-19 (artigo 298.º, n.º 2 do Código dos 
Contratos Públicos), 8 dias para execução dos 
trabalhos complementares originados pela 
alteração do projeto de estrutura do pavimento 
(artigo 374, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos), 
alterando-se o termo do prazo contratual da 
empreitada (inicialmente previsto para 2020.11.03) 
para 2020.12.24, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/6098, de 2020.08.04. 
 
(aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDO DE GESTÃO 
 

 
 

MINUTA DE ACORDO DE GESTÃO A ESTABELECER 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BRAAMCAMP FREIRE 
 

Minuta de Acordo de Gestão a estabelecer entre o 
Município de Odivelas e o Agrupamento de 
Escolas Braamcamp Freire, nos termos dos artigos 
23.º, n.º 2, alínea f) e 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que institui o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais. O presente acordo 
tem por objeto estabelecer as condições de 
cedência, gestão e funcionamento do pavilhão 
desportivo da Escola Secundária Braamcamp 
Freire, assim como definir prioridades na ocupação 

por parte dos utentes, de modo a corresponder às 
necessidades da comunidade escolar, da 
população do concelho em geral e das 
coletividades desportivas em particular, de acordo 
com a informação n.º Interno/2020/6217, de 
2020.08.12, e nas condições da minuta de acordo 
de gestão anexa à informação. 

 
 

“Minuta de Acordo de Gestão 
 

Município de Odivelas / Agrupamento de Escolas 
Braamcamp Freire 

 
N. º 0070000/DDCT/DDD/1/2020 

 
Considerando que: 
 
- A Constituição da República Portuguesa, no nº 1, 
do Artigo 79º, refere que todos têm direito à 
cultura física e ao desporto; 
 
- Incumbe às Autarquias, de acordo com a Lei de 
Bases da Atividade Física e do Desporto, a 
promoção e a generalização da atividade física, 
enquanto instrumento essencial para a melhoria 
da condição física, da qualidade de vida e da saúde 
dos cidadãos, devendo assim criar espaços aptos 
para a prática desportiva; 
 
- É objetivo da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo (DDD) promover o Desporto, através da 
adoção de programas e projetos que visem a 
diversificação da oferta desportiva, o aumento do 
número de praticantes, a manutenção da sua 
saúde e condição física e a melhoria da qualidade 
das práticas, no âmbito das diversas vertentes do 
Desporto, designadamente na formação, 
recreação, lazer e rendimento; 
 
- A DDD promove a máxima rentabilização da 
utilização das instalações desportivas sob gestão 
desta unidade orgânica através de programação 
de atividades e otimização de acordos/protocolos; 
 
- O desenvolvimento desportivo é um dos anseios 
das populações nas sociedades atuais, o que exige 
que as diferentes entidades com capacidade de 
intervenção utilizem as suas potencialidades de 
forma conjugada e articulada, proporcionando 
melhores condições de acesso à prática 
desportiva. 
 
Assim, nos termos dos artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 
33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que institui o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, e de forma a articular recursos e 
ações com a finalidade de definir princípios e 
normas claras de relacionamento entre as duas 
instituições, é celebrado o Acordo de Gestão, entre: 
 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 18 - 1 de setembro de 2020 

11 
 

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 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS, BRAAMCAMP FREIRE, 
pessoa coletiva de direito publico com o número 
600 074 579, com sede na Rua Doutor Gama 
Barros, 1679-002 Pontinha, adiante designado por 
“Segundo Outorgante”, neste ato representada 
pelo Diretor, Jorge Manuel da Conceição Nunes, 
 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente acordo tem por objeto estabelecer as 
condições de cedência, gestão e funcionamento 
do pavilhão desportivo da Escola Secundária 
Braamcamp Freire, assim como definir prioridades 
na ocupação por parte dos utentes, de modo a 
corresponder às necessidades da comunidade 
escolar, da população do concelho em geral e das 
coletividades desportivas em particular. 

 
Cláusula Segunda 

(Promoção e Dinamização de Iniciativas) 
 

Os Outorgantes comprometem-se a promover e 
programar atividades de índole desportiva, assim 
como divulgá-las, tendo em vista a boa utilização e 
dinamização do pavilhão. 

 
Cláusula Terceira 

(Gestão do Pavilhão) 
 

1. A gestão do pavilhão desportivo é da 
responsabilidade do Primeiro e Segundo 
Outorgantes. 
 
2. A gestão correspondente ao período da 
responsabilidade do Primeiro Outorgante, será 
assegurada pela Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
3. É da competência de cada um dos Outorgantes, 
no âmbito dos períodos definidos na cláusula 
quarta: 
 
- Promover e programar atividades de índole 
desportiva, tendo em vista a boa utilização e 
dinamização das instalações; 
 
 

- Elaborar o regulamento de utilização; 
 
- Zelar pela conservação, limpeza e segurança das 
instalações. 
 
4. Cada um dos Outorgantes, deve dar a conhecer 
previamente ao outro, quais os utilizadores e os 
períodos de utilização. 

 
Cláusula Quarta 

(Gestão do Período de Ocupação) 
 

1. Ao Primeiro Outorgante compete a gestão de 11 
meses do ano (excluindo o mês de agosto), nos 
seguintes períodos: 
 
- Segunda-feira a sexta-feira, entre as 19h30 horas 
e as 24 horas; 
 
- Sábados, entre as 13 horas e as 24 horas; 
- Domingos, entre as 09 horas e as 24 horas. 
 
2. Ao Segundo Outorgante compete a gestão dos 
12 meses do ano, nos seguintes períodos: 
 
- Segunda-feira a sexta-feira, entre as 08 horas e as 
19h30 horas; 
 
- Sábados, entre as 08 horas e as 13 horas;  
 
3. Ambos os Outorgantes deverão privilegiar a 
cedência à outra entidade, caso não ocupem, na 
totalidade o período de tempo que lhe foi 
destinado. 
 
4. Em situações pontuais, e com antecedência de, 
pelo menos 30 dias, ambos os Outorgantes 
poderão solicitar a anuência à outra entidade, 
relativamente à utilização do pavilhão nos 
períodos que não lhes estão atribuídos. 

 
Cláusula Quinta 

(Acesso ao Pavilhão) 
 

1. O acesso ao pavilhão, pela comunidade não 
escolar, é efectuado exclusivamente pelo acesso 
independente. 
 
2. A entrada na escola de viaturas está reservada às 
forças de segurança, bombeiros, árbitros, 
ambulâncias e viaturas oficiais. Outras situações 
não previstas, dependem de autorização expressa 
nesse sentido, por parte da Direção da escola. 
 
3. Salvo autorização da Direção da Escola, é 
interdita a circulação de pessoas pelo recinto 
escolar, nomeadamente pelos campos exteriores e 
espaços ajardinados. 
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Cláusula Sexta 
(Utilização do Pavilhão) 

 
1. Todas as situações, que comprometam o normal 
funcionamento do pavilhão, verificadas durante a 
utilização correspondente, ao período de tempo 
afeto a cada um dos Outorgantes, deverão ser, 
obrigatoriamente, objeto de participação. A não 
participação imediata, das anomalias verificadas 
implica a responsabilização pelas mesmas.  
 
2. Ambos os Outorgantes, antes da utilização do 
pavilhão, deverão verificar as condições existentes 
no mesmo, comunicando de imediato as 
anomalias detetadas. 
 
3. Para a participação das anomalias, será utilizado 
impresso próprio de verificação, que deverá ser 
preenchido diariamente pelos Outorgantes, 
aquando, da sua utilização das instalações. 
 
4. A elaboração do impresso referido no número 
anterior é da competência do Segundo 
Outorgante. 
 
5. Os utilizadores das instalações deverão respeitar 
as normas de utilização, que serão elaboradas e 
aprovadas por ambas as Entidades Outorgantes e 
posteriormente afixadas no local. 
 
6. O uso do pavilhão será vedado a qualquer 
entidade que de forma deliberada desrespeite as 
regras definidas, particularmente no que se refere 
ao uso de calçado não autorizado. 
 
7. Não é permitido o acesso às arrecadações de 
material por parte de utilizadores não autorizados 
pelo Segundo Outorgante.  

 
Cláusula Sétima 

(Custos de Utilização) 
 

1. Pelos custos de utilização do pavilhão/ocupação 
do espaço físico, o Primeiro Outorgante atribuirá 
ao Segundo Outorgante, uma comparticipação 
financeira de acordo com o seguinte: 
 
- De setembro a dezembro de 2020 – pagamento 
no valor total de 5.200,00 (cinco mil e duzentos 
euros), que corresponde ao valor mensal de 
1.300,00 (mil e trezentos euros). 
 
- Ano de 2021 – pagamento no valor total de 
14.300,00 (catorze mil e trezentos euros), que 
corresponde ao valor mensal de 1.300,00 (mil e 
trezentos euros). 
 
2. Os pagamentos referentes à utilização das 
instalações desportivas no ano de 2020 serão 
efetuados da seguinte forma: 
 

- setembro – pagamento no mês de outubro, até 
ao oitavo dia do mês; 
 
- outubro, novembro e dezembro - será até ao 
oitavo dia de cada mês. 
 
3. Os pagamentos referentes ao ano de 2021 serão 
efetuados até ao oitavo dia do mês, com exceção 
do mês de agosto do qual não resulta o dever de 
qualquer comparticipação financeira por parte do 
Primeiro Outorgante. 
 
4. O montante da comparticipação será objeto de 
atualização, a operar-se no mês de janeiro de cada 
ano civil, por indexação ao Índice do Preço no 
Consumidor. 

 
Cláusula Oitava 

(Recursos Humanos) 
 

1. Cada um dos Outorgantes assegurará os 
recursos humanos necessários para garantir um 
adequado funcionamento do pavilhão, durante o 
período de tempo cuja gestão é da sua 
responsabilidade. 
 
2. A limpeza do pavilhão e área envolvente, deve 
ser feita diariamente no final de cada período de 
utilização, por forma a, não pôr em causa a 
utilização pelo outro Outorgante. 

 
Cláusula Nona 

(Desgaste de Material) 
 

A manutenção de todo e qualquer material 
desportivo que seja utilizado de forma regular por 
parte dos dois Outorgantes, será suportada por 
estes, em partes iguais. 

 
Cláusula Décima 

(Vigência) 
 

1. Sem prejuízo, de eventual revisão por acordo de 
ambos os Outorgantes, o presente acordo tem a 
duração de um ano, produzindo efeitos a partir de 
1 de setembro de 2020. 
 
2. O presente acordo considera-se 
automaticamente renovado, por períodos 
sucessivos de um ano, se nenhum dos 
Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, com 60 (sessenta) dias de 
antecedência em relação à data do termo que 
estiver em vigor. 

 
Cláusula Décima Primeira 

(Casos Omissos) 
 

O presente acordo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela 
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autonomia e competências dos respetivos 
intervenientes, pelo que a adequação ou alteração 
do estipulado pelo presente acordo, será apreciada 
e decidida por acordo entre os Outorgantes. 
 
O presente Acordo 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 Diretor da Escola Secundária Braamcamp 
Freire 

 
___________________________________ 

 
(Jorge Nunes)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
SPORT LISBOA E BENFICA 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação da minuta de protocolo de colaboração 
entre o Município de Odivelas e o Sport Lisboa e 
Benfica, nos termos dos artigos 23.º, n.º 2, alínea f), 
33.º, n.º 1, alínea u) e n.º 35.º n.º 3 da Lei 75/2013, de 
12 de setembro, que institui o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais. O presente protocolo de 
colaboração, tem por objeto a cooperação das 
partes na concretização de alguns treinos das 
modalidades de futsal masculino e voleibol 
masculino e feminino, de acordo com a 
Informação n.º Interno/2020/6216, de 2020.08.12, e 
nas condições da minuta de protocolo de 
colaboração anexa à informação. 

 
 
 
 
 
 
 

“Minuta Protocolo de Colaboração 
 

Município de Odivelas / Sport Lisboa e Benfica 
 

N.º 0070000/DDCT/DDD/1/2020 
 

Considerando que: 
 
- O desporto federado ocupa um lugar de 
destaque no panorama desportivo nacional, 
constituindo um indicador relevante de 
desenvolvimento do país e de cada concelho; 
 
- É objetivo da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo (DDD) promover o Desporto, através da 
adoção de programas e projetos que visem a 
diversificação da oferta desportiva, o aumento do 
número de praticantes, a manutenção da sua 
saúde e condição física e a melhoria da qualidade 
das práticas, no âmbito das diversas vertentes do 
Desporto, designadamente na formação, 
recreação, lazer e rendimento; 
 
- A DDD promove a máxima rentabilização da 
utilização das instalações desportivas sob gestão 
desta unidade orgânica, através de programação 
de atividades e otimização de protocolos; 
 
- A estratégia do projeto desportivo de Odivelas fez 
com que a cidade fosse escolhida como Cidade 
Europeia do Desporto em 2020, uma distinção que 
torna o nosso Concelho o centro de formações, 
jogos, competições, e outros, no âmbito municipal, 
nacional e internacional; 
 
- O Sport Lisboa e Benfica (SLB) é um clube 
desportivo com a missão de participar nas 
competições das modalidades que desenvolve, 
promover e organizar espetáculos desportivos, 
fomentar ou desenvolver atividades relacionadas 
com a prática desportiva e formar crianças e 
jovens; 
 
- O Protocolo Orientador de Regresso aos Treinos 
e Competições – Covid-19 entre as 5 federações de 
modalidades de pavilhão (andebol, basquetebol, 
patinagem, voleibol e futebol/futsal), a Secretaria 
de Estado da Juventude e do Desporto e a Direção 
Geral de Saúde, concluiu que durante a atual fase 
de treino condicionado, é permitida a partilha de 
bola nas modalidades coletivas de pavilhão, desde 
que garantida a sua repetida limpeza e desinfeção, 
sendo que os treinos não terão restrições para os 
escalões de equipas seniores a partir de 1 de agosto 
de 2020; 
 
- A possibilidade de retoma da competição sénior 
a partir de 22 de agosto tem primordial importância 
para os compromissos internacionais das Seleções 
Nacionais, por forma a permitir a sua adequada 
preparação para a representação nacional; 
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- O SLB é um clube multidesportivo, com equipas 
profissionais, que garante a realização de testes 
médicos que comprovem a sua aptidão para a 
prática desportiva em segurança e de meios de 
diagnóstico para o período particular que 
atravessamos, causado pela Covid-19; 
 
- O SLB para garantir a realização de treinos com 
as equipas Futsal Masculino, Voleibol Masculino e 
Voleibol Feminino, nos dias 12, 14 e 18 de agosto, 
solicitou ao Município de Odivelas a cedência do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas; 
 
- O Município de Odivelas encontra-se na 
disposição de ceder o uso de instalações 
desportivas, para as atividades acima referidas, 
com contrapartidas; 
 
Assim, nos termos dos artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 
33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que institui o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, e de forma a articular recursos e 
ações com a finalidade de definir princípios e 
normas claras de relacionamento entre as duas 
instituições, é celebrado o Protocolo de Colaboração, 
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 
 
SPORT LISBOA E BENFICA, pessoa coletiva de 
utilidade pública desportiva com o número 500 
276 722, com sede no Estádio do Sport Lisboa e 
Benfica – porta 18, Avenida Eusébio da Silva 
Ferreira, Estádio Sport Lisboa e Benfica, 1500-313 
Lisboa, adiante designado por “Segundo 
Outorgante”, neste ato representado pelo Sr. Vice-
Presidente, Domingos de Almeida Lima, 
 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente Protocolo de Colaboração, de ora em 
diante designado por Protocolo, tem por objeto a 
cooperação das partes na concretização de alguns 
treinos das modalidades de futsal masculino e 
voleibol masculino e feminino. 
 
2. Os treinos referidos no número anterior 
ocorrerão nos dias: 12, 14 e 18 de agosto de 2020, no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas (PMO). 
 

3. A colaboração do Primeiro Outorgante faz-se 
através da cedência da Nave 1, da infraestrutura 
desportiva referida, no ponto anterior, ao Segundo 
Outorgante. 
 
4. A colaboração do Segundo Outorgante, como 
contrapartida, far-se-á através da realização de 
jogo de beneficência, palestra/webina e ação de 
formação ao Primeiro Outorgante, conforme 
descrito adiante na Cláusula Quarta. 

 
Cláusula Segunda 

(Execução do Protocolo) 
 

1 - O período de execução do Protocolo, objeto de 
cooperação, tem início no dia 12 de agosto e 
termina quando as partes Outorgantes 
concretizarem as ações definidas. 
 
2 – Serão as partes Outorgantes a acordar as datas 
e os aspetos operacionais atendendo o período 
particular que enfrentamos na saúde pública, à 
escala global. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante, através da Câmara 
Municipal de Odivelas, é responsável por: 
 
1.1 . Facultar o uso da instalação desportiva e 
infraestruturas de apoio, descrita no n.º 3 da 
cláusula primeira, nos dias 12, 14 e 18 de agosto. 
 
1.2 . Conceder licenças que se mostrem 
necessárias; 
 
1.3 . Comprometer-se respeitar toda a legislação 
em matéria de recursos humanos, higiene e 
segurança em vigor; 
 
1.4 . Em matéria de proteção de dados pessoais que 
digam respeito à relação com o Segundo 
Outorgante e ao estrito cumprimento do presente 
Protocolo, o Primeiro Outorgante compromete-se 
a respeitar o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu de 27 de abril de 2016 - Regulamento 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), bem 
como a legislação nacional aplicável. 

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante é responsável por:  
 
1.1. Planear, preparar, coordenar e avaliar as ações e 
eventos referidos, nas alíneas seguintes, de modo 
a garantir que os mesmos correspondam, às 
expectativas qualitativas e quantitativas de todos 
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os intervenientes e do público, com definição de 
datas e dos aspetos operacionais a acordar entre 
as partes: 
 
a) Jogo de beneficência, sendo o valor revertido 
para uma ou mais instituições desportivas do 
Concelho de Odivelas; 
 
b) Realizar 1 palestra ou webinar com treinadores 
e/ou jogadores do clube, com possibilidade de 
integração de convidados institucionais ligados à 
área desportiva; 
 
c) Concretizar 1 ação de formação aos técnicos da 
área de desporto da Câmara Municipal de Odivelas 
e a 2 elementos de cada clube do concelho; 
 
1.2. Garantir que os seus praticantes, que treinam 
no PMO, possuem seguro de acidentes 
desportivos; 
 
1.3. Comprometer-se respeitar toda a legislação em 
matéria de recursos humanos, higiene e 
segurança em vigor tanto dos treinos 
mencionados no Objeto do presente contrato, 
como dos eventos desta Cláusula; 
 
1.4. Cumprir com o princípio da igualdade de 
oportunidades e da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres, das determinações da 
Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 
Conselho Nacional do Desporto, e de um modo 
geral, da legislação relativa ao combate às 
manifestações de violência associadas ao 
desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à 
xenofobia e a todas as formas de discriminação, 
entre as quais baseadas no sexo; 
 
1.5. Cumprir com as obrigações estabelecidas do 
presente Protocolo e outras de ordem legal a que 
esteja vinculado; 
 
1.6. Em matéria de proteção de dados pessoais que 
digam respeito à relação com o Primeiro 
Outorgante e ao estrito cumprimento do presente 
Protocolo, 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. 

 
Cláusula Quinta 

(Produção de Efeitos e Vigência) 
 

1. O presente Protocolo entra em vigor após a 
devida assinatura das partes Outorgantes e sua 
publicitação no Boletim Municipal e opera o seu 
termo de acordo com a Cláusula Segunda 
(Execução do Programa). 
 

2. O presente Protocolo 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 

(Revisão) 
 

O presente Protocolo 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. 

 
Cláusula Sétima 

(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 Protocolo ou perante situações omissas, 
as partes Outorgantes desenvolverão esforços, no 
âmbito do princípio de boa-fé, para alcançar uma 
posição de comum acordo, devendo merecer por 
ambas a necessária análise e discussão tendo 
sempre por base o entendimento e a procura de 
soluções que sirvam os seus interesses. 
 
3. Para quaisquer questões emergentes da 
interpretação e execução do presente Protocolo, 
será competente o foro da Comarca de Lisboa, 
com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada um dos 
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 Protocolo 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) 
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O Vice-Presidente do Sport Lisboa e Benfica 

 
____________________________________ 

(Domingos Almeida Lima)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

DESAFETAÇÃO DE PARECLA DE TERRENO 
 

 
 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 
INTEGRAR O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL 

PARCELA DE TERRENO DESIGNADA POR “PARCELA B” 
 

Proposta de desafetação do domínio público para 
Integrar o domínio privado municipal da parcela 
de terreno designada por “Parcela B”, destinada a 
habitação, com a área de 1.905 m2, sita na Rua 
Cerrado das Oliveiras, na União das Freguesias de 
Ramada e Caneças, concelho de Odivelas, 
compreendida entre os Lotes E4 e E2 e a tardoz 
dos Lotes E2, E5 e E6, registada na Matriz Predial 
sob o artigo 6361, a destacar do prédio rústico com 
a área de 32.840 m2, descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha 2228, e inscrito na 
matriz Predial sob o artigo 22 da secção D, ambas 
da freguesia de Odivelas, à qual foi atribuído, para 
efeitos registais, o valor de € 5.715,00 (cinco mil 
setecentos e quinze euros), conforme ficha de 
bens imóveis do Município, inventário n.º 39794, ao 
abrigo das disposições conjugadas da alínea ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea q) do n.º 1 do artigo 
25.º, ambas da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
diploma que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5747, de 2020.07.27. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE 
APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

EIXO DESPORTIVO E CULTURAL – COVID 19 
ALTERAÇÃO DO ARTIGO 4.º N.º 2 

 
Alteração do Artigo 4.º, n.º 2 do “Programa 
Extraordinário de Apoio Municipal de Odivelas- 
Eixo Desportivo e Cultural – COVID 19”, aprovado na 
12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 24 de junho de 2020, 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 14 de 2020, nos termos dos artigos 23.º 
n.º 1, alíneas e) e f) e 33.º n.º 1, alínea u), ambos, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
sob a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/6281, de 2020.08.12, e conforme consta 
na referida informação: 
 
 
«(…) O artigo 4º do referido Programa, no âmbito 
das despesas elegíveis, estabelece o seguinte 
(itálico e negritos nossos):  
 
“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).” 
 
Ora, já em sede de execução do Programa, 
concluiu-se que o valor da comparticipação, que, 
relembra-se, corresponde a 50% do valor das 
despesas elegíveis incorridas, até ao limite máximo 
de 1.000,00 €, seria diminuto para mitigar o 
impacto que as medidas, decretadas durante o 
estado de emergência, geraram na “vida” das 
Associações/Coletividades do Concelho. 
 
Em face do exposto, sugere-se a alteração do valor 
da comparticipação de 50% para 80% das 
despesas elegíveis incorridas, sem prejuízo de se 
manter o limite máximo de € 1.000,00 a atribuir 
por Associação/Coletividade. 
 
No caso de concordância, sugere-se que a redação 
do art. 4.º, n.º 2 do PEAMO passe a ser a seguinte: 
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“Artigo 4º 
(…) 

 
1. (…)  
 
2. O montante máximo a atribuir a cada uma das 
Associações/Coletividades no âmbito do presente 
programa é de 80% do valor das despesas elegíveis 
incorridas, até ao limite máximo de 1.000,00 € (mil 
euros).” 
 
O artigo 4.º do PEAMO passa, assim, a ter a 
seguinte redação: 
 

“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 80% do valor das despesas elegíveis 
incorridas, até ao limite máximo de 1.000,00 € (mil 
euros).” (…)» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIFICAÇÃO DOS MONTANTES A COMPARTICIPAR 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE 

APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
EIXO DESPORTIVO E CULTURAL 

 
Retificação dos Montantes a Comparticipar/ 
Transferir no âmbito do Programa Extraordinário 
de Apoio Municipal de Odivelas - Eixo Desportivo e 
Cultural, atribuídos nos termos da deliberação 
tomada na 15.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 5 de agosto de 
2020 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17 de 2020). 
 
No âmbito da alteração do artigo 4.º, n.º 2 do 
Programa Extraordinário de Apoio Municipal de 
Odivelas (PEAMO), efetuado na presente reunião, 
foi promovida a alteração do valor da 
comparticipação de 50% para 80% das despesas 
elegíveis incorridas, sem prejuízo de se manter o 
limite máximo de 1.000,00 € (mil euros) a atribuir 
por Associação/coletividade. 
 
De acordo com a informação n.º Interno/2020/6282, 
de 2020.08.12, é proposto a atribuição do apoio/ 
comparticipação extraordinário de mais 30% do 

valor inicialmente previsto, o qual ascende ao 
montante global de 851,21 € (oitocentos e 
cinquenta e um euros e vinte e um cêntimos), 
procedendo-se à retificação dos valores finais a 
comparticipar nos seguintes termos: 

 
Mapa das associações candidatas 

 

 
Proposta 

Atribuição 
50% 

Proposta 
Atribuição 

30% 

Associação dos Amigos de 
Caneças 

279,08 € 167,45 € 

AVAMO 482,26 € 289,36 € 

Associação Artesãos D. Dinis 277,96 € 166,78 € 

POVARTE 40,99 € 24,59 € 

Rancho Folclórico “Os 
Camponeses de Odivelas” 

887,99 € 112,01 € 

Sociedade Musical e 
Desportiva de Caneças 

151,71 € 91,03 € 

Montante a atribuir 2.119,99 € * 851,21 € 

Valor Total a atribuir 2.971,20 € 

 
* valor atribuído no âmbito da deliberação tomada na 15.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 5 de 
agosto de 2020 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 17 de 2020) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

EIXO DA CULTURA - 2020 
 

Atribuição de comparticipações Financeiras no 
âmbito do Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas (PAMO), às candidaturas apresentadas ao 
eixo da cultura, para o corrente ano de 2020, no 
montante global de 16.711,52 € (dezasseis mil, 
setecentos e onze euros e cinquenta e dois 
cêntimos), nos termos da alínea u) do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
locais, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/5704, de 2020.08.06, nos termos da 
tabela final constante na informação: 
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PAMO 2020 - Eixo da Cultura 
Proposta de Subsídios a atribuir 

 

Associação 

Medida I Medida II 

Total Atividade 
Regular 

Aquisição de 
Bens e 

Serviços 

Aquisição de 
Equipamentos 

ANARBA 500,00 €   500,00 € 

Anzol Castiço 500,00 €  553,78 € 1.053,78 € 

Associação Coral de Odivelas 500,00 € 750,00 € 534,85 € 1.784,85 € 

Associação Cultural Cepa Torta 500,00 €   500,00 € 

Associação Rancho Os Aguadeiros de 
Odivelas 500,00 €   500,00 € 

Associação de Artesãos D. Dinis 500,00 €   500,00 € 

Associação Moradores das Colinas do 
Cruzeiro 500,00 €   500,00 € 

Associação de Moradores Jardim da Radial 500,00 €  699,40 € 1.199,40 € 

Associação dos Amigos de Canecas 500,00 € 180,00 €  680,00 € 

Associação Recreativa Indo-Portuguesa 500,00 €   500,00 € 

Associação Vale Grande 500,00 € 513,68 €  1.013,68 € 

AVAMO 500,00 €   500,00 € 

Break a Leg 500,00 €   500,00 € 

Esquerda Alta 500,00 €   500,00 € 

Grupo Coral Pequenos Cantores da 
Pontinha 500,00 € l.000,00 €  1.500,00 € 

Grupo Coral Ecos do Alentejo 500,00 € 84,26 € 252,15 € 836,41 € 

Grupo de Danças e Cantares Casal do Rato 720,00 €   720,00 € 

Povarte 500,00 €   500,00 € 

Rancho Folclórico Os Camponeses de 
Odivelas 500,00 €   500,00 € 

Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 500,00 € 825,00 €  1.325,00 € 

Sociedade Musical Odivelense 1.000,00 €  98,40 € 1.098,40 € 

 11.220,00 € 3.352,94 € 2.138,58 € 16.711,52 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

MEDIDA I - ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 
 
 

Atribuição de Comparticipação Financeira aos 
clubes/coletividades desportivas, no âmbito das 
candidaturas ao Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas (PAMO), Medida I (atividade regular), 
referente à época desportiva 2019/2020, no valor de 
49.935,21 € (quarenta e nove mil, novecentos e 
trinta e cinco euros e vinte e um cêntimos), 
contemplando 30 (trinta) candidaturas, de acordo 
com a informação n.º Interno/2020/5776, de 
2020.08.10, nos termos do quadro constante na 
informação: 
 
 
 
 

Medida I (Atividade Regular) - 2019/2020 
Valor 

Clube/coletividade desportiva 

Academia Patinagem de Odivelas 1 577,50 € 

Academias Karaté Wado Ryu 643,75 € 

AGYMNODV - Associação Desportiva de 
Odivelas 2 777,50 € 

Associação Agbara Capoeira 790,00 € 

Associação Cultural Social Desportiva 
Arroja 565,20 € 

Associação Sócio Cultural Vale Grande 827,41 € 

Associação Tira-me da Rua 542,50 € 

CDPA - Clube Desportivo 782,48 € 

Centro Escolar Republicano Tenente 
Valdez 2 275,22 € 

Centro Karaté-Do Shotokan de Odivelas 3 000,00 € 

Club Desporto Jardim Amoreira 2 439,68 € 

Clube Académico de Odivelas 805,00 € 
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Clube Atlético Cultural 1 634,31 € 

Clube Atlético Patameiras 2 875,70 € 

Clube Desportivo Escola Secundária 
Ramada 730,15 € 

Clube Futebol Metodologia Tocof 1 847,32 € 

Famões Clube Atlético 1 588,75 € 

Ginásio Clube Odivelas 2 582,50 € 

Grupo Desportivo Bons Dias 1 431,25 € 

Grupo Recreativo Cultural Presa Casal Rato 2 102,95 € 

Grupo Recreativo Olival Basto 1 735,00 € 

Judo Clube de Odivelas 1 578,04 € 

Odivelas Basket Clube 1 555,00 € 

Odivelas Voleibol Clube 2 988,22 € 

Póvoa Santo Adrião Atlético Clube 880,40 € 

Privilégio Brave Boxing Club 1 754,50 € 

Sociedade Musical Desportiva Caneças 3 000,00 € 

Ténis Clube Póvoa Santo Adrião 1 153,63 € 

União Desportiva e Recreativa de Santa 
Maria 3 000,00 € 

Waririorambition Club 471,25 € 

Total 49 935,21 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
MEDIDAS I, II E III - ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021 

 
Atribuição de Comparticipação Financeira aos 
clubes/coletividades desportivas, no âmbito das 
candidaturas ao Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas (PAMO). Medida I (atividade regular), 
época de 2020/2021, no valor de 62.432,33 € 
(sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois 
euros e trinta e três cêntimos), contemplando 36 
(trinta e seis) candidaturas. Medida II (aquisição de 
bens, serviços, equipamentos e viaturas), época de 
2020/2021, no valor de 54.307,66 € (cinquenta e 
quatro mil, trezentos e sete euros e sessenta e seis 
cêntimos), correspondente a 33 (trinta e três) 
candidaturas. Medida III (beneficiação de 
instalações), época 2020/2021, no valor de 16.961,55 
€ (dezasseis mil novecentos e sessenta e um euros 
e cinquenta e cinco cêntimos), correspondente a 2 
(duas) candidaturas, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5776, de 2020.08.10, e nos termos dos 
quadros constantes na informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro referente às comparticipações financeiras 
– Medida I – época 2020/2021 

 
 

Medida I (Atividade Regular) - 2020/2021 
Valor 

Clube/coletividade desportiva 

Academias Karaté Wado Ryu 756,25 € 

Academia de Patinagem de Odivelas 2 020,00 € 

AGYMNODV - Associação Desportiva 
Odivelas 

2 777,50 € 

Associação Agbara de Capoeira 700,00 € 

Associação Cultural Social e Desportiva 
Arroja 580,12 € 

Associação Desportiva Outbraves 351,25 € 

Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários Caneças 

1 193,60 € 

Associação Moradores das Colinas do 
Cruzeiro 

790,00 € 

Associação Recreativa Cultural Indo 
Portuguesa 

452,50 € 

Associação Sócio Cultural Vale Grande 1 093,75 € 

Associação Tira-me da Rua 587,50 € 

CDPA - Clube Desportivo 700,00 € 

Centro de Karaté-Do Shotokan de 
Odivelas 

3 000,00 € 

Centro Escolar Republicano Tenente 
Valdez 

1 690,00 € 

Club Desporto Jardim Amoreira 1 966,75 € 

Clube Académico de Odivelas 1 112,40 € 

Clube Atlético Cultural 3 000,00 € 

Clube Atlético Patameiras 2 042,50 € 

Clube Desportivo Escola Secundária 
Ramada 

1 656,25 € 

Clube Desportivo Ricardo Freixial 715,16 € 

Clube Futebol Metodologia Tocof 3 000,00 € 

Famões Clube Atlético 1 712,50 € 

Ginásio Clube de Odivelas 3 000,00 € 

Grupo Desportivo Bons Dias 1 656,25 € 

Grupo Recreativo Cultural Presa Casal 
Rato 1 923,10 € 

Grupo Recreativo Olival Basto 3 000,00 € 

Judo Clube de Odivelas 1 360,00 € 

ODCRollers Clube Desportivo 565,00 € 

Odivelas Basket Clube 2 837,50 € 
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Odivelas Voleibol Clube 3 000,00 € 

Póvoa Santo Adrião Atlético Clube 917,25 € 

Privilégio Brave Boxing Club 1 750,80 € 

Sociedade Musical Desportiva Caneças 3 000,00 € 

Ténis Clube Póvoa Santo Adrião 1 524,40 € 

União Desportiva Recreativa Santa Maria 3 000,00 € 

Warriorambition Club 3 000,00 € 

Total 62 432,33 € 

 
 

Quadro referente às comparticipações financeiras 
– Medida II – época 2020/2021 

 

Clube/ 
Coletividade Desportiva 

Valor a 
Atribuir 

Academias de Karaté Wado Ryu 1 500,00 € 

ArcheryCoach Academy 466,96 € 

AGYMNODV - Associação Desportiva 
Odivelas 

1 771,46 € 

Associação Agbara Capoeira 1 500,00 € 

Associação Cultural Social Desportiva 
Arroja 

1 000,00 € 

Associação Desportiva Outbraves 600,00 € 

Associação Veteranos Futebol Odivelas 903,75 € 

AMUR - Associação Moradores Jardim 
Radial 669,00 € 

Associação Sócio Cultural Vale Grande 200,30 € 

Associação Tira-me da Rua 1 200,00 € 

Centro Escolar Republicano Valdez 2 500,00 € 

Centro de Karaté-Do Shotokan Odivelas 1 500,00 € 

Clube Académico de Odivelas 2 500,00 € 

Clube Atlético Cultural 1 694,34 € 

Clube Atlético Patameiras 1 000,00 € 

Club Desporto Jardim Amoreira 2 500,00 € 

CDPA - Clube Desportivo 600,00 € 

Clube Futebol Metodologia Tocof 2 500,00 € 

Famões Clube Atlético 2 500,00 € 

Federação Portuguesa de KickBoxing e 
Muaythai 1 500,00 € 

Ginásio Clube de Odivelas 2 500,00 € 

Grupo Desportivo Bons Dias 2 500,00 € 

Grupo Recreativo Cultural Presa Casal do 
Rato 

1 000,00 € 

Grupo Recreativo Olival Basto 2 500,00 € 

Judo Clube Odivelas 1 950,00 € 

ODCRollers 553,50 € 

Odivelas Basket Clube 2 500,00 € 

Odivelas Voleibol Clube 2 500,00 € 

Privilégio Brave Boxe Club 2 500,00 € 

Póvoa Santo Adrião Atlético Clube 2 500,00 € 

Sociedade Musical Desportiva Caneças 1 000,00 € 

Ténis Clube Póvoa Santo Adrião 1 923,00 € 

União Desportiva Recreativa Santa Maria 1 775,35 € 

Total 54 307,66 € 

 
 

Quadro referente às comparticipações financeiras 
– Medida III – época 2020/2021 

 

Clube/Coletividade Desportiva 
Valor a 
Atribuir 

Centro Escolar Republicano Tenente 
Valdez 10 000,00 € 

Grupo Recreativo Cultural Presa Casal 
Rato 6 961,55 € 

Total 16 961,55 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 
MINUTAS DE CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
MEDIDAS I, II E III 

 
Minutas de contrato programa de desenvolvimento 
desportivo, medidas I, II e III, no âmbito do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), 
tendo em vista o desenvolvimento da atividade 
desportiva no concelho de Odivelas. Através dos 
contratos programas de desenvolvimento 
desportivo o Município de Odivelas concede um 
apoio financeiro, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º 
do referido programa e nos termos dos artigos 7.º, 
46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de 
Bases da Atividade Física e do Desporto - e do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime 
Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo - em conjugação 
com o disposto nos artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 33.º, 
n.º 1, alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que institui o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/5776, de 2020.08.10, e nos termos das 
minutas constantes em anexo à informação. 
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“MINUTA 
 

Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 

 
Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo 
 

Medida I (Apoio à Atividade Regular) 
Época Desportiva de 2019/2020 

 
(clube/coletividade desportiva) 

 
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. 
 
- 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. 
 
- Os clubes/associações desportivas constituem a 
célula base do desenvolvimento desportivo local, 
enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, 
uma importante função social. 
 
- A Câmara Municipal de Odivelas, através da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo (DDD), 
pretende dotar as associações/clubes desportivos, 
com meios e recursos financeiros que permitam 
viabilizar a sua actividade regular e facilitar a 
concretização de projectos e iniciativas de 
interesse comunitário. 
 
- A Câmara Municipal de Odivelas entende que os 
apoios consignados no presente contrato, de 
modo transparente e eficiente, em coerência com 
os seus objectivos e em consonância com o 
ordenamento jurídico sobre esta matéria, 
contribuem para o estabelecimento de um clima 
de confiança e relacionamento institucional e 
conferem, também, à entidade beneficiária 
responsabilidades acrescidas, não só para com os 
seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
- O/A (clube/coletividade desportiva), é uma 
coletividade desportiva sem fins lucrativos, com 
sede social na freguesia de (freguesia), Concelho 
de Odivelas. 
 
 

- Trata-se de uma das coletividades do Concelho 
de Odivelas, que promove o Desporto através da 
modalidade de (atividade/s desenvolvida/s), 
movimentando (n.º) atletas/praticantes, 
distribuídos por vários escalões etários. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo (CPDD) - em conjugação com o 
disposto nos artigos 23.º n.º 2, alínea f) e 33.º, n.º 1, 
alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
institui o Regime Jurídico das Autarquias Locais, e 
de forma a articular recursos e ações com a 
finalidade de definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel 
dos Santos Martins, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, 
 
e 
 
(clube/coletividade desportiva), coletividade 
desportiva sem fins lucrativos com sede (morada), 
pessoa coletiva n.º (), aqui representado por 
(nome), na qualidade de Presidente da Direção, 
adiante designado por Segundo Outorgante. 
 
É livremente acordado e reduzido a escrito o 
presente contrato, no âmbito do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), tendo em 
vista o desenvolvimento da atividade desportiva 
no concelho de Odivelas, nos termos do n.º 6 do 
artigo 9.º do respetivo regulamento, que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente Contrato Programa destina-se a 
regular a atribuição de uma comparticipação 
financeira por parte da Câmara Municipal de 
Odivelas ao/à (identificação do clube/coletividade 
desportiva), com enquadramento no Regulamento 
do Programa de Apoio Municipal de Odivelas - 
PAMO e em cumprimento do disposto na Lei de 
Bases do Desporto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro e do regime jurídico dos contratos-
programa de desenvolvimento desportivo 
instituído pelo Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
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outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 41/2019, de 26 de março. 
 
2. No âmbito do objeto do presente Contrato-
Programa, os indicadores a considerar são os que 
se encontram diretamente explicitados em sede 
dos formulários e pedido de apoio apresentados 
pelo Segundo Outorgante e que foram sufragados 
pela análise fundamentada dos serviços em 
função de critérios previamente definidos pela 
Divisão de Desenvolvimento do Desporto, 
decorrentes e subsumidos ao PAMO e explicitados 
no clausulado do presente Contrato. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações da Entidade Beneficiária do Apoio) 
 

Pelo presente CPDD, ao _____________, enquanto 
entidade beneficiária do apoio ora concedido, 
assume as seguintes obrigações: 
 
1. Cumprir o Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
2. Manter a atividade desportiva. 
 
3. Participar regularmente nas provas oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em 
funcionamento no clube, nos diferentes níveis de 
competição. 
 
4. Colaborar com o Primeiro Outorgante na 
concretização da política de desenvolvimento 
desportivo, sempre que para tal for solicitado, em 
especial nos seguintes domínios: 
 
a) Promoção de ações e desenvolvimento de 
projectos, disponibilizando os seus recursos 
humanos (técnicos, atletas, dirigentes e demais 
colaboradores), na medida das possibilidades. 
 
b) Disponibilização de informação complementar, 
designadamente relacionada com a caracterização 
da situação desportiva do Concelho - Carta 
Desportiva. 
 
c) Organização conjunta de torneios de abertura 
nas modalidades com tradição no clube. 
 
5. Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição de apoios 
decorrentes deste contrato, enquanto se mantiver 
tal situação. 
 
6. Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes ao apoio financeiro 
concedido, 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 Regime Jurídico 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
7. Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos por contrato-programa e a identificação de 
receitas. 
 
8. Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado. 
 
9. Até 30 dias após o termo do contrato, apresentar 
o Relatório de Contas e Relatório de Atividades ou 
mapa de pagamentos e recebimentos. 
 
10. 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. 

 
Cláusula Terceira 

(Prazo de Execução) 
 

1. A execução do presente Contrato-Programa tem 
início em 01 de _________ de 202__ e termo em 31 de 
Julho de 202__. 
 
2. O presente Contrato pode 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 Programa, após a competente 
fundamentação e validação pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
Cláusula Quarta 

(Comparticipação Financeira) 
 

1. Para a execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo 
Segundo Outorgante, no âmbito da Medida I 
(Atividade Regular) do Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas (PAMO), época desportiva 
de 2019/2020, com a despesa constante da 
proposta apresentada pela Entidade, o Primeiro 
Outorgante compromete-se a conceder ao 
Segundo Outorgante, uma comparticipação 
financeira até ao valor máximo de (valor em 
numerário) € (valor por extenso). 
 
2. A verba enunciada no número um provém do 
orçamento de receitas próprias e está inscrito na 
rubrica de despesa orçamental 2020/A/ __ - 39.02 - 
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04.07.01.02 e corresponde, nos termos do disposto 
no n.º 3 do art.º 5º da Lei nº 8/2012, de 21 de 
fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso das entidades públicas, alterada e 
republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, ao 
compromisso válido e sequencial n.º _____/12020. 

 
Cláusula Quinta 

(Disponibilização da comparticipação financeira) 
 

A comparticipação financeira referida na cláusula 
4ª, é disponibilizada, após assinatura e publicitação 
do CPDD. 

 
Cláusula Sexta 

(Sistema de acompanhamento e controlo de 
execução do contrato) 

 
Compete ao Primeiro Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento das responsabilidade 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 
Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, 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 da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 

 
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 de todas 
as quantias pagas 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 do evento 
desportivos objeto deste contrato. 

 
Cláusula Nona 

(Cessação do Contrato) 
 

A vigência do contrato-programa cessa quando 
seja concluído o programa de desenvolvimento 
desportivo objeto de apoio, ou impreterivelmente no 
dia 31 de Agosto de 202__, sem prejuízo do cabal 
cumprimento de todas as obrigações 
contratualmente assumidas, e nos demais casos 
previstos na lei. 

 
Cláusula Décima 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português. 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, 
as partes outorgantes desenvolverão esforços de 
boa-fé para alcançar uma posição de comum 
acordo, devendo merecer por ambas a necessária 
análise e discussão tendo sempre por base o 
entendimento e a procura de soluções que sirvam 
os seus interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada um dos 
Outorgantes supra identificados, 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, (dia), (mês) de 2020 
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

O Presidente da Direção 
da/o (clube/coletividade 

desportiva) 
  

_____________________ _____________________ 
Hugo Manuel dos Santos 

Martins 
(nome)” 

 
 
 

“MINUTA 
 

Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 

 
 

Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo 

 
 

Medida I (Apoio à Atividade Regular) 
Época Desportiva de 2020/2021 

 
(clube/coletividade desportiva) 

 
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. 
 
- 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. 
 
- Os clubes/associações desportivas constituem a 
célula base do desenvolvimento desportivo local, 
enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, 
uma importante função social. 
 
- A Câmara Municipal de Odivelas, através da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo (DDD), 
pretende dotar as associações/clubes desportivos, 
com meios e recursos financeiros que permitam 
viabilizar a sua actividade regular e facilitar a 
concretização de projectos e iniciativas de 
interesse comunitário.  
 
- A Câmara Municipal de Odivelas entende que os 
apoios consignados no presente contrato, de 
modo transparente e eficiente, em coerência com 
os seus objectivos e em consonância com o 
ordenamento jurídico sobre esta matéria, 
contribuem para o estabelecimento de um clima 
de confiança e relacionamento institucional e 

conferem, também, à entidade beneficiária 
responsabilidades acrescidas, não só para com os 
seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
- O/A (clube/coletividade desportiva), é uma 
coletividade desportiva sem fins lucrativos, com 
sede social na freguesia de (freguesia), Concelho 
de Odivelas. 
 
- Trata-se de uma das coletividades do Concelho 
de Odivelas, que promove o Desporto através da 
modalidade de (atividade/s desenvolvida/s), 
movimentando (n.º) atletas/praticantes, distribuídos 
por vários escalões etários. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo (CPDD) - em conjugação com o 
disposto nos artigos 23.º,n.º 2, alínea f) e 33.º, n,º 1, 
alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
institui o Regime Jurídico das Autarquias Locais, e 
de forma a articular recursos e ações com a 
finalidade de definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel 
dos Santos Martins, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, 
 
e 
 
(clube/coletividade desportiva), coletividade 
desportiva sem fins lucrativos com sede (morada), 
pessoa coletiva n.º (), aqui representado por 
(nome), na qualidade de Presidente da Direção, 
adiante designado por Segundo Outorgante. 
 
É livremente acordado e reduzido a escrito o 
presente contrato, no âmbito do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), tendo em 
vista o desenvolvimento da atividade desportiva 
no concelho de Odivelas, nos termos do n.º 6 do 
artigo 9.º do respetivo regulamento, que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente Contrato Programa destina-se a 
regular a atribuição de uma comparticipação 
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financeira por parte da Câmara Municipal de 
Odivelas ao/à (identificação do clube/coletividade 
desportiva), com enquadramento no Regulamento 
do Programa de Apoio Municipal de Odivelas – 
PAMO e em cumprimento do disposto na Lei de 
Bases do Desporto, aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro e do regime jurídico dos contratos-
programa de desenvolvimento desportivo instituído 
pelo Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, 
de 26 de março. 
 
2. No âmbito do objeto do presente Contrato-
Programa, os indicadores a considerar são os que 
se encontram diretamente explicitados em sede 
dos formulários e pedido de apoio apresentados 
pelo Segundo Outorgante e que foram sufragados 
pela análise fundamentada dos serviços em 
função de critérios previamente definidos pela 
Divisão de Desenvolvimento do Desporto, 
decorrentes e subsumidos ao PAMO e explicitados 
no clausulado do presente Contrato. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações da Entidade Beneficiária do Apoio) 
 

Pelo presente CPDD, ao ___________, enquanto 
entidade beneficiária do apoio ora concedido, 
assume as seguintes obrigações: 
 
1. Cumprir o Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
2. Manter a atividade desportiva. 
 
3. Participar regularmente nas provas oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em 
funcionamento no clube, nos diferentes níveis de 
competição. 
 
4. Colaborar com o Primeiro Outorgante na 
concretização da política de desenvolvimento 
desportivo, sempre que para tal for solicitado, em 
especial nos seguintes domínios:  
 
a) Promoção de ações e desenvolvimento de 
projectos, disponibilizando os seus recursos 
humanos (técnicos, atletas, dirigentes e demais 
colaboradores), na medida das possibilidades. 
 
b) Disponibilização de informação complementar, 
designadamente relacionada com a caracterização 
da situação desportiva do Concelho – Carta 
Desportiva. 
 
c) Organização conjunta de torneios de abertura 
nas modalidades com tradição no clube. 
 
5. Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 

pena de suspensão na atribuição de apoios 
decorrentes deste contrato, enquanto se mantiver 
tal situação. 
 
6. Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes ao apoio financeiro 
concedido, 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 Regime Jurídico 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
7. Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos por contrato-programa e a identificação de 
receitas.  
 
8. Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado. 
 
9. Até 30 dias após o termo do contrato, apresentar 
o Relatório de Contas e Relatório de Atividades ou 
mapa de pagamentos e recebimentos. 
 
10. 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. 

 
Cláusula Terceira 

(Prazo de Execução) 
 

1. A execução do presente Contrato-Programa tem 
início em 01 de _______ de 202__ e termo em 31 de 
Julho de 202__. 
 
2. O presente Contrato pode 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 Programa, após a competente 
fundamentação e validação pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
Cláusula Quarta 

(Comparticipação Financeira) 
 

1. Para a execução  do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo 
Segundo Outorgante, no âmbito da Medida I 
(Atividade Regular) do Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas (PAMO), época desportiva 
de 2020/2021, com a despesa constante da 
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proposta apresentada pela Entidade, o Primeiro 
Outorgante compromete-se a conceder ao 
Segundo Outorgante, uma comparticipação 
financeira  até ao valor máximo de (valor em 
numerário) € (valor por extenso). 
 
2. A verba enunciada no número um provém do 
orçamento de receitas próprias e está inscrito na 
rubrica de despesa orçamental 2020/A/___ – 39.02 
– 04.07.01.02 e corresponde, nos termos do 
disposto no n.º 3 do art.º 5º da Lei nº 8/2012, de 21 
de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso das entidades públicas, alterada e 
republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, ao 
compromisso válido e sequencial n.º_______/2020. 

 
Cláusula Quinta 

(Disponibilização da comparticipação financeira) 
 

A comparticipação financeira referida na cláusula 
4ª, é disponibilizada, após assinatura e publicitação 
do CPDD. 

 
Cláusula Sexta 

(Sistema de acompanhamento e controlo de 
execução do contrato) 

 
Compete ao Primeiro Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento das responsabilidade 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 
Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, 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 da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do regime jurídico 

dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 

 
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 de todas 
as quantias pagas 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 do evento 
desportivos objeto deste contrato. 

 
Cláusula Nona 

(Cessação do Contrato) 
 

A vigência do contrato-programa cessa quando 
seja concluído o programa de desenvolvimento 
desportivo objeto de apoio, ou impreterivelmente no 
dia 31 de Agosto de 202_, sem prejuízo do cabal 
cumprimento de todas as obrigações 
contratualmente assumidas, e nos demais casos 
previstos na lei.  

 
Cláusula Décima 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português. 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, 
as partes outorgantes desenvolverão esforços de 
boa-fé para alcançar uma posição de comum 
acordo, devendo merecer por ambas a necessária 
análise e discussão tendo sempre por base o 
entendimento e a procura de soluções que sirvam 
os seus interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada um dos 
Outorgantes supra identificadas, devendo 
qualquer alteração de morada ser comunicada à 
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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, (dia), (mês) de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

O Presidente da Direção 
da/o (clube/coletividade 

desportiva) 
  

_________________________ _________________________ 
Hugo Manuel dos Santos 

Martins 
(nome)” 

 
 
 

“MINUTA 
 

Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 

 
 

Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo 

 
 

Medida II (Aquisição de Bens, Serviços, 
Equipamentos e Viaturas) 

Época Desportiva de 2020/2021 
 

(clube/coletividade desportiva) 
 

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. 
 
- 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. 
 
- 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, através da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo (DDD), 
pretende dotar as associações/clubes desportivos, 
com meios e recursos financeiros que permitam 
viabilizar a sua atividade regular e facilitar a 

concretização de projetos e iniciativas de interesse 
comunitário.  
 
- A Câmara Municipal de Odivelas entende que os 
apoios consignados no presente contrato, de 
modo transparente e eficiente, em coerência com 
os seus objetivos e em consonância com o 
ordenamento jurídico sobre esta matéria, 
contribuem para o estabelecimento de um clima 
de confiança e relacionamento institucional e 
conferem, também, à entidade beneficiária 
responsabilidades acrescidas, não só para com os 
seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
- O/A (clube/coletividade desportiva), é uma 
coletividade desportiva sem fins lucrativos, com 
sede social na freguesia de (nome da freguesia), 
Concelho de Odivelas. 
 
- Trata-se de uma das coletividades do Concelho 
de Odivelas, que promove o Desporto através da 
(modalidades desenvolvidas), movimentando (n.º) 
de atletas/praticantes, distribuídos por vários 
escalões etários. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - em conjugação com o disposto nos 
artigos 23.º,n.º 2, alínea f) e 33.º, n,º 1, alínea u) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que institui o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, e de forma 
a articular recursos e ações com a finalidade de 
definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre:  
 
Município de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel 
dos Santos Martins, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, 
 
e 
 
(clube/coletividade desportiva), coletividade 
desportiva sem fins lucrativos com sede (morada), 
pessoa coletiva n.º (), aqui representado por 
(nome), na qualidade de Presidente da Direção, 
adiante designado por Segundo Outorgante. 
 
É livremente acordado e reduzido a escrito o 
presente contrato, no âmbito do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), tendo em 
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vista o desenvolvimento da atividade desportiva 
no concelho de Odivelas, nos termos do artigo 10.º 
do respetivo regulamento, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. Através do presente Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, adiante designado 
por Contrato ou CPDD, o Município de Odivelas, 
concede à/ao (clube/coletividade desportiva), um 
apoio financeiro para a realização do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo constante da 
Candidatura anexa a este Contrato, do mesmo 
fazendo parte integrante. 
 
2. No âmbito do objeto do presente Contrato-
Programa, os indicadores a considerar são os que 
se encontram diretamente explicitados em sede 
dos formulários e pedido de apoio apresentados 
pela Segunda Outorgante e que foram sufragados 
pela análise fundamentada dos serviços em 
função de critérios previamente definidos pela 
Divisão de Desenvolvimento do Desporto, 
decorrentes e subsumidos ao PAMO e explicitados 
no clausulado do presente Contrato. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações da Entidade Beneficiária do Apoio) 
 

Pelo presente CPDD, ao ___________, enquanto 
entidade beneficiária do apoio ora concedido, 
assume as seguintes obrigações: 
 
1. Cumprir o Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
2. Manter a atividade desportiva. 
 
3. Participar regularmente nas provas oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em 
funcionamento no clube, nos diferentes níveis de 
competição. 
 
4. Colaborar com o Primeiro Outorgante na 
concretização da política de desenvolvimento 
desportivo, sempre que para tal for solicitado, em 
especial nos seguintes domínios:  
 
a) Promoção de ações e desenvolvimento de 
projectos, disponibilizando os seus recursos 
humanos (técnicos, atletas, dirigentes e demais 
colaboradores), na medida das possibilidades. 
 
b) Disponibilização de informação complementar, 
designadamente relacionada com a 
caracterização da situação desportiva do Concelho 
– Carta Desportiva. 
 

c) Organização conjunta de torneios de abertura 
nas modalidades com tradição no clube. 
 
5. Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição de apoios 
decorrentes deste contrato, enquanto se mantiver 
tal situação. 
 
6. Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes ao apoio financeiro 
concedido, 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 Regime Jurídico 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
7. Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos por contrato-programa e a identificação 
de receitas.  
 
8. Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado. 
 
9. Até 30 dias após o termo do contrato, apresentar 
o Relatório de Contas e Relatório de Atividades ou 
mapa de pagamentos e recebimentos. 
 
10. Em matéria de proteção de dados pessoais que 
digam respeito à relação com ao 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. 

 
Cláusula Terceira 

(Prazo de Execução) 
 

1. A execução do presente Contrato-Programa tem 
início em 01 de _______ de 202__ e termo em 31 de 
Julho de 202__, 
 
2. Só serão abragidas pelo presente CPDD, os 
documentos comprovativos da despesa 
financiada cuja data se enquadre no limite 
temporal estabelecido no número anterior. 
 
3. O presente Contrato pode 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 Programa, após a competente 
fundamentação e validação pelo Primeiro 
Outorgante. 
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Cláusula Quarta 
(Comparticipação Financeira) 

 
1. Para a execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo 
Segundo Outorgante, no âmbito da Medida II do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO),com a despesa constante da proposta 
apresentada pela Entidade, o Primeiro Outorgante 
compromete-se a conceder ao Segundo 
Outorgante, uma comparticipação financeira  até 
ao valor máximo de (valor em numerário) € (valor 
por extenso), para Aquisição de Bens e Serviços, 
correspondente a 50% da referida despesa,  um 
valor de (valor em numerário) € (valor por extenso) 
para aquisição de Equipamentos correspondente 
a 50% da referida despesa e um valor de (valor em 
numerário) € (valor por extenso) para aquisição de 
Viaturas , correspondente a 25% da referida 
despesa. 
 
2. Caso o custo efetivo do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo se revele inferior ao 
custo de referência indicado no n.º 1 da presente 
cláusula, a comparticipação financeira a atribuir ao 
Segundo Outorgante poderá ser reduzida pelo 
Primeiro Outorgante, aplicando-se ao custo 
efetivo do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a percentagem definida no n.º 1 da 
presente Cláusula. 
 
3. Caso haja lugar à revisão da comparticipação 
financeira nos termos dos números anteriores, o 
Segundo Outrogante obriga-se a devolver ao 
Município de Odivelas, o montante resultante do 
diferencial entre as verbas já entregues ao abrigo 
do presente contrato e a comparticipação 
financeira apurada.  
 
4. Caso a situação do custo real do evento se 
mostrar superior em face do custo expetável do 
mesmo, a mesma não constitui causa de 
acréscimo na comparticipação financeira acima 
indicada. A verba enunciada no número um 
provém do orçamento de receitas próprias e está 
inscrito nas rubricas seguintes de despesa 
orçamental: (rubricas orçamentais) e corresponde, 
nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 5º da Lei nº 
8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso das entidades públicas, 
alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de 
março, ao compromisso válido e sequencial n.º 
______/2020. 

 
Cláusula Quinta 

(Disponibilização da comparticipação financeira) 
 

1. A comparticipação financeira referida na cláusula 
4ª, é disponibilizada, após assinatura e publicitação 

do CPDD e entrega dos documentos 
comprovativos da despesa financiada. 
 
2. Os documentos terão de ser entregues 
impreterivelmente até à data de 30 de Setembro 
de 202_, após a qual não serão aceites.  

 
Cláusula Sexta 

(Sistema de acompanhamento e controlo de 
execução do contrato) 

 
Compete ao Primeiro Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento das responsabilidade 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 
Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, 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 da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 

 
Cláusula Oitava 

(Incumprimento das obrigações da Segunda 
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 de todas 
as quantias pagas por parte do Segundo 
Outorgante, sempre que se demonstre a culpa no 
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incumprimento por razões não fundamentadas ou 
quando se verifique a impossibilidade de 
realização dos fins essenciais do evento 
desportivos objeto deste contrato. 
 
3. Caso a comparticipação financeira concedida 
pelo Primeiro Outorgante não tenha sido aplicada 
na competente realização do fim a que se destina 
o objeto do presente contrato, o Segundo 
Outorgante obriga-se a restituir àquela a 
totalidade dos montantes recebidos. 

 
Cláusula Nona 

(Cessação do Contrato) 
 

A vigência do contrato-programa cessa quando 
seja concluído o programa de desenvolvimento 
desportivo objeto de apoio, ou impreterivelmente no 
dia 31 de Agosto de 202_, sem prejuízo do cabal 
cumprimento de todas as obrigações 
contratualmente assumidas, e nos demias casos 
previstos na lei.  

 
Cláusula Décima 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português. 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, 
as partes outorgantes desenvolverão esforços de 
boa-fé para alcançar uma posição de comum 
acordo, devendo merecer por ambas a necessária 
análise e discussão tendo sempre por base o 
entendimento e a procura de soluções que sirvam 
os seus interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada um dos 
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, (dia), (mês) de 2020 
 
 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

O Presidente da Direção 
da/o (clube/coletividade 

desportiva) 
  

_________________________ _________________________ 
Hugo Manuel dos Santos 

Martins 
(nome)” 

 
 
 

“MINUTA 
 

Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO) 

 
Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo 
 

Medida III (Beneficiação de Instalações) 
 

Época Desportiva de 2020/2021 
 

(clube/coletividade desportiva) 
 

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 pPela 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. 
 
- 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, através da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo (DDD), 
pretende dotar as associações/clubes desportivos, 
com meios e recursos financeiros que permitam 
viabilizar a sua atividade regular e facilitar a 
concretização de projetos e iniciativas de interesse 
comunitário. 
 
- A Câmara Municipal de Odivelas entende que os 
apoios consignados no presente contrato, de 
modo transparente e eficiente, em coerência com 
os seus objetivos e em consonância com o 
ordenamento jurídico sobre esta matéria, 
contribuem para o estabelecimento de um clima 
de confiança e relacionamento institucional e 
conferem, também, à entidade beneficiária 
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responsabilidades acrescidas, não só para com os 
seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
- O/A (clube/coletividade desportiva), é uma 
coletividade desportiva sem fins lucrativos, com 
sede social na freguesia de (nome da freguesia), 
Concelho de Odivelas. 
 
- Trata-se de uma das coletividades do Concelho 
de Odivelas. que promove o Desporto através da 
(modalidades desenvolvidas), movimentando (n.º) 
de atletas/praticantes, distribuídos por vários 
escalões etários. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - em conjugação com o disposto nos 
artigos 23.º, n.º 2, alínea f) e 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que institui o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, e de forma 
a articular recursos e ações com a finalidade de 
definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da 
Memória, em Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel 
dos Santos Martins, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, 
 
e 
 
(clube/coletividade desportiva), coletividade 
desportiva sem fins lucrativos com sede (morada), 
pessoa coletiva n.º (), aqui representado por 
(nome), na qualidade de Presidente da Direção, 
adiante designado por Segundo Outorgante, 
 
É livremente acordado e reduzido a escrito o 
presente contrato, no âmbito do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), tendo em 
vista o desenvolvimento da atividade desportiva 
no concelho de Odivelas, nos termos do n.º 4 do 
artigo 11.º do respetivo regulamento, que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1 Através do presente Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, adiante designado 
por Contrato ou CPDD, o Município de Odivelas, 

concede um apoio financeiro para a realização do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo 
constante da Candidatura anexa a este Contrato, 
do mesmo fazendo parte integrante. 
 
2. No âmbito do objeto do presente Contrato-
Programa, os indicadores a considerar são os que 
se encontram diretamente explicitados em sede 
dos formulários e pedido de apoio apresentados 
pela Segunda Outorgante e que foram sufragados 
pela análise fundamentada dos serviços em 
função de critérios previamente definidos pela 
Divisão de Desenvolvimento do Desporto, 
decorrentes e subsumidos ao PAMO e explicitados 
no clausulado do presente Contrato. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações da Entidade Beneficiária do Apoio) 
 

Pelo presente CPDD, ao ___________, enquanto 
entidade beneficiária do apoio ora concedido, 
assume as seguintes obrigações: 
 
a) Cumprir o Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
b) Manter a atividade desportiva. 
 
c) Participar regularmente nas provas oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em 
funcionamento no clube, nos diferentes níveis de 
competição. 
 
d) Colaborar com o Primeiro Outorgante na 
concretização da política de desenvolvimento 
desportivo, sempre que para tal for solicitado, em 
especial nos seguintes domínios: 
 
l. Promoção de ações e desenvolvimento de 
projectos, disponibilizando os seus recursos 
humanos (técnicos, atletas, dirigentes e demais 
colaboradores), na medida das possibilidades. 
 
II. Disponibilização de informação complementar, 
designadamente relacionada com a caracterização 
da situação desportiva do Concelho - Carta 
Desportiva. 
 
III. Organização conjunta de torneios de abertura 
nas modalidades com tradição no clube. 
 
e) Não ser devedor perante a Fazenda Pública, a 
Segurança Social ou o Município de Odivelas, sob 
pena de suspensão na atribuição de apoios 
decorrentes deste contrato, enquanto se mantiver 
tal situação. 
 
f) Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes ao apoio financeiro 
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concedido, 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 Regime Jurídico 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
g) Organizar a sua contabilidade por centros de 
custo, com reconhecimento claro dos custos 
incorridos por contrato-programa e a identificação 
de receitas. 
 
h) Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado. 
 
i) Até 30 dias após o termo do contrato, apresentar 
o Relatório de Contas e Relatório de Atividades ou 
mapa de pagamentos e recebimentos. 
 
j) Em matéria de proteção de dados pessoais que 
digam respeito à relação com a Primeira 
Outorgante e ao estrito cumprimento do presente 
Contrato, a Segunda Outorgante compromete-se 
a respeitar o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu de 27 de abril de 2016 - Regulamento 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), bem 
como a legislação nacional aplicável. 

 
Cláusula Terceira. 

(Prazo de Execução) 
 

1 A execução do presente Contrato-Programa tem 
início em 01 de _______ de 202__ e termo em 31 de 
Julho de 202__, ressalvadas as prorrogações 
eventualmente a conceder pelo Município de 
Odivelas, em função de fundamentação expressa 
e, sem prejuízo da entrega do relatório final de 
execução física e financeira e outras obrigações 
acessórias que devam perdurar para além do 
Programa 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 Programa, após a competente 
fundamentação e validação pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

1. Para a execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo 
Segundo Outorgante, no âmbito da Medida III do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas 
(PAMO).com a despesa constante da proposta 
apresentada pela Entidade, o Primeiro Outorgante 
compromete-se a conceder ao Segundo 

Outorgante, uma comparticipação financeira até 
ao valor máximo de (valor em numerário) € (valor 
por extenso), para Beneficiação de Instalações, 
correspondente a 50% da referida despesa, um 
valor de (valor em numerário) € (valor por extenso). 
 
2. Caso o custo efetivo do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo se revele inferior ao 
custo de referência indicado no n.º 1 da presente 
cláusula, a comparticipação financeira a atribuir ao 
Segundo Outorgante poderá ser reduzida pelo 
Primeiro Outorgante, aplicando-se ao custo 
efetivo do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a percentagem definida no n.º 1 da 
presente Cláusula. 
 
3. Caso haja lugar à revisão da comparticipação 
financeira nos termos dos números anteriores, o 
Segundo Outrogante obriga-se a devolver ao 
Município de Odivelas, o montante resultante do 
diferencial entre as verbas já entregues ao abrigo 
do presente contrato e a comparticipação 
financeira apurada. 
 
4. Caso a situação do custo real do evento se 
mostrar superior em face do custo expetável do 
mesmo, a mesma não constitui causa de 
acréscimo na comparticipação financeira acima 
indicada. 
 
5. A verba enunciada no número um provém do 
orçamento de receitas próprias e está inscrito nas 
rubricas seguintes de despesa orçamental: 
(rubricas orçamentais) e corresponde, nos termos 
do disposto no n.º 3 do art.º 5º da Lei nº 8/2012, de 
21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em 
atraso das entidades públicas, alterada e 
republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, ao 
compromisso válido e sequencial n.º ______/2020. 

 
Cláusula Quinta 

(Disponibilização da comparticipação financeira) 
 

1 A comparticipação financeira referida na cláusula 
4ª, é disponibilizada, após assinatura e publicitação 
do CPDD e entrega dos documentos 
comprovativos da despesa financiada. 
 
2. Os documentos terão de ser entregues 
impreterivelmente até à data de 30 de Setembro 
de 202__, após a qual não serão aceites. 

 
Cláusula Sexta 

(Sistema de acompanhamento e controlo de 
execução do contrato) 

 
Compete ao Primeiro Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento das responsabilidade e do objeto 
que justificou o presente contrato, procedendo ao 
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acompanhamento e controlo da sua execução, 
com observância do disposto no artigo 19.º do 
Regime Jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, 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 da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 

 
Cláusula Oitava 

(Incumprimento das obrigações da Segunda 
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 de todas 
as quantias pagas 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 do evento 
desportivos objeto deste contrato. 
 
3. Caso a comparticipação financeira concedida 
pelo Primeiro Outorgante não tenha sido aplicada 
na competente realização do evento que constitui 
o objeto do presente contrato, ao Segundo 
Outorgante obriga-se a restituir àquela a 
totalidade dos montantes recebidos. 

 
 
 
 

Cláusula Nona 
(Cessação do Contrato) 

 
A vigência do contrato-programa cessa quando 
seja concluído o programa de desenvolvimento 
desportivo objeto de apoio, ou impreterivelmente no 
dia 31 de Agosto de 202_, sem prejuízo do cabal 
cumprimento de todas as obrigações 
contratualmente assumidas, e nos demais casos 
previstos na lei. 

 
Cláusula Décima 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

1 Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português. 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, 
as partes outorgantes desenvolverão esforços de 
boa-fé para alcançar uma posição de comum 
acordo, devendo merecer por ambas a necessária 
análise e discussão tendo sempre por base o 
entendimento e a procura de soluções que sirvam 
os seus interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada um dos 
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, (dia), (mês) de 2020 
 
 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

O Presidente da Direção 
da/o (clube/coletividade 

desportiva) 
  

__________________________ __________________________ 
Hugo Manuel dos Santos 

Martins 
(nome)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2009 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO VALE GRANDE 
PROCESSO N.º 46996/RC 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento N.º 5/2009, do 
Bairro Vale Grande, para os Lotes 15, 35, 54, 56, 74, 
79, 84, 108, 114, 116, 120, 130, 157, 158, 160, 167, 189, 195, 
200, 211, 212, 219, 229, 231, 295, 300, 304, 321, 356, 376, 
395, 452, 458, 467, 470, 495, 497, 500, 567 e 568, na 
União das freguesias de Pontinha e Famões. 
 
O pedido de alteração da licença administrativa foi 
apresentado ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-
Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação e tem como objetivo o aumento de áreas 
de implantação e construção, aumento do 
número de fogos, retificação de áreas e 
emparcelamento de lotes e eliminação de ónus, 
para vários dos lotes mencionados, com vista à 
legalização das construções existentes nos 
mesmos, com exceção dos lotes 35, 84, 120, 130, 158, 
167, 295, 321, 356, 376, 452, 458 e 497 que visam 
exclusivamente a redução de número de fogos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/51, de 2020.07.28, na seguinte 
condição: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do 
Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização (RMEU) para o dimensionamento das 
cedências em Área Urbana de Génese Ilegal 
(AUGI), podendo ainda a Câmara Municipal 
prescindir da compensação devida à área de 
espaços verdes e de utilização coletiva, 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 49.º e n.º 2 
do art.º 99.º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

“DESPACHO N.º 04/VMLV/2020 
 

Assunto: Subdelegação de Competências na 
Secretária do Gabinete de Apoio à Vereadora 
Mónica Vilarinho, Liliana Alves de Lemos Marques 
Pires de Deus Alves 
 
Tendo em consideração o abrigo do n.º 6 do artigo 
42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais e atento o disposto nos artigos 
44.º a 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego na Sra. Secretária, Liliana Alves de 
Lemos Marques Pires de Deus Alves, o exercício 
das competências abaixo indicadas, que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente, 
conforme Despacho n.º 45/PRES/2018, de 28 de 
setembro, durante o meu período de férias, de 24 
a 28 de agosto e 3 e 4 de setembro 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, 19 de agosto 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)” 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 10/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 
Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª Ana 
Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
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 Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, no 
período de 24 a 31 de agosto 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, suscetíveis 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, 19 de agosto 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” 

 
 
 
 

 

EDITAIS 
 

 
 

“EDITAL N.º 75/PRES/2020 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2001 
Bairro do Trigache Norte AUGI I 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2001 do 
Bairro do Trigache Norte para o lote 71, 
consideram-se notificados os proprietários de 
lotes, edifícios ou frações autónomas localizados 
na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração 
pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 35224/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 14 de julho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 

“EDITAL N.º 80/PRES/2020 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2013 
Bairro Serra Chã 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 

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 1/2013 do 
Bairro Serra Chã para os lotes 2 e 3, 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.  
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O processo de loteamento n.º 4494/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 

 
Odivelas, 27 de julho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 

“EDITAL N.º 81/PRES/2020 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011 
Bairro dos Quatro 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2011 do 
Bairro dos Quatro para o lote 550, 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 2731/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 27 de julho de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 julho de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/6376, de 2020.05.18 
(edoc/2020/47045): 
 
 
Processo n.º 516/2019/OP 
Nome: Ana Cristina Pratas 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua do Neto, lote 15, Odivelas 
Data de despacho: 01.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 604/2019/OP 
Nome: Vitor Patrício Cadete 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Ramiro Esteves Coluna, nº 14 e 14 A, Ramada 
Data de despacho: 02.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 112/2017/OP 
Nome: Michelangelo Cunha Graça Cocco 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 57, Odivelas 
Data de despacho: 02.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 455/2015/OP/GI 
Nome: Décio Sousa Munoz 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Forças Armadas, lote 260, Bairro Casal do 
Rato, Pontinha 
Data de despacho: 03.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 197/2017/OP/GI 
Nome: Herdeiros de Carlos Alberto Pinto Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Boavista, lote 75, Bairro dos Carrascais, 
Caneças 
Data de despacho: 03.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Homologo o auto de 
vistoria efetuada, o deferimento da autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
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Processo n.º 390/2019/OP 
Nome: Tesourinhos á Vista Unipessoal, Lda 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Heróis de Mucaba, 20, Pontinha 
Data de despacho: 03.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 326/2019/OP 
Nome: ARIPRE – Atividades Imobiliárias, SA 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua dos Viveiros, 9 (Lt 2 A16), Bairro dos CTT, 
Caneças 
Data de despacho: 03.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 175/2020/OP 
Nome: Construções J. A. Fernandes, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação 
Local: Urbanização Varandas Dom Dinis, lote 8, Pedernais 
Data de despacho: 06.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 214/2018/OP 
Nome: Joaquim Luis Roxo, Unipessoal, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação 
Local: Rua C, Loteamento da Arroja, lote H 5, Famões 
Data de despacho: 06.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 469/2019/OP/GI 
Nome: Petit Palais – Sociedade Imobiliária, SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 162, Bairro da Milharada, 
Pontinha 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 485/2019/IP 
Nome: Manuel Vacas 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Gago Coutinho, nº 14, Odivelas 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Emita-se parecer 
desfavorável 
 
Processo n.º 505/2017/OP/GI 
Nome: Maria Helena Coelho de Sousa Franco 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 123, Bairro 
Trigache Norte, Famões 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa especial de obras inacabadas 
 
Processo n.º 509/2019/OP/GI 
Nome: Emanuel da Silva Castanheira Moniz 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 30, Bairro Vale 
Grande, Pontinha 
Data de despacho: 07.07.2020 

Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 378/2017/OP/GI 
Nome: Mauro Ivan Santos Lima 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Olhão, lote 133, Bairro São Sebastião, 
Famões 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 532/2019/OP/GI 
Nome: Maria Vaz Bravo Ferreira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Terra da Fonte, lote 340, Casal do Bispo, 
Odivelas 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 3/2020/OP/GI 
Nome: Marta Susana Nunes Martins Santos 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 283, Bairro Vale Pequeno, 
Pontinha 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 467/*2019/OP/GI 
Nome: Rui João Pedroso Timóteo e Outro 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Armindo de Stau Monteiro, lote 230, Bairro 
Granjas Novas, Ramada 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 362/2019/OP/GI 
Nome: Carlos Daniel do Carmo Gracias 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Cidade Peso da Régua, lote 124, Bairro São 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 09.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 149/2020/OP 
Nome: Compreconcil-Compra de Prédios e Construção 
Civil. SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta do Barruncho, lote 7, Granja da Paradela, 
Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 09.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 479/2017/OP/GI 
Nome: Valentim da Silva Teixeira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Avenida da Liberdade, lote 353, Bairro dos Quatro, 
Famões 
Data de despacho: 09.07.2020 
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Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 164/2020/OP/GI 
Nome: Guilherme de Jesus Alberto 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Cidade de Amarante, lote 188, Bairro Casal 
S. Sebastião, Famões 
Data de despacho: 09.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 523/2019/OP/GI 
Nome: Tito Augusto Pacheco Constantino de Andrade 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Paleolítico, lote 14, Bairro Castelo Poente, 
Ramada 
Data de despacho: 09.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 129/2020/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Costa Mota Martins 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 103, Casal da 
Silveira, Famões 
Data de despacho: 09.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 180/2020/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Silva 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, lote 247, Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 10.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 557/2019/OP/GI 
Nome: Manuel Simão Martins 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Acácias, nº 9, Bairro Alto das Arroteias, 
Caneças 
Data de despacho: 10.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 305/2015/OP/GI 
Nome: Herminio Luis Marçal 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de S. João, lote 12, Bairro Galo da Pera, Ramada 
Data de despacho: 10.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 230/2018/OP/GI 
Nome: Maria Eugénia Pereira Alves 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 413, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 10.07.2020 

Teor do Despacho: Solicito reformulação da avaliação 
 
Processo n.º 177/2019/OP 
Nome: Fernando Paulo Fernandes Castela 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua António Freitas, nº 24, Pombais, Odivelas 
Data de despacho: 10.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 495/2019/OP/GI 
Nome: RITIMO-Sociedade Imobiliária e Turística, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua dos Chãos Compridos, lote 12 A, Bairro Sol 
Nascente, Famões 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 494/2019/OP/GI 
Nome: RITIMO-Sociedade Imobiliária e Turística, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua dos Chãos Compridos, lote 13, Bairro Sol 
Nascente, Famões 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 491/2019/OP/GI 
Nome: RITIMO-Sociedade Imobiliária e Turística, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua dos Chãos Compridos, lote 12, Bairro Sol 
Nascente, Famões 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 66/2020/OP 
Nome: Sons and Co – Sociedade Imobiliária de 
Investimentos, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Alameda do Poder Local, lote 21, Odivelas 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º @ 12/2020 
Nome: Manuel António Gois Duarte da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Praceta Anselmo Braamcamp Freire, 4 E 4 B, 
Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 95/2018/OP 
Nome: Fernando Melo & Maria Melo Construções, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Praça Sara Afonso, lote 30, Ramada 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
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Processo n.º 86/2018/OP 
Nome: Luis Avelino Sousa Barros 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Travessa das Cardosas, nº 2, Odivelas 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 186/2018/OP/GI 
Nome: Fernando Miguel Rodrigues dos Santos Tavares 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 600, Casal dos 
Mochos, Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 302/2016/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Tomás Luis 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua S. José, lote 9, Bairro Galo de Pera, Odivelas 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Homologo o auto de 
vistoria efetuada, o deferimento da autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 528/2019/IP 
Nome: Pedro Faria 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua 11 de Março, lote 477 A, Bairro Casal Novo, 
Famões 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Emita-se parecer 
desfavorável 
 
Processo n.º 600/2019/IP 
Nome: Aquacastanheiros – Soc. Imobiliária Turismo e 
Lazer, Lda 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua das Fontainhas, Fonte dos Castanheiros, 
Caneças 
Data de despacho: 22.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Emita-se parecer 
desfavorável 
 
Processo n.º 205/2020/OP 
Nome: José Duarte Reis França 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta dos Sete Castelos, Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 23.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 95/2019/OP 
Nome: Reboques Amadora, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Major João Luis de Moura, Porto da Paiã, 
Pontinha 
Data de despacho: 30.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 
 
 

Processo n.º 211/2020/OP 
Nome: Purple Horse – Investimentos Unipessoal, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Raul Costa Fernandes, lote 4, Quinta das 
Flores, Caneças 
Data de despacho: 30.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 16/2020/OP/GI 
Nome: Ana Isabel Marques dos Santos Magina 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Cesário Verde, lote 641, Bairro dos Quatro, 
Famões 
Data de despacho: 30.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 9/2018/OP 
Nome: PALF – Construções Civis, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Loteamento Arroja, Lote H6, Famões 
Data de despacho: 30.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 174/2020/OP 
Nome: Construções J. A. Fernandes, Lfa 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Urbanização Varandas D. Dinis, lote 7, Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 30.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 559/2018/OP/GI 
Nome: Couteze – Construtora Unida de Tomar e Zêzere, 
Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Praceta Américo Nunes, nº 5 (lote 7), Granjas Novas, 
Ramada 
Data de despacho: 30.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Homologo o auto de 
vistoria efetuada, o deferimento da autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 496/2019/OP 
Nome: Sociedade Recreativa Unidos Botafogo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Republica, nº 29, Caneças 
Data de despacho: 30.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 470/2017/OP 
Nome: Manuel Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta do Barruncho, lote 13, Bairro da Paradela, 
Póvoa Santo Adrião 
Data de despacho: 30.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
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Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, 
através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
durante o mês de julho de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/6377, de 2020.08.18 
(edoc/2020/47047): 
 
 
Processo n.º 481/2018/OP/GI 
Nome: Ricardo Jorge Vieira Marques 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Infante D. Filipa. Lote 183 – B. Granjas Novas – 
Ramada 
Data de despacho: 06.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 365/2016/OP/GI 
Nome: Ermezinda Faustino Esteves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Bonfim – Lote 244 – Bairro Casal do Bispo – 
Famões 
Data de despacho: 06.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @23/2015 
Nome: José Augusto Vaz 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Egas Moniz, Lote 342 – Ramada 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido  o pedido de 
autorização de utilização 
 
Processo n.º 212/2020/OP/GI 
Nome: Vitor Martins Simões 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Casal do Abadesso, Lote 380 – B. Casal do 
Bispo – Famões 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 419/2018/OP/GI 
Nome: Incrível e Positivo, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Tavira, Lote 309 – B. Casal de São 
Sebastião – Famões 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 602/2019/IP 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Avenida João António Carvalho – Famões 
Data de despacho: 07.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 116/2020/OP/GI 
Nome: Joana Rita Correia dos Santos 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua 11 de março, lote 469 – B. Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 07.07.2020 

Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 391/2018/OP/GI 
Nome: João Luís Santos Correia 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua D. António Ferreira Gomes, Lote 61 – Granjas 
Novas – Ramada 
Data de despacho: 08.08.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 155/2020/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Vaz Pratas Matias 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Casalinho do Outeiro – Lote 6 – Bairro 
Casalinho do Outeiro – Ramada 
Data de despacho: 10.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 361/2017/OP/GI 
Nome: Donzília Maria Gaspar da Costa Bernardino 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Povos de Alpiarça, lote 1 – B. Quinta do Castelo 
Nascente – Ramada 
Data de despacho: 10.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 176/2020/OP/GI 
Nome: Sérgio Vaz Gomes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Rio Maior – Lote 258 – Bº Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 10.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 530/2018/OP 
Nome: André Ricardo Loureiro dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 118 – Ramada 
Data de despacho: 13.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 222/2020/OP/GI 
Nome: Luís Ricardo da Fonseca 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 151 – B. São Sebastião 
– Famões 
Data de despacho: 14.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 515/2018/OP/GI 
Nome: Jorge Augusto Brás de Deus 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Laura Aires, lote 29, Bairro Trigache Centro, 
Famões 
Data de despacho: 16.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 326/2018/OP/GI 
Nome: Guilherme de Jesus Alberto 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
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Local: Rua Cidade S. João da Madeira, lote 185, Bairro 
Casal S. Sebastião, Famões 
Data de despacho: 16.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 6/2019/OP/GI 
Nome: Paulo Daniel Xarais Oliveira Vinhas 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Qualihab,. Lote 32, Bairro Flor do Minho, Caneças 
Data de despacho: 16.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 55/2017/OP/GI 
Nome: Miguel Ângelo Cabral da Silva Farinha 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Miraflores, lote 692 A, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 16.07.2020 
Teor do Despacho: Concordo/ Rejeite-se liminarmente 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o mês de julho 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/2020/6380, de 
2020.08.18 (edoc/2020/47050): 
 
 
Processo n.º 277/2017/OP/GI 
Nome: Pedro Manuel da Silva Carvalho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 183, Bairro 
Casal dos Apréstimos 
Data de emissão: 10.07.2020 
Comprovativo n.º 040/2020 
 
Processo n.º 93/2020/OP/GI 
Nome: Tiago Fidalgo Alves Faria 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Fernão Lopes, lote 84, Bairro Monte Verde 
Data de emissão: 20.07.2020 
Comprovativo n.º 041/2020 
 
 
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 julho de 2020, nos termos da 
informação n.º Interno/2020/6378, de 2020.08.18 
(edoc/2020/47049): 
 
 
Alvarás de utilização 
 
Processo n.º 96/2016/OP/GI 
Nome: José Pires 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua dos Lírios, nº 11, 11 A, 11 B de polícia, UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.07.2020 
Alvará n.º 105/2020 

Processo n.º 316/2017/OP 
Nome: E.U.P.- Empreendimentos Urbanísticos da 
Portela, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Praceta Carolina Beatriz Ângelo, nº 6, 6 A, 7 e 7 A de 
policia UF de 
 Pontinha e Famões  
Data de emissão: 06.07.2020 
Alvará n.º 106/2020 
 
Processo n.º 26/2017/OP/GI 
Nome: Herdeiros de António de Jesus Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, lote 598, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 06.07.2020 
Alvará n.º 107/2020 
 
Processo n.º 253/2017/OP/GI 
Nome: Herdeiros de Aniceto Catarino 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 25 de Dezembro, lote A 80, Bairro dos 
Pedrenais 
Data de emissão: 06.07.2020 
Alvará n.º 108/2020 
 
Processo n.º 365/2016/OP/GI 
Nome: Ermezinda de Jesus Faustino Esteves 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Bonfim, nº 12 e 12 A de polícia, UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.07.2020 
Alvará n.º 109/2020 
 
Processo n.º 368/2017/OP/GI 
Nome: Ana Margarida Martins Gabriel 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade Ponte de Sor, nº 8, 8 A e 8 B de policia, 
UF de Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 07.07.2020 
Alvará n.º 110/2020 
 
Processo n.º 247/2018/OP/GI 
Nome: Escala Solene - Projetos & Construções Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Fontainhas nº 21 e 21 A de polícia, UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.07.2020 
Alvará n.º 111/2020 
 
Processo n.º 419/2018/OP/GI 
Nome: Incrível e Positivo, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Tavira, nº 5 e 5 A de polícia, UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.07.2020 
Alvará n.º 112/2020 
 
Processo n.º 104/2017/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Vieira da Fonseca 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Camacho Costa, nº 16 e 16 A de polícia, UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.07.2020 
Alvará n.º 113/2020 
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Processo n.º 480/2016/OP/GI 
Nome: Edgar Alexandre Fernandes dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 299, Bairro Vale Pequeno 
Data de emissão: 15.07.2020 
Alvará n.º 114/2020 
 
Processo n.º @ 89/2016 – 14527/CP/OP/GI 
Nome: José António Gonçalves Marques 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 644, Bairro Casal 
Novo 
Data de emissão: 15.07.2020 
Alvará n.º 115/2020 
 
Processo n.º 197/2017/OP/GI 
Nome: Maria Luísa Soares Barreira Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Boavista. Nº 15 e 15 A de polícia, UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 21.07.2020 
Alvará n.º 116/2020 
 
Processo n.º 476/2015/OP/GI 
Nome: Jaime Manuel Correia Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Carlos Reis, nº 20 de polícia, UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 21.07.2020 
Alvará n.º 117/2020 
 
Processo n.º 515/2018/OP/GI 
Nome: Jorge Augusto Brás de Deus 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Doutora Laura Ayres, nº 11 e 11 A de policia, UF 
de Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 21.07.2020 
Alvará n.º 118/2020 
 
Processo n.º 530/2018/OP 
Nome: André Ricardo Landeira dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, nçº 118, 118 A e 118 B, 
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 22.07.2020 
Alvará n.º 119/2020 
 
Processo n.º @ 29/2018 – 3083/OP 
Nome: GIROMAQ – Comércio de Máquinas e Imóveis, 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Alfredo da Costa, nº 20 de polícia, com vão de 
porta para a Rua  
Eusébio Leão, nº 9 A de policia, Odivelas  
Data de emissão: 22.07.2020 
Alvará n.º 120/2020 
 
Processo n.º 91/2014/OP/GI 
Nome: Luis Nunes Lamego 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Fontainhas, nº 6, 6 A e 6 B de policia, UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.07.2020 
Alvará n.º 121/2020 
 
 
 

Processo n.º 328/2016/OP/GI 
Nome: Maria Albertina da Mata Gaspar Portela 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, lote 3, Bairro Quinta das Canoas 
Data de emissão: 22.07.2020 
Alvará n.º 122/2020 
 
Processo n.º @ 12/2019 – 11906/CP/OP/GI 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Avelar Brotero, nº 9 de policia, UF de Ramada 
e Caneças 
Data de emissão: 28.07.2020 
Alvará n.º 123/2020 
 
Processo n.º @ 18/2018 – 13840/CP/OP/GI 
Nome: António Humberto Dias Vinha 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Isabel Aboim Inglês, lote 4, Bairro da Milharada 
Data de emissão: 30.07.2020 
Alvará n.º 124/2020 
 
 
Alvarás de Construção 
 
 
Processo n.º 372/2019/OP/GI 
Nome: Luis Manuel Lopes Oliveira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Rio Maior, lote 260, Bairro Casal São 
Sebastião 
Data de emissão: 01.07.2020 
Alvará n.º 174/2020 
 
Processo n.º 302/2019/OP/GI 
Nome: S.C.A.P.L. – Sociedade de Construções Abreu e 
Paço, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade da Feira, lote 113, Bairro Casal São 
Sebastião 
Data de emissão: 01.07.2020 
Alvará n.º 175/2020 
 
Processo n.º 444/2016/OP 
Nome: SILVICONSTROI – Sociedade de Construções, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, lote 1, UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 01.07.2020 
Alvará n.º 176/2020 
 
Processo n.º 266/2019/OP/GI 
Nome: Susana Isabel Rodrigues de Sul 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Feira, lote 122, Bairro Casal São 
Sebastião 
Data de emissão: 01.07.2020 
Alvará n.º 177/2020 
 
Processo n.º 270/2017/OP/GI 
Nome: António Eduardo Mendes Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Soalheira, lote 47, Bairro Tomada da 
Amoreira 
Data de emissão: 01.07.2020 
Alvará n.º 178/2020 
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Processo n.º 595/2018/OP/GI 
Nome: Fauto da Conceição Soeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua das Flores, lote 18, Bairro Quinta das Canoas 
Data de emissão: 02.07.2020 
Alvará n.º 179/2020 
 
Processo n.º @ 95/2016 – 33892/OCP/OC 
Nome: José António de Jesus Romão 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 115, Bairro 
Trigache Norte 
Data de emissão: 06.07.2020 
Alvará n.º 180/2020 
 
Processo n.º 103/2020/OP 
Nome: Fernando Ramos Baeta 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Ribeira do Troca, lote 7, Odivelas 
Data de emissão: 07.07.2020 
Alvará n.º 181/2020 
 
Processo n.º 288/2018/OP/GI 
Nome: Paulo Roberto Teixeira Ferreira Jorge 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida da Liberdade, lote 108, Bairro Trigache 
Norte 
Data de emissão: 07.07.2020 
Alvará n.º 182/2020 
 
Processo n.º 332/2017/OP/GI 
Nome: OBRA & RETOQUE – Gestão e Acabamentos na 
Construção,  
Sociedade Unipessoal, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 633, Bairro 
Saramagal Grande 
Data de emissão: 08.07.2020 
Alvará n.º 183/2020 
 
Processo n.º 333/2017/OP 
Nome: OBRA & RETOQUE – Gestão e Acabamentos na 
Construção,  
Sociedade Unipessoal, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 634, Bairro 
Saramagal Grande 
Data de emissão: 08.07.2020 
Alvará n.º 184/2020 
 
Processo n.º 257/2019/OP 
Nome: António Manuel Ribeiro Barbosa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 16, UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 08.07.2020 
Alvará n.º 185/2020 
 
Processo n.º 201/2019/OP/GI 
Nome: ANDRIY CHEPRAZOV 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis, lote 270, Bairro do 
Girassol 
Data de emissão: 08.07.2020 
Alvará n.º 186/2020 
 
 
 

Processo n.º 94/2020/OP/GI 
Nome: Ana Rita Rodrigues Alves Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida da Liberdade, lote 352, Bairro Trigache 
Norte 
Data de emissão: 08.07.2020 
Alvará n.º 187/2020 
 
Processo n.º 64/2019/OP 
Nome: Ricardo João Martinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, nº 66, Quinta das 
Dálias 
Data de emissão: 08.07.2020 
Alvará n.º 188/2020 
 
Processo n.º 533/2019/OP/GI 
Nome: Ana Carina Sousa da Silveira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 10, Bairro Flor do Minho 
Data de emissão: 09.07.2020 
Alvará n.º 189/2020 
 
Processo n.º 526/2019/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Fernandes Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 9, Bairro Flor do Minho 
Data de emissão: 10.07.2020 
Alvará n.º 190/2020 
 
Processo n.º 170/2016/OP/GI 
Nome: Ricardo Jorge Antunes Duarte Pimenta 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade São João da Madeira, lote 187, Bairro 
Casal São Sebastião 
Data de emissão: 10.07.2020 
Alvará n.º 191/2020 
 
Processo n.º @ 64/2019 – 4662/OP 
Nome: FORMAPLANOS – Planeamento e Construção , 
Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Amália Rodrigues, lote 62, Urbanização Jardim 
da Amoreira 
Data de emissão: 14.07.2020 
Alvará n.º 192/2020 
 
Processo n.º 182/2018/OP/GI 
Nome: Fernando Simões Tavares 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 25 de Abril, lote 141, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 14.07.2020 
Alvará n.º 193/2020 
 
Processo n.º 294/2018/OP/GI 
Nome: URBIRAMADA – Gestão Imobiliária, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua das Granjas, lote 18, Bairro das Granjas Novas 
Data de emissão: 15.07.2020 
Alvará n.º 194/2020 
 
Processo n.º 359/2019/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Gomes de Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua José Rodrigues Migueis, lote 70, Bairro 
Tomada da Amoreira 
Data de emissão: 20.07.2020 
Alvará n.º 195/2020 
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Processo n.º 96/2020/OP/GI 
Nome: Maria do Céu de Aguiar Júlio 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Almeida Garrett, lote 274, Bairro Vale Pequeno 
Data de emissão: 21.07.2020 
Alvará n.º 196/2020 
 
Processo n.º 124/2016/OP/GI 
Nome: Fernando Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 130, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 27.07.2020 
Alvará n.º 197/2020 
 
Processo n.º 222/2019/OP/GI 
Nome: Ricardo Manuel da Silva e Sousa Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Engº, Duarte Pacheco, lote 643, Bairro São 
Sebastião 
Data de emissão: 27.07.2020 
Alvará n.º 198/2020 
 
Processo n.º 205/2018/OP/GI 
Nome: LUCRIRIBALTA – Investimentos Imobiliários, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 120, Bairro 
Casal dos Apréstimos 
Data de emissão: 27.07.2020 
Alvará n.º 199/2020 
 
Processo n.º 168/2020/D/OVP 
Nome: António Filipe Júnior 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Maria do Céu, lote 348, Bairro Girassol 
Data de emissão: 28.07.2020 
Alvará n.º 200/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


