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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 30 de maio de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

OPOSIÇÃO À CRIAÇÃO DO MEGA AGRUPAMENTO 
ODIVELAS LOURES 

 
“1. Considerando que as vantagens económicas 
resultantes das economias de escala que se geram com a 
fusão dos agrupamentos, tendem a perder-se na prestação 
efetiva dos cuidados de saúde primários; 
 
2. Considerando que a gestão de uma estrutura mais 
centralizada, tal como o mega agrupamento que se prevê 
para a região de Odivelas e Loures, compromete a 
resposta na prestação deste tipo de cuidados; 
 
3. Considerando que o Concelho de Odivelas, mercê da 
pressão urbanística a que tem sido sujeito, com uma área 
de 27km2 e com cerca de 170.000 utentes inscritos no 
ACES de Odivelas, (dos quais 69.000 não dispõem de 
médico de família), transformam este concelho numa área 
geográfica com demasiadas debilidades e particularidades, 
que um mega agrupamento como o que se prevê, tende a 
agravar; 
 
4. Considerando que o ACES resultante do projeto de 
portaria em análise, prevê uma estrutura demasiado 
grande, com cerca de 400.000 utentes inscritos, em 
unidades dispersas geograficamente, não facilitando a 
agilização e o acesso aos cuidados de saúde por parte dos 
cidadãos, subsistindo muitas dúvidas que esta forma se 
traduza num efetivo proveito em saúde para a população; 
 
5. Considerando que o projeto de portaria que ora se nos 
apresenta, não contempla fatores como a estrutura de 
povoamento, índice de envelhecimento e de acessibilidade 
da população ao hospital referência, que são 
determinantes para a delimitação em termos geográficos e 
populacionais, tal como o define o próprio Decreto-Lei 
n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro; 

 
6. Considerando que nos parece desadequada a escolha de 
Sacavém para a sede do ACES IV Loures-Odivelas, e por 
isso a nossa firme discordância, face à falta de mobilidade 
e acessibilidade relativamente a Odivelas que se afasta 
consideravelmente do centro de decisão; 
 
Pelo exposto, e atendendo a que se vem fazendo um 
caminho de proximidade e de descentralização na 
prestação dos cuidados de saúde primários, que são por 
excelência a porta de entrada no SNS, é nosso entender 
que a criação do mega agrupamento de Odivelas- Loures, 
não assegura a melhor forma para suprir as necessidades 
quer dos utentes, quer dos profissionais afetos aos 
agrupamentos de saúde, estando em crer que os ganhos 
em eficiência resultantes da respetiva fusão, perder-se-ão 
na eficácia na prestação de cuidados de saúde primários, 
cuja aposta representa um desígnio político nacional. 
 
Assim a Câmara Municipal de Odivelas reunida em 30 de 
Maio de 2012, delibera manifestar a sua oposição à criação 
do Mega Agrupamento Odivelas Loures.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRA O ENCERRAMENTO DA UNIDADE DE CUIDADOS 
COMUNITÁRIOS E PSIQUIÁTRICOS DE ODIVELAS 

 
"Considerando que: 
 
A Unidade de Cuidados Comunitários e Psiquiátricos de 
Odivelas, criada em 1990 e desde essa data a desenvolver 
a sua atividade em Odivelas, representa uma importante 
resposta de proximidade no domínio da saúde mental, que 
não pode nem deve deixar de existir neste Concelho; 
 
Numa perspetiva da psiquiatria comunitária e com forte 
ligação à comunidade, a consulta ambulatória, de 
psiquiatria ou redução de risco tabágico e/ou mental, a 
intervenção em contexto domiciliário ou a reabilitação 
psicossocial em ambulatório, asseguradas por uma equipa 
pluridisciplinar com cerca de uma vintena de profissionais, 
são algumas das valências do modelo de cuidados 
comunitários integrados prestados pela UCCPO; 
 
Em 2010 foram asseguradas 12.700 consultas, um número 
que tem vindo ainda a aumentar nos últimos tempos, a 
que seguramente não é alheia a difícil situação económica 
e social dos munícipes e que tudo indica tenderá a agravar-
se ainda mais; 
 
A decisão anunciada, por parte do Governo, de 
encerramento desta unidade no prazo de 2 anos, tendo 
sido já determinada a extinção de consultas de 1ª vez, a 
partir de julho próximo, que passam a ser integralmente 
referenciadas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. 
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Este Hospital só tem contratualizado com o Estado 5.000 
consultas/ano, menos de metade que as realizadas em 
2010, e portanto claramente insuficiente para as 
necessidades, com uma pequena equipa de saúde mental 
que não conhece os doentes, sem capacidade para 
assegurar uma terapêutica continuada e sem que esteja 
previsto o tipo de serviço comunitário que virá a ser 
prestado nesta unidade, em especial o apoio domiciliário. 
Acresce que o HBA, pela sua localização e deficiente rede 
de transportes, constituirá sempre uma dificuldade 
acrescida no acesso dos utentes. 
 
O modelo de intervenção hospitalar não abrange a 
totalidade das respostas necessárias. A intervenção 
comunitária, de grande proximidade é, do nosso ponto de 
vista, imprescindível, pelo que a extinção da UCCPO 
significaria um retrocesso irrecuperável e uma ameaça 
grave aos pressupostos da moderna saúde pública, da 
saúde mental e em geral da saúde efetiva desta população. 
 
O desinvestimento nesta área implica a perda de todo o 
conhecimento acumulado, perda da qualidade de 
diferenciação de tratamentos e de proximidade com os 
doentes. 
 
A concretizar-se esta decisão de acabar com este serviço 
tal corresponderia a mais uma machadada absolutamente 
inaceitável no acesso aos cuidados de saúde em Odivelas, 
a juntar-se a todas as outras que, ao longo dos anos, têm 
vindo a degradar de forma indigna a qualidade dos 
serviços de saúde prestados, no seu conjunto, e a 
concretização do direito à saúde. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida na sua 11ª 
Reunião Ordinária, realizada a 30 de maio de 2012, 
delibera: 
 
1. Expressar a sua veemente oposição à decisão de 
encerramento da Unidade Comunitária de Cuidados 
Psiquiátricos de Odivelas; 
 
2. Exigir a manutenção deste serviço e o reforço dos 
meios que lhe estão afetos, em termos que possibilitem a 
adequada resposta às necessidades crescentes no domínio 
da saúde mental." 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATA 
 

 
 

RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA ATA DA 23.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICPAL DE ODIVELAS DE 2011 

 
Retificação da minuta da ata da 23.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 2011, no texto referente 

à deliberação do Ponto 2.1 – Proposta de Alteração do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e seu 
Regulamento de Liquidação e Cobrança do Município de 
Odivelas, no que concerne às votações por parte dos 
Senhores Vereadores, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5270, de 2012.05.24 e de 
acordo com alterações propostas no decorrer da discussão 
deste ponto na presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  
ANO LETIVO 2012/2013 

 
Programa de Implementação das Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico 
para o ano Letivo 2012/2013, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/5010, de 20121.05.16. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CIDADES AMIGAS DAS PESSOAS IDOSAS 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO VIDA  
 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação VIDA – Valorização 
Intergeracional e Desenvolvimento Ativo, para inclusão 
do Município na Plataforma Portuguesa das Cidades 
Amigas das Pessoas Idosas, no âmbito da adesão do 
Município de Odivelas à Rede Global de Cidades Amigas 
das Pessoas Idosas da Organização Mundial de Saúde, 
aprovada na 17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 2011.09.27 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 18/2011, de 2011.10.11, pág. 
8), nos termos da minuta de protocolo anexa à informação 
n.º Interno/2012/4874, de 2012.05.14, de acordo com a 
referida informação. 
 
 

"Acordo de Cooperação 
 
O Município de Odivelas, representado neste ato pela sua 
Presidente, Susana de Fátima Carvalho Amador e a 
Associação VIDA - Valorização Intergeracional e 
Desenvolvimento Activo, adiante designada por 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIII - N.º 11 - 12 de junho de 2012  

9 
 

“Associação VIDA”, neste ato representada pela sua 
Presidente, Teresa Almeida Pinto,  
 
celebram entre si este Acordo de Cooperação, estipulando 
as cláusulas e condições abaixo expressas,  considerando 
que estão cientes de que a cooperação entre ambas as 
instituições promoverá os princípios emanados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), nomeadamente, a 
aceitação de que:  
 
Uma cidade é “qualquer município identificável, com 
autoridade suficiente para implementar as mudanças 
necessárias para melhorar as condições que oferece aos 
idosos”;  
 
“Uma cidade amiga das pessoas idosas estimula o 
envelhecimento activo através da criação de condições de 
saúde, participação e segurança, de modo a reforçar a 
qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem”;  
 
“Uma cidade amiga das pessoas idosas adapta as suas 
estruturas e serviços de modo a que estes incluam e sejam 
acessíveis a pessoas mais velhas com diferentes 
necessidades e capacidades”;  
 
Foram identificadas oito áreas estratégicas para que 
tendencialmente, uma cidade se torne Amiga das Pessoas 
Idosas:  
• Prédios públicos e espaços abertos; 
• Transportes; 
• Habitação; 
• Participação social; 
• Respeito e inclusão social; 
• Participação cívica e emprego; 
• Comunicação e informação;  
• Apoio comunitário e serviços de saúde. 

 
 

PRIMEIRA CLÁUSULA – OBJECTO: 
 

Este ACORDO estabelece a Cooperação Recíproca entre 
as partes, visando o desenvolvimento de actividades 
conjuntas, capazes de contribuir para que o Município de 
Odivelas atinga as metas estabelecidas no âmbito do 
Programa “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, bem como 
no que concerne à operacionalização da Plataforma 
Portuguesa das Cidades Amigas das Pessoas Idosas.  

 
 

SEGUNDA CLÁUSULA – ACTIVIDADES CONJUNTAS 
 

Para a consecução do objecto constante da Cláusula 
Primeira, as Actividades previstas no Anexo, parte 
integrante deste Instrumento, serão executadas por ambas 
as partes. Outras actividades que venham a ser definidas 
posteriormente estarão sujeitas a aprovação por ambas as 
partes.  

 
 

TERCEIRA CLÁUSULA – ATRIBUIÇÕES 
 

Sem prejuízo de envolvimento de outras entidades 
interessadas em cooperar, cabe ao Município de Odivelas 
e à Associação VIDA implementar as Acções previstas, 
observando as suas competências institucionais e de 
acordo com as atribuições discriminadas no Anexo.  

 
 

QUARTA CLÁUSULA - RECURSOS 
 

Cada instituição deverá envidar todos os esforços para o 
levantamento de recursos e fundos provenientes de fontes 
internas ou externas, a fim de tornar possível os objectivos 
do Acordo, conforme expresso em Anexo 

 
 

QUINTA CLÁUSULA - PROPRIEDADE 
 

Os direitos de autor e direitos conexos bem como os 
resultantes da propriedade industrial respeitantes aos 
instrumentos de recolha de dados, resultados, relatórios e 
quaisquer outros documentos relacionados pertencem à 
Associação VIDA, sem prejuízo do Município de 
Odivelas poder utilizar livremente os resultados, desde 
que tal não viole as obrigações de confidencialidade nem 
as resultantes da propriedade industrial e/ou dos direitos 
de autor e direitos conexos. 

 
 

SEXTA CLÁUSULA – CONFIDENCIALIDADE 
 

O Município de Odivelas e a Associação VIDA 
comprometem-se a preservar a confidencialidade de 
qualquer documento, informações ou outros materiais 
directamente relacionados com o objecto do acordo, 
quando devidamente qualificados como confidenciais, 
cuja divulgação possa causar prejuízo à outra parte. As 
partes estão vinculadas por esta obrigação para além da 
data de término do Acordo.  

 
 

SETIMA CLÁUSULA – ALTERAÇÕES 
 

Este Acordo poderá ser alterado, a qualquer altura, por 
mútuo acordo reduzido a escrito entre o Município de 
Odivelas e a Associação VIDA. 

 
 

OITAVA CLAUSULA – OMISSÕES 
 

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste 
Acordo de Cooperação deverão ser resolvidos mediante 
conciliação entre o Município de Odivelas e a Associação 
VIDA, com prévia comunicação por escrito da 
ocorrência, consignando prazo para resposta.  
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NONA CLAUSULA – VIGENCIA 
 

Este Acordo de Cooperação vigorará a partir da data de 
sua assinatura, até que seja denunciado por uma das 
partes. Expirado ou denunciado o presente Acordo, suas 
disposições continuarão a reger quaisquer obrigações não 
concluídas, assumidas durante sua vigência. Tais 
obrigações serão executadas até o seu término. 

 
 

Município de Odivelas 
 

____________________________ 
(assinatura) 

 
Presidente: 

Susana de Carvalho Amador 
 

Data: _____/______/______ 

Associação VIDA 
 

__________________________ 
(assinatura) 

 
Presidente: 

Teresa Almeida Pinto 
 

Data: _____/______/______" 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PAVILHÃO MULTIUSOS 
 

 
 

APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO E CEDÊNCIA DO PAVILHÃO 
MULTIUSOS AO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 

 
Cedência das instalações do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, pelo valor total de €3997,50 (IVA incluído) e de 
apoios técnico e logístico para a realização do Sarau de 
Ginástica do Sporting Clube de Portugal, subordinado ao 
tema “A Grande Lisboa”, a realizar no dia 3 de junho de 
2012, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/5232, de 2012.05.23 e seus anexos. Os 
apoios são os seguintes, de acordo com a referida 
informação: 
 
a) Técnico: acompanhamento da iniciativa por 1 técnico 
da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
b) Logístico: 
 
- Disponibilizar o seguinte material para o evento: 2 
praticáveis, 1 pista de tumbling, 1 cama elástica e 
respetivas banquetas de apoio, 2 colchões de queda, 1 
plinto de iniciação, 20 baias metálicas,10 baias plásticas. 
- Disponibilizar transporte de material - camião grua para 
transporte do material nos dias 31 de maio, 1, 4 e 5 de 
junho; 
 
c) Divulgação: 
 
- Divulgação do evento pelos meios frequentes; 
 
 
 
 
 

d) Resumo das despesas inerentes: 
 

Designação Valor 

Apoio técnico (horas extraordinárias) * 91,00€ 

Camião grua* 120,00€ 

Total de apoios 211,00€ 

*custo indireto 
 
Os valores indicados apresentam-se como estimativa 
máxima, sendo previsível a redução do número de 
km/horas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO E CEDÊNCIA DO PAVILHÃO 
MULTIUSOS À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO 

 
Cedência das instalações do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, pelo valor total de €4.735,50 (IVA incluído), e 
de apoios técnicos e logísticos para a realização da Taça 
do Mundo de Judo Masculina, a realizar nos dias 9 e 10 de 
junho de 2012, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2012/5172, de 2012.05.22 e seus anexos. Os 
apoios sãos os seguintes, de acordo com a referida 
informação: 
 
1) Autocarros 
- Dia 7 de Junho – 1 autocarro de 51 lugares. 
Horário: 8h00 às 19h00 (Previsão, sujeita aos planos de 
voo das comitivas). 
Percurso: Aeroporto – Hotel. 
 
- Dia 8 de Junho – 2 autocarros de 51 lugares. 
Horário: 8h00 às 20h00 (Previsão, sujeita aos planos de 
voo das comitivas). 
Percurso: Aeroporto – Hotel. 
 
- Dia 9 de Junho – 1 carrinha de 9 lugares + 4 autocarros 
(2 autocarros de 51 lugares + 1 autocarro de 45 lugares + 
1 autocarro de 16 lugares). 
Horário: 8h00 às 19h00 (Previsão, sujeita aos planos de 
voo das comitivas e desenrolar da competição). 
Percurso: Hotel – Pavilhão Multiusos de Odivelas – 
Hotel; Aeroporto-Hotel (situações ocasionais). 
 
- Dia 10 de Junho – 1 carrinha de 9 lugares + 4 autocarros 
(2 de 51 lugares + 1 de 45 lugares + 1 de 16 lugares). 
Horário: 8h00 às 19h00. (Previsão, sujeita aos planos de 
voo das comitivas e desenrolar da competição). 
Percurso: Hotel – Pavilhão Multiusos de Odivelas – 
Hotel; Hotel - Aeroporto (situações ocasionais). 
 
2) Camião Grua 
Para transporte de materiais da Câmara Municipal de 
Odivelas (12 estrados + 1 escadote com 2 degraus + 45 
baias): 
- Dia 6 de Junho e 11 de Junho 
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Horário: 9h30 às 12h30 
Percurso: Armazéns da Divisão de Aprovisionamento - 
Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
 
3) Cedência dos Materiais 
-18 Estrados (6 já estão armazenados no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas); 
-1 Escadote com 2 degraus; 
-Linóleos para proteção do piso (já estão armazenados no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas); 
-75 Baias (30 baias já estão armazenadas no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas); 
-20 Baias de fita; 
-Bandeiras dos países; 
-70 Pastas (Conferência de imprensa+competição); 
-Porta-estandarte (Conferência de imprensa+competição); 
-Mesas e cadeiras (que se encontram disponíveis no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas); 
-Floreiras. 
 
4) Apoio Técnico 
Acompanhamento de um técnico da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo da Câmara Municipal de 
Odivelas para acompanhar a iniciativa no interior do 
Pavilhão – apoio área desportiva, orientação/coordenação 
do serviço dos motoristas (saídas e entradas dos atletas 
dos autocarros junto ao Pavilhão Multiusos de Odivelas). 
 
5) Divulgação da Competição nos Meios Frequentes, 
Colocação de Mupis. 
 
6) Divulgação da Competição no Autocarro Voltas e 
Rodoviária. 
 
7) Ofertas Institucionais para os Atletas + 10 Ofertas 
Institucionais para os 10 VIPS 
 
 

Resumo das despesas inerentes: 
 

Tipo de Apoio Valor 

Autocarros, camião grua e motoristas 2604,09€ 

Acompanhamento técnico 105,42€ 

Total de apoios 2.709,51€ 

 
Os valores indicados apresentam-se como estimativa 
máxima, sendo previsível a redução de Km e horas. 
 
Os custos apresentados referentes aos autocarros, camião 
grua e motoristas poderão sofrer alterações uma vez que 
estão condicionados aos planos de voo e duração dos 
combates. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

PROTOCOLOS ADICIONAIS 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 
Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia da Ramada, no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, para a manutenção dos Espaços Verdes das 
Zonas A, B, D e G da Urbanização Jardim da Amoreira, 
na Freguesia da Ramada, para transferência da verba no 
valor de € 9.047.57, (nove mil e quarenta e sete euros e 
cinquenta e sete cêntimos), que correspondem a 11 meses 
de manutenção (de fevereiro a dezembro de 2012), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4827, de 2012-05-10, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“MINUTA DE PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ZONAS VERDES E ESPAÇOS AJARDINADOS AO ABRIGO DO 
ARTIGO 4.º DO PDCJF 

 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA, com sede na Rua 
Vasco Santana n.º 1-C, na Ramada, representada pelo seu 
Presidente, Senhor Francisco Simas Bartolomeu, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido no artigo 4.º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e 
da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada 
na sua ............... Reunião Ordinária de (data), que se regerá 
pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a manter os 
espaços verdes das zonas A, B, D e G da Urbanização 
Jardim da Amoreira – Carochia II, nos Bons Dias, 
freguesia da Ramada, nos termos do estabelecido no 
Regulamento de Espaços Verdes Parques e Jardins da 
Câmara Municipal de Odivelas, sendo expressamente 
proibido efectuar alterações à zona verde, sem a prévia 
autorização da Divisão de Parques e Jardins. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 9.870,08 € (nove mil 
oitocentos e setenta euros e oito cêntimos). No ano 
económico de 2012, o valor a transferir será o 
correspondente a 11 meses, de fevereiro a dezembro de 
2012, no total de 9.047,57 € (nove mil e quarenta e sete 
euros e cinquenta e sete cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a cumprir todas 
as orientações técnicas fornecidas extraordinariamente 
pelos técnicos municipais com o objectivo de assegurar a 
melhor manutenção da zona verde em causa. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia da Ramada obriga-se a permitir que a 
manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 
Odivelas, ..... de .................................. de ........ 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 
Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Caneças, no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, para a manutenção dos Espaços Verdes e do 
Lago da Urbanização da Quinta das Piçarras, para 
transferência da verba no valor de € 14.340,50 (catorze 
mil, trezentos e quarenta euros e cinquenta cêntimos), que 
corresponde ao valor anual de manutenção efetuada a 
partir de janeiro de 2012, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/2921, de 2012-03-09, e nos 
termos da minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 
 

“MINUTA DE PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ZONAS VERDES E ESPAÇOS AJARDINADOS AO ABRIGO DO 
ARTIGO 4.º e 5º DO PDCJF 

 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS, com sede na Rua da 
República, n.º 131, em Caneças, representada pelo seu 
Presidente, Senhor Armindo Pires Fernandes, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido no artigo 4.º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e 
da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada 
na sua ............... Reunião Ordinária de (data), que se regerá 
pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a manter os 
espaços verdes da Urbanização na Quinta das Piçarras, 
nos termos do estabelecido no Regulamento de Espaços 
Verdes Parques e Jardins da Câmara Municipal de 
Odivelas, sendo expressamente proibido efectuar 
alterações à zona verde, sem a prévia autorização da 
Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários, para a manutenção dos espaços verdes, no 
montante de 13.476,32 € (treze mil quatrocentos e setenta 
e seis euros e trinta e dois cêntimos). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a cumprir 
todas as orientações técnicas fornecidas 
extraordinariamente pelos técnicos municipais com o 
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objectivo de assegurar a melhor manutenção da zona 
verde em causa. 

CLÁUSULA QUINTA 
 

A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a permitir que 
a manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada 
pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação 
da sua conformidade. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a manter o lago 
existente na urbanização na Quinta das Piçarras, nos 
termos do art.º 5º do PDCJF. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários, para a manutenção, conservação, encargos 
decorrentes dos consumos de água e energia elétrica do 
elemento de água descrito na cláusula anterior, no 
montante de 864,18 € (oitocentos e sessenta e quatro 
euros e dezoito cêntimos). 
 
Odivelas, ..... de .................................. de ........ 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 
Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Caneças, no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, para a Manutenção dos Espaços Verdes da 
Urbanização na rua Miguel Silvestre Cruz, Carrascais, 
Freguesia de Caneças, para transferência da verba no valor 
de € 975.36, (novecentos e setenta e cinco euros e trinta e 
seis cêntimos), que corresponde a oito meses de 
manutenção efetuada de maio a dezembro de 2012, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/4606, de 2012-05-04, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“MINUTA DE PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE ZONAS VERDES E ESPAÇOS AJARDINADOS AO 
ABRIGO DO ARTIGO 4.º DO PDCJF 

 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 

Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS, com sede na Rua da 
República, n.º 131, em Caneças, representada pelo seu 
Presidente, Senhor Armindo Pires Fernandes, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido no artigo 4.º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e 
da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada 
na sua ............... Reunião Ordinária de (data), que se regerá 
pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a manter os 
espaços verdes da Urbanização na Rua Miguel Silvestre 
Cruz, Carrascais, nos termos do estabelecido no 
Regulamento de Espaços Verdes Parques e Jardins da 
Câmara Municipal de Odivelas, sendo expressamente 
proibido efectuar alterações à zona verde, sem a prévia 
autorização da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 1.463,0 € (mil quatrocentos e 
sessenta e três euros). No ano económico de 2012, o valor 
a transferir será o correspondente a 8 meses, de maio a 
dezembro de 2012, no total de 975,33 € (novecentos e 
setenta e cinco euros e trinta e três cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a cumprir 
todas as orientações técnicas fornecidas 
extraordinariamente pelos técnicos municipais com o 
objectivo de assegurar a melhor manutenção da zona 
verde em causa. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia de Caneças obriga-se a permitir que 
a manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada 
pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação 
da sua conformidade. 
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Odivelas, ..... de .................................. de ........ 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJETO “EDUCAR PARA CRESCER: A SAÚDE 
NÃO VAI DE FÉRIAS!” 

 

 
 

INTEGRAÇÃO NO PLANO ESTRATÉGICO CONCELHIO DE 
PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS DA OBRA DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO E SANTO ANTÓNIO/OBRA DO 

PADRE ABEL E RESPETIVO PROJETO 
 

Integração da Obra da Imaculada Conceição e Santo 
António, Obra do Padre Abel na Rede de Parceria do 
Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT) (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10 de 2006, página 14). 
Aceitação do interlocutor proposto pela instituição, a Dra. 
Tânia Santos (assistente social). Integração do projeto 
“Educar para Crescer: A saúde não vai de férias”, na Rede 
de Parceria do Plano Estratégico Concelhio de Prevenção 
das Toxicodependências (PECPT), nos termos dos 
despachos exarados no Edoc/2012/26460, e de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/5167, 
de 2012-05-22, e “Adenda ao Acordo de Parceria 
PECPT”. 

 
 

“ADENDA 
 

Acordo de Parceria PECPT 
 

Declara-se que a Obra da Imaculada Conceição e Santo 
António / Obra do Padre Abel passou a integrar a 
parceria existente entre a Câmara Municipal de Odivelas, 
através da Divisão de Promoção de Saúde, e diversas 
instituições locais e nacionais, no âmbito da 
implementação do Plano Estratégico Concelhio de 
Prevenção das Toxicodependências (PECPT), sendo o 
projeto "Educar para Crescer: A saúde não vai de férias!” 
igualmente integrado neste Plano a partir da data do 
presente documento 
 
Odivelas, ___, de ____________ de 2012 
 
Pela Câmara Municipal de Odivelas 
 
A Exma. Sra. Presidente da Câmara, 
 
(Susana de Carvalho Amador, Dra.) 

 
Pela Obra da Imaculada Conceição e Santo António / 
Obra do Padre Abel 
 
A Exma. Sra. Diretora Técnica, 
 
(Maria Dias, Dra.)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PARCERIA 
 

 
 

PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
EMPRESA ALEMÃ BAUERFEIND 

 
Parceria a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
BAUERFEIND, empresa alemã, representada em 
Portugal pela sociedade por quotas “Companhia da 
Saúde”, empresa com 80 anos de experiência nas áreas da 
medicina desportiva, ortopedia, reabilitação e vascular, 
para a realização de um rastreio à postura corporal a 
realizar em junho e de um rastreio à prevenção e 
tratamento das doenças cardiovasculares a realizar em 
setembro, a serem implementadas através da Divisão de 
Promoção de Saúde e da Mundicenter – Odivelas Parque, 
nos termos dos despachos exarados no 
Edoc/2012/26216, e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5205, de 2012-05-23. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Paroquia do Santíssimo Nome de Jesus de 
Odivelas, enquadrável no disposto da alínea b) do número 
4, do artigo 64.º da Lei n,º 169/99, de 18 Setembro, a 
realizar em veículo municipal no dia 30 de junho de 2012, 
para deslocação a Vila Viçosa, com um custo total 
estimado em €272,28 (duzentos e setenta e dois euros e 
vinte e oito cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/4931, de 2012.05.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PARÓQUIA SÃO PEDRO DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Paroquia de São Pedro de Caneças, 
enquadrável no disposto da alínea b) do número 4, do 
artigo 64.º da Lei n,º 169/99, de 18 Setembro, a realizar 
em veículo municipal no dia 8 de dezembro de 2012, para 
deslocação a Vila Viçosa, com um custo total estimado em 
€236,22 (duzentos e trinta e seis euros e vinte e dois 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/2635, de 2012.03.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARQUE DOS BICHOS 
ACEITAÇÃO DE DONATIVO 

 
Aceitação dos donativos do Pingo Doce, Distribuição 
Alimentar, S.A., para o Parque dos Bichos – Centro 
Oficial de Recolha Animal do Concelho de Odivelas, 
consubstanciados em produtos (alimentos e materiais) 
para animais cujas embalagens não se encontram em 
condições de venda (embalagens danificadas, aproximação 
do fim do prazo de validade,...), mas em condições para 
serem consumidos por animais, com uma estimativa anual 
de €1.000,00 (mil euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5082, de 2012.05.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2009, 
PARA O LOTE 20A, BAIRRO CASAL DAS QUEIMADAS À 

QUINTA DAS DÁLIAS, FAMÕES 
PROCESSO N.º 3153/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento nº 4/2009, do Bairro 
Casal das Queimadas à Quinta das Dálias, na Freguesia de 
Famões, para o lote 20A, em nome de Joaquim Lopes, 
visa a retificação da área do lote de acordo com a realidade 
consolidada, implicando o aumento da mesma. A 
alteração à licença de loteamento caracteriza-se pelos 
seguintes indicadores urbanísticos: 4.5.1. Parâmetros 
urbanísticos propostos para o lote 20A – Área do lote = 
219,60 m2 [+80,60m2] – Área dos lotes privados = 
29432,60 m2 [+80,60], Área do domínio público = 
14286,52 m2 [-80,60 m2], nos termos da informação 
técnica n.º 060/MS/DGOU/DRU/12, constante do 
processo com o n.º 3153/RC, e de de acordo com o 
proposto na informação constante a folhas 2781 a 2780, 
de 22-05-2012. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

66..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  55  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001122  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

7.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (EXTRAORDINÁRIA) 

 
6ª Alteração Orçamental de 2012, 7.ª Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/5610, de 2012-06-01 e nos termos dos 
Mapas anexos à informação acima referida e que farão 
parte integrante da ata da presente reunião. 

 
 

“6.ª Alteração Orçamental 
 

A 6.ª Alteração Orçamental de 2012 reveste-se de carácter 
extraordinário e tem como intuito o reforço do projeto 
OdivelasViva, mais concretamente, o valor de encargos 
com o IVA referente a renda do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, no montante de 244.823,51 € (duzentos e 
quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três euros e 
cinquenta e um cêntimos) e o valor total de 27.500,00 € 
(vinte e sete mil e quinhentos euros) relativo ao reforço 
dos projetos relativos ao Bloqueamento de Veículos e 
Remoção de Veículos Abandonados. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 272.323,51 € (duzentos e setenta e dois mil, 
trezentos e vinte e três euros e cinquenta e um cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas correntes no 
valor de 272.323,51 € (duzentos e setenta e dois mil, 
trezentos e vinte e três euros e cinquenta e um cêntimos) 
por contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas de capital, conforme quadro seguinte:  
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Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

272.323,51 0,00 

Total de Despesas 
Capital  

0,00 272.323,51 

Total Geral 272.323,51 272.323,51 

(un: euros) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 
 

 
 

ESCOLA EB1/JI DO CASAL DOS APRÉSTIMOS 
PAVILHÃO MULTIUSOS 

 
Alteração parcial da deliberação da Câmara Municipal 
tomada na 4.ª Reunião Extraordinária, em 12 de abril de 
2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
7 de 2012, página 12), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5603, de 2012-05-31, nos 
seguintes termos: 
 
- A despesa anual respeitante ao ano de 2012 no valor de 
€1.064.450,04 (um milhão. sessenta e quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta euros e quatro cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa de 23% o que perfaz o valor de 
€1.309.273,55 (um milhão, trezentos e nove mil, duzentos 
e setenta três euros e cinquenta e cinco cêntimos), 
correspondente ao pagamento no valor mensal de 
€88.704,17 (oitenta oito mil, setecentos e quatro euros e 
dezassete cêntimos), que acrescido de IVA à taxa legal 
perfaz o valor de €109.106,13 (cento e nove mil, cento e 
seis euros e treze cêntimos). 
 
Alterar o nº 1 da Cláusula 4ª do Contrato de 
Arrendamento, aprovado na 4.º Reunião Extraordinária 
de 12 de abril de 2012, no qual será acrescentado o 
seguinte: “…acrescido de IVA à taxa de 23% perfaz o 
valor mensal de €109.106,13 (cento e nove mil, cento e 
seis euros e treze cêntimos) ”. Aos valores mencionados 
no anexo I que se encontra junto ao contrato acresce o 
IVA à taxa legal em vigor. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

EMPREENDIMENTO INTEGRADO DA AMOREIRA 
 

 
 

MARVI – COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO, C.R.L. 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO INÍCIO DE CONSTRUÇÃO E 

DIVISÃO DA PARCELA B2 
 

No âmbito da cedência em regime de direito de superfície 
de duas parcelas de terreno municipal, sita na Rua B, Casal 
da Carochia, na freguesia da Ramada, à Marvi – 
Cooperativa de Construção, com vista à implementação 
de um projeto (conforme deliberações tomadas na 24ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 19 de Dezembro de 2007, Boletim Municipal 
das Deliberações e decisões n.º 23 de 2007, página 20, e 
na 2.ª reunião da 1.ª sessão ordinária de 2008, da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 28 de 
Fevereiro de 2008, Boletim Municipal das Deliberações e 
decisões n.º 4 de 2008, página 39 e na 14.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
22 de Julho de 2009, Boletim Municipal das Deliberações 
e decisões n.º 14 de 2009, página 15 a 17). De acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2012/292, de 
2012-01-25. 
 
Prorrogação do prazo de início de construção para 5 anos 
(passando o início da construção para outubro de 2014), 
conforme pedidos da MARVI XI – Empreendimento 
Integrado da Amoreira, e a desanexação da Parcela “B2”, 
sita no Casal da Carochia, Ramada nas seguintes parcelas: 
 
- Parcela B2, com a área de 1.495 m2 e com as seguintes 
confrontações: a Norte – Rua B, a Nascente – Parcela B3, 
a Sul – Domínio Público r Parcela B3 e a Poente – Parcela 
B1; 
 
- Parcela B3, com a área de 947 m2 e coma as seguintes 
confrontações: a Norte – Rua B e Parcela B3, a Nascente - 
Domínio Público, a Sul – Domínio Público e a Poente – 
Parcela B2. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 23/PRES/2012 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Fiscalização Geral / Apoio Administrativo 
 
Considerando que: 
 
1. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 

de Odivelas, publicada em 17 de agosto de 2010 no 
Boletim Municipal de Deliberações nº 15, retificada e 
aditada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões nº 17, publicado em 27 de setembro de 2011, 
define-se no artigo 10º as atribuições da Divisão de 
Fiscalização Municipal (DFM); 

 
2. Através do Despacho nº 76/PRES/2010, de 30 de 

setembro de 2010, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 20, de 26 de outubro de 
2010, foi criada no âmbito da DFM, a subunidade 
orgânica denominada ‘Setor de Fiscalização Geral’, cujas 
atribuições, além da componente operacional de 
fiscalização preventiva e interventiva, revelam uma 
componente administrativa de análise e organização 
processual e procedimental, que exige particular atenção 
e conhecimento; 

 
3. O exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade, nomeadamente na componente da 
organização administrativa, qualitativa e metódica do 
trabalho desenvolvido pela fiscalização, permitindo uma 
maior organização do serviço operacional, exige alguém 
que possua conhecimentos adequados e experiência 
profissional consolidada;  

 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a), do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
pelas Declarações de Retificação nº 4/2002, de 6 de 
Fevereiro e nº 9/2002, de 5 de Março e pela Lei nº 
67/2007, de 31 de Dezembro, designo, a Dra. Vânia 
Alexandra Marques dos Santos, Técnica Superior, do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Fiscalização Geral / Apoio 
Administrativo, com efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de junho de 2012 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
MUNICIPIO DE ODIVELAS 

 
Alvará de Loteamento N.º 5/89 
B.º Casal da Silveira – Famões 

 
 

1.º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 5.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 7 de Março de 2012 – Proposta 
de aprovação da alteração ao Alvará de Loteamento 5/89, 
que consiste na alteração da área do lote 922, de 285 m2 
para 426 m2, sem comprometer os parâmetros 
urbanísticos globais do alvará de loteamento do B.º Casal 
da Silveira, tendo merecido aprovação por unanimidade, 
de acordo com o proposto na informação técnica n.º 
27/MS/DGOU/DRU/2012, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe, em nome de Joaquim Coutinho 
de Jesus. 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 16 de Maio de 2012 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
MUNICIPIO DE ODIVELAS 

 
Projeto de Hortas Urbanas de Odivelas 

 
Apreciação Pública 

 
Paulo César Teixeira, Vereador da Câmara Municipal 
de Odivelas, torna público, no uso da competência 
delegada, e para efeitos do disposto no artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, que na 9.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 2 de maio de 2012, foi deliberado aprovar a 
proposta do Projeto de Hortas Urbanas de Odivelas, 
devendo o mesmo ser submetido a apreciação pública. 
 
A apreciação pública decorrerá no prazo de 30 dias, a 
contar da data da publicação do presente Aviso na 2.ª série 
do Diário da República, e durante o referido período o 
Projecto de Hortas Urbanas de Odivelas poderá ser 
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consultado nas Sedes das Juntas de Freguesia do 
Concelho, no Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, sito na Avenida Amália Rodrigues, n.º 20.º, 
Urbanização da Ribeirada, 2675-624 Odivelas e no sítio 
do Município de Odivelas, na internet (www.cm-
odivelas.pt). 
 
Quaisquer observações ou sugestões deverão ser 
apresentadas, durante o prazo de apreciação pública, por 
escrito, no Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, na morada supra indicada. 

 
Odivelas, 21 de maio de 2012 

 
O Vereador 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, que terá 
inicio no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso no 
Diário da República, o período de discussão pública sobre 
a proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 
2/2004 do Bairro Novo das Fontainhas – Ramada para o 
lote 19, pelo prazo de 15 dias. Todos os interessados 
poderão, durante o período de discussão pública, 
consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. O 
processo estará disponível para consulta no Departamento 
de Gestão Urbanística, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 
20 – Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 14 de Maio de 2012. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação atual, que terá 
início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso no 
Diário da República, o período de discussão pública sobre 
a proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 

5/2007 Bairro Sol Nascente – Famões, para o lote 176, 
pelo prazo de 15 dias. Todos os interessados poderão, 
durante o período de discussão pública, consultar e/ou 
apresentar por escrito, quaisquer reclamações à proposta 
de alteração ao referido alvará. O processo estará 
disponível para consulta no Departamento de Gestão 
Urbanística, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – 
Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 16 de Maio de 2012. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
5763, de 2012.06.07, referente ao período de 25 de maio a 7 de 
junho de 2012: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/27580 
Assunto: Processo danos em património municipal - R55-2011 
Despacho: 
À DGP, Para ressarcimento dos danos no valor de 72,16€, segue 
assinado, via expediente recibo de indemnização do Fundo de 
Garantia Automóvel. 
28-05-2012 
 
EDOC/2012/21354 
Assunto: Konica Minolta - Faturação 
Despacho: 
À DGFP/DF, Para Pagamento da quantia de 1.767,21€, após 
verificação e validação da conformidade legal da despesa. 
29-05-2012 
 
EDOC/2012/22844 
Assunto: Sensormatic Protecção Contra Furto Lda (Sensormatic 
Protecção Contra Furto Lda) 216,48 
Despacho: 
À DGFP/DF, Ratifico o procedimento, e dado que já foi 
verificada e validade a conformidade legal da despesa, autorizo o 
cabimento, compromisso e pagamento da despesa de 216,48€. 
29-05-2012 
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EDOC/2011/34205 
Assunto: Estabelecimento de prestação de serviços"- Arquivo de 
Processo Colinasec, Lda., - Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/10940, que se envia 
assinada. 
04-06-2012 
 
EDOC/2011/36830 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo nº 
113/ODV/01 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/11544, que segue assinado. 
05-06-2012 
 
EDOC/2011/26812 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 9150/OCP/OC 
entrega declaração prévia p/a efeitos de instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/11554, que segue assinado 
05-06-2012 
 
EDOC/2012/16768 
Assunto: COM/2011/17 Envio de projectos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requeridos; 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/11632, que segue assinado. 
05-06-2012 
 
EDOC/2011/41080 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 36533/OCP - 
pedido de apreciação de Declaração Prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/10991, que segue assinado. 
05-06-2012 
 
EDOC/2012/29678 
Assunto: Fornecimento de Água em Polidesportivos - Faturação 
Despacho: 
À DGFP/DF, 
Para Pagamento da quantia de 504,14€, após verificação e 
validação da conformidade legal da despesa 
06-06-2012 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/27252 
Assunto: 
Despacho: 

Ao Sr. DDAJG, Defere-se a emissão da UVPADFO, 
condicionada ao pagamento da taxa devida; Aprova-se Alvará n.º 
13/UVPADFO/2012 que segue assinado; Logo que o 
procedimento se mostre concluído e extinto, arquive-se." 
30-05-2012 
 
EDOC/2012/25376 
Assunto: 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído, nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DFM/STR, cujo teor se determina que faça parte integrante 
do respetivo alvará; 
Aprova-se Alvará n.º 16/LER/2012, que segue assinado, 
Reconhece-se a isenção "ope legis" de pagamento de taxas, nos 
termos indicados pelos serviços; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
30-05-2012 
 
EDOC/2012/24215 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
para realização das Festas Populares de 2012 na freguesia da 
Pontinha, pela Associação de Melhoramentos do Vale Pequena. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Revoga-se o Despacho exarado na etapa 17; 
Defere-se a emissão dos Alvarás n.ºs 20/LER/2012, 
05/LFRI/2012 e 04/AESRB/2012, que se aprovam e seguem 
assinados; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
30-05-2012 
 
EDOC/2012/26526 
Assunto: Festas da Autarquia Junho 2012 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DFM/STR, cujo teor se determina que faça parte integrante 
do respetivo Alvará; 
Alvará n.º 17/LER/2012 segue aprovado e assinado, 
Reconhece-se a isenção "ope legis" de pagamento de taxas, nos 
termos indicados pelos serviços; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se." 
30-05-2012 
 
EDOC/2012/3899 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Rest/2011/30 - 
Esclarecimento (resposta ao ofício Saída/2011/27324) - 
EDOC/2011/48385 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se minuta do Alvará de Licença de Utilização n.º 
08/2012, relativa ao Processo n.º REST/2011/30, que segue 
assinado. 
05-06-2012 
 
EDOC/2009/78882 
Assunto: Análise de Processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e Bebidas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
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Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
05-06-2012 
 
EDOC/2010/1463 
Assunto: Análise de Processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e/ou Bebidas Pendente - Proc. 
nº 405/ODV/05 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
05-06-2012 
 
EDOC/2009/71138 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 6133/D + 
450/ODV/04 - Pedido de Emissão de Licença e Pedido de 
Horário de Funcionamento (resposta á Saída/2009/27637) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
devida; 
Determina-se que do título a emitir conste a advertência 
constante em informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
05-06-2012 
 
EDOC/2012/23165 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2011/34 - 
Pedido de Alteração ao Horário de Funcionamento 
Despacho 
Ao Sr. DDAJG, 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 07/2012 segue assinado. 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
05-06-2012 
 
EDOC/2012/20429 
Assunto: Critério de incomodidade Proc. Nº. Rest/2010/8 
(EDOC/2012/96629 
Despacho 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido 
05-06-2012 
 
EDOC/2012/19992 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / LIC 
15/2006Alvara 967/1999Averbamento de viatura 03-MT-68 
Despacho: 

Ao Sr. DDAJG, Defere-se a emissão da licença n.º 15 que foi 
emitida ao abrigo do alvará n.º 967/1999, condicionada ao 
pagamento da taxa devida, que segue assinada; Logo que o 
procedimento se mostre concluído e extinto, arquive-se. 
05-06-2012 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Decisões tomadas abrigo das competências subdelegadas através 
do Despacho n.º 05/VPCT/2011, de 13 de janeiro de 2011, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, nos termos da 
informação n.º Interno/2012/5669, de 2012.06.04, referente ao 
período compreendido entre 2 a 31 de maio de 2012: 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
– 02/05/2012 a 31/05/2012 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Vasco Matias, lote 313 – Casal do Bispo – Famões nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Mendonça Castiço) 
(Processo 184/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Dr. Gentil Martins, lote 27, Bairro Novo Santo Eloy - Pontinha 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Faustino Duarte Gonçalves) 
(Processo 180/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Pedreira, lotes 247 e 248, Bairro Casal Novo em Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Neves Freire) 
(Processo 20 e 21/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Lusíadas, lote 48, Bairro Carvalheiro - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José da Silva Moço) 
(Processo 175/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
de São Gabriel, lote 93, Bairro Trigache Sul – Famões nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Gomes da Silva) 
(Processo 51/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, lote 1 a 31 – Bairro dos CTT – Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Narciso Alves Pereira) 
(Processo 528/DFM/2008) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, lote 35, Bairro do Girassol - Ramada nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Augusto Gonçalves) 
(Processo 33/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, lote 37, Bairro do Girassol - Ramada nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernanda Maria Graça C.Cruz Fernandes) 
(Processo 32/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Carvalheiro, lote 29, Bairro Carvalheiro - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luís Catarino Barreiros) 
(Processo 174/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Esperança, lote 53, Bairro Carvalheiro – Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Saraiva Lavrador) 
(Processo 301/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 

 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, Bairro dos CTT - Caneças nos termos do nº 1 do 
Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carla Filomena Sordo Botelho) 
(Processo 75/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, lote 28, Bairro do Girassol - Ramada nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Tomás da Conceição) 
(Processo 28/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Figueirinha, lote 741 – Casal Novo - Caneças nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Amadeu Martins Anjos) 
(Processo 99/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
A, lote 58 – Bairro do Carvalheiro - Caneças nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Manuel Teixeira Lourenço) 
(Processo 172/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Amieiros, lote 78, Bairro das Arroteias - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Alcindo Almeida) 
(Processo 80/DFM/07) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da notificação: 2012.05.30 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
– 02/05/2012 a 31/05/2012 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Stralet, com a matrícula 
NQ-04-08, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 80/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.17 
Data da remoção: 2012.05.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Kangoo, com a matrícula 
05-EG-29, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 81/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.17 
Data da remoção: 2012.05.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Vectra, com a matrícula XZ-
21-69, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 82/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.17 
Data da remoção: 2012.05.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Vectra, com a matrícula TX-
38-15, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 25/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.17 
Data da remoção: 2012.05.18 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 106, com a matrícula 79-
83-FX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 24/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.17 
Data da remoção: 2012.05.18 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat 127, com a matrícula FR-34-
75, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 26/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.17 
Data da remoção: 2012.05.21 
 

Assunto: Remoção do veículo Rover 414, com a matrícula 71-
95-BQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 27/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.17 
Data da remoção: 2012.05.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan Vanete, com a matrícula 
68-18-GP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 83/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.22 
Data da remoção: 2012.05.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Tipo, com a matrícula 02-32-
CI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 84/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.22 
Data da remoção: 2012.05.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Tempra, com a matrícula 
6034VF74, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 85/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.22 
Data da remoção: 2012.05.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Merceds Benz, com a matrícula 
84-15-CG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 86/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.22 
Data da remoção: 2012.05.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen C3, com a matrícula 46-
15-XB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 87/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.22 
Data da remoção: 2012.05.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Polo, com a 
matrícula 30-51-LS, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 88/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.22 
Data da remoção: 2012.05.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Alfa Romeu, com a matrícula 82-
78-HU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 89/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.23 
Data da remoção: 2012.05.23 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Astra, com a matrícula 41-
45-DF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 90/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da remoção: 2012.05.29 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan Vanete, com a matrícula 
UG-29-97, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 91/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da remoção: 2012.05.29 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula 57-
17-DF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 92/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da remoção: 2012.05.29 
 

Assunto: Remoção do veículo Honda Civic, com a matrícula 54-
71-GX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 93/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da remoção: 2012.05.29 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 306, com a matrícula 55-
43-TI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 94/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.29 
Data da remoção: 2012.05.29 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan Primera, com a matrícula 
67-71-BC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 95/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.30 
Data da remoção: 2012.05.30 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Polo, com a 
matrícula 94-56-LA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 96/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.30 
Data da remoção: 2012.05.30 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula 77-
41-JZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 97/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.30 
Data da remoção: 2012.05.30 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 34-
54-CM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 98/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.30 
Data da remoção: 2012.05.30 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Passat, com a 
matrícula RH-84-92, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 99/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.30 
Data da remoção: 2012.05.30 
 
Assunto: Remoção do veículo BMW, com a matrícula 52-21-AV, 
nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 28/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.30 
Data da remoção: 2012.05.30 
 
Assunto: Remoção do veículo Audi 80, com a matrícula 79-28-
DI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 29/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.05.30 
Data da remoção: 2012.05.30 
 
 
 

 

HABITAÇÃO E SAÚDE 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Senhora Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo das competências 
delegadas (Proposta n.º 1/PRES/2009), no âmbito do 
Departamento de Habitação e Saúde, nos termos da Informação 
n.º Interno/2012/5478, 2012.05.31, referentes ao mês de maio 
de 2012: 
 
Departamento de Habitação e Saúde 
 
EDOC/2012/2066 
Interno/2012/4971 de 2012/05/15 
Assunto: Agregado familiar de Vitorino Lopes Gonçalves 
realojado provisoriamente no âmbito do protocolo com a 
Empresa Compreconsil. (Matricula PER 020.00079). Exclusão 
do PER de Ivanilda Varela Correia. Audiência de Interessados. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS: TC e, face ao 
informado, concordo com o que é proposto. Proceda-se em 

conformidade. Segue assinado, para os competentes efeitos, o 
Edital nº 042/PRES/2012”. 
Data da decisão: 2012-05-21 
 
EDOC/2011/900 
Interno/2012/5198 de 2012/05/22 
Assunto: Construção Precária nº 81, Bairro do Barruncho, 
Póvoa de Santo Adrião (matrícula PER 020.0081.1). Exclusão do 
Sr. João Borges Monteiro e seus filhos maiores, Jorge e Neide 
Monteiro. Não integração no PER do filho menor, João Cláudio 
Monteiro. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara:” Ao DHS:TC e, face ao 
informado, concordo com o que é proposto. Segue assinado, 
para os competentes efeitos, o Edital nº 44/PRES/2012. 
Data da decisão: 2012/05/25 
 
 
 
DGHS - Divisão de Gestão e Habitação Social 
 
EDOC/2012/8746 
Interno/2012/4101 de 2012/04/17         
Assunto: Realojamento do agregado de Maria João Vidal Barros. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "V. Ao DHS, T.C. e, face 
ao informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se 
em conformidade. Segue assinado, para os devidos efeitos, o 
contrato de arrendamento”. 
Data da decisão: 2012-05-08 
 
EDOC/2012/18215 
Interno/2012/3572 de 2012/03/29          
Assunto: Proposta de realojamento em fogo municipal do 
agregado familiar de Mª Amélia Semedo, PER 20.103.1, 
realojado provisoriamente no âmbito do protocolo com a 
empresa Compreconcil. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS, T.C. e, face 
ao informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se 
em conformidade. Segue assinado, para os devidos efeitos, o 
contrato de arrendamento”. 
Data da decisão: 2012-05-09 
 
EDOC/2012/17683 
Interno/2012/3440 de 2012/03/26          
Assunto: Reajustamento de renda. Titular: José António 
Rodrigues. Fogo: Rua Fernando Valle, nº 6,1ºDto. – Odivelas.  
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DDHS. TC e, face 
ao informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se 
em conformidade”. 
Data da decisão: 2012-05-09 
 
EDOC/2012/10704 
Interno/2012/4568 de 2012/05/03          
Assunto: Condomínio do Edifício nº 16, Rua Dr. Jaime 
Cortesão, nº16 – Póvoa de Santo Adrião. Pagamento de quotas 
2012. Pagamento de obras. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos." 
Data da decisão: 2012-05-30 
 
EDOC/2012/24688 
Interno/2012/4573 de 2012/05/03          
Assunto: Condomínio do Edifício nº 46 da Rua Major Caldas 
Xavier – Odivelas. Pagamento de quotas do ano 2012. 
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Decisão da Sra. Presidente da Câmara:” V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGAF/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão:2012/05-30  
 
EDOC/2012/24717 
Interno/2012/4577 de 2012/05/03          
Assunto: Condomínio do Edifício nº 11, Rua Vitorino Nemésio 
– Póvoa de Santo Adrião. Pagamento de quotas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos." 
Data da decisão: 2012-05-30 
 
EDOC/2012/25198 
Interno/2012/4601 de 2012/05/04          
Assunto: Condomínio do Edifício nº 6 da Rua Agostinho da 
Silva – Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos." 
Data da decisão: 2012-05-30 
 
EDOC/2012/25206 
Interno/2012/4595 de 2012/05/04          
Assunto: Condomínio do Edifício Lote 11, Rua Barbosa do 
Bocage – Ramada. Pagamentos de quotas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos." 
Data da decisão: 2012-05-30 
 
EDOC/2012/6261 
Interno/2012/4614 de 2012/05/04          
Assunto: Condomínio do Edifício nº 6 da Travessa Alves 
Cardoso – Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGAF/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data da decisão: 2012-05-30 
 
EDOC/2012/6500 
Interno/2012/4622 de 2012/05/04          
Assunto: Condomínio do Edifício nº 15, Av. Bombeiros 
Voluntários – Pontinha. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “ V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos." 
Data da decisão: 2012-05-30 
 
EDOC/2012/23985 
Interno/2012/4823 de 2012/05/10          
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas, “O Lar 
Ferroviário” e “NHC” Social- maio. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “ Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGFP/DF, para os devidos efeitos." 
Data da decisão: 2012-05-28 
 
EDOC/2012/67052 
Interno/2012/4833 de 2012/05/10          
Assunto: Demolição e Desocupação da Construção Precária 
Nova sita entre o nº 31N e 14N, no Bairro do Cassapia, Olival 
Basto. Resposta a requerimento/reclamação. Posse 
Administrativa.  
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS: TC, e face ao 
informado, concordo com o que é proposto. Proceda-se em 

conformidade. Seguem assinadas, para os competentes efeitos, a 
Notificação nº 40/PRES/2012. 
Data da decisão: 2012-05-14 
 
EDOC/2012/15780 
Interno/2012/3169 de 2012/03/16          
Assunto: Praceta dos Cravos, nº 3-1º Dto, Arroja – Odivelas. 
Proposta de revisão de renda. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS TC e, face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade.” 
Data da decisão: 2012-05-18 
 
EDOC/2012/24530 
Interno/2012/4558 de 2012/05/03         
Assunto: Proposta de revisão de renda e de plano de 
regularização de divida. Fogo Municipal - Rua Vitorino 
Nemésio, nº5 -2º Esq. – PSA (T2). Inquilino – Maria Isabel 
Barão Saraiva. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS. TC e, face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade”  
Data da decisão: 2012-05-25 
 
 
DCRH – Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2012/72012 
Interno/2012/3864 de 2012/04/09 
Processo nº 12.03/106-2009 
Assunto: Proposta de adjudicação de empreitada referente a 
Reparação de emergência no fogo municipal sito na Praceta dos 
Marinheiros, nº 3, R/C A, Pontinha, e partes comuns do prédio 
à empresa TGS – Teixeira, Gomes & Sobral, Lda no valor de 
€9.406,45 acrescido de IVA. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, nos termos 
propostos, e face ao informado. Adjudique-se. Ao 
DGAF/DF/DA, para os devidos procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2012-05-17 
 
EDOC/2012/6570 
Interno/2012/4046 de 2012/04/16 
Processo nº 08.03/1-2010 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento à 
Scordesp no valor de €150,00 acrescido de IVA, referente ao 
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos Sólidos da empreitada 
de demolições (contrato 51/2010). 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012/05/11 
 
EDOC/2012/19170 
Interno/2012/4652 de 2012/05/07 
Processo nº 12.03/15-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €555,95 
à empresa Manuel Esteves Moreira, Lda referente à Reparação 
de emergência no fogo municipal sito na Rua Palmira Bastos, nº 
23, 2º Dto., Ramada. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos efeitos."  
Data da decisão: 2012-05-11 
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EDOC/2012/7002 
Interno/2012/4845 de 2012/05/11 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação de emergência no fogo 
municipal sito na Rua Helena Aragão, nº 4, 2º Esq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “ V. Ao DHS: Seguem 
devidamente homologados os autos em anexo, face á 
informação dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-05-15 
 
EDOC/2012/6593 
Interno/2012/5098 de 2012/05/18 
Processo nº 12.03/133-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
José Régio, nº 7, R/C Dto., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o auto em anexo, face á informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-05-25 
 
EDOC/2012/7002 
Interno/2012/5104 de 2012/05/18 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €17,00 à 
empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda referente à Reparação 
de emergência no fogo municipal sito na Rua Helena Aragão, nº 
4, 2º Esq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos efeitos"  
Data da decisão: 2012-05-28 
 
EDOC/2011/69986 
Interno/2012/5203 de 2012/05/23 
Processo nº 12.03/001-2010 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Provisória referente à Reabilitação do fogo municipal sito na 
Casa 28, Bairro Olival do Pancas, Pontinha. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços." 
Data da decisão: 2012-05-25 
 
EDOC/2007/49148 
Interno/2012/956 de 2012/01/19 
Processo nº 12.03/45-2009 
Assunto: Proposta de adjudicação de empreitada referente a 
Reparação de emergência no fogo municipal sito na Rua Fernão 
Lopes, nº 4, 3º Esq., Póvoa de Santo Adrião, à empresa Canhoto 
& Matias, Lda no valor de €4.193,01 acrescido de IVA. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, nos termos 
propostos. Adjudique-se. Ao DGFP/DF, para os devidos 
procedimentos e efeitos". 
Data da decisão: 2012-05-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


