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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 13 de fevereiro de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS  

 
Ata da 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 7 de abril de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

2.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2013 
2.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
2.ª Alteração Orçamental 2013, 2.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
n.º Interno/2013/1373 de 2013.02.06 e de acordo com o 
proposto na referida informação. 
 
“A 2.ª Alteração Orçamental de 2013 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: 
 
-No Departamento de Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 
 
Uma verba de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), referente 
ao Projeto “Instalações Municipais - Encargos Diversos 
de Estrutura - seguros”. 
 

-No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 
 
A inscrição de 239.901,09€ (duzentos e trinta e nove mil, 
novecentos e um euros e nove cêntimos), para o projeto 
“Sistema de Tratamento - Serviços prestados pela 
SIMTEJO”; 
 
No projeto referente à “Desratização e Desinsetização no 
Concelho”, o valor de 20.000,00€ (vinte mil euros). 
 
-No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 
O valor de 22.500,00€ (vinte e dois mil e quinhentos 
euros), referente ao projeto “OP 2010 - Repavimentação 
de Arruamentos - Odivelas - Traseiras da Praceta da 
Ordem de Cristo, no Casal do Chapim”; 
 
30.000,00€ (trinta mil euros), no projeto “Beneficiação e 
Reparação de Espaços Urbanos em vários Locais do 
Concelho”; 
 
O reforço de 20.000,00€ (vinte mil euros), relativo ao 
projeto “Construção, Reparação e Beneficiação de 
Equipamentos Escolares - Intervenções Diversas”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 447.406,51 Euros (quatrocentos e quarenta e sete 
mil, quatrocentos e seis euros e cinquenta e um cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas correntes no 
valor de 249.963,22 Euros (duzentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e sessenta e três euros e vinte e dois 
cêntimos) por contrapartida de um decréscimo de igual 
montante ao nível das despesas de capital, conforme 
quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 396.021,19 146.057,97 

Total de Despesas Capital 51.385,32 301.348,54 

Total Geral 447.406,51 447.406,51 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DE CEDÊNCIAS DE INTERESSE PÚBLICO 
 

Emissão de parecer prévio vinculativo favorável para a 
prorrogação até 31 de Dezembro de 2013, da Cedência de 
Interesse Público dos trabalhadores abaixo mencionados 
de acordo com a Informação n.º Interno/2013/989, de 
2013.01.25: 
 
-António Luís Figueira Atabão; 
 

-Carlos Manuel Duarte Lopes; 
 

-Dinis Manuel Rodrigues S. Guerreiro; 
 

-José Maria Pignatelli de Carvalho Barreto; 
 

-Judite Maria Barreira de Araújo Páscoa; 
 

-Teresa Jesus C. Barreto Santos Rodrigues; 
 

-Nuno Filipe André Gaudêncio. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
 

 
 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
 
Proposta de abertura do procedimento para concurso 
público para a prestação de serviço de vigilância e 
segurança em instalações de administração direta e indireta 
do Município de Odivelas, e designação do Júri, abaixo 
mencionado, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2013/916, de 2013.02.07: 
 
Susana Teixeira - Presidente; 
 

Cláudia Cardoso - Membro Efetivo, que substitui a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
 

Fernando Sardinha - Membro Efetivo; 
 

Marta Vieira - Membro Suplente; 
 

Carlos Miguel - Membro Suplente 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

DONATIVOS DA FUNDAÇÃO BELMIRO DE AZEVEDO 
 

Aceitação do patrocínio oferecido pelo Modelo 
Continente Hipermercados, S.A., Fundação Belmiro de 
Azevedo, para ao Parque dos Bichos – Centro Oficial de 
Recolha Animal do Concelho de Odivelas, para o ano de 
2013, com uma estimativa anual de € 1,000.00 (mil euros), 
traduzida no levantamento de produtos alimentares e 
materiais para animais, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/544 de 2013-02-05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal, ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Odivelas, a realizar no dia 
9 de março de 2013, para deslocação à Serra de Sintra, 
com um custo total de €127,68, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/1117 de 2013-
01-30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA, RECEÇÃO DEFINITIVA 
DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE 

LOTEAMENTO N.º 06/05 E CANCELAMENTO DA 
GARANTIA BANCÁRIA  

 
De acordo com o proposto na informação n.º 
4/APV/2013, constante a folhas 1135 do processo n.º 
589/LO, em nome de Emílio e Companhia, S.A., Vale 
Côvo, Caneças, nos termos do previsto no artigo 50º do 
Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de novembro com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 
de dezembro, propõe-se: 
 
A Homologação do auto de vistoria constante de folhas 
1128 a folhas 1132 do processo; 
 
A receção definitiva das obras de urbanização relativas ao 
alvará de licença de loteamento n.º 06/05, em nome de 
Emílio e Companhia, S.A.; 
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Cancelamento da garantia bancária n.º 319726, emitida 
pelo Banco Espírito Santo, no valor de €72.250,00 
(setenta e dois mil e duzentos e cinquenta euros) prestada 
como caução para garantia da adequada execução das 
obras de urbanização, uma vez que se encontram 
integralmente executadas todas as obras de urbanização 
internas ao loteamento, conforme consta das informações 
de fls.1123 a 1124 e de fls 1128 a fls.1132 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DO BAIRRO ARCO MARIA 
TERESA, FREGUESIA DE CANEÇAS – CONTRATUALIZAÇÃO E 

CONTRIBUTOS DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS. 
 

Aprovar que a Associação de Proprietários do Bairro Arco 
Maria Teresa, da freguesia de Caneças, elabore a proposta 
de revisão do plano de pormenor, isto é, do conteúdo 
material e documental do plano, incluindo os estudos e 
projetos necessários do referido bairro em colaboração 
com o Município de Odivelas sendo que as relações entre 
o município e a Associação de Proprietários, tendo em 
vista a elaboração da proposta de revisão ao plano, sejam 
regulados por contrato, cuja minuta se encontra anexa à 
informação n.º 05/MS/DRRU/DGOU/2013, de 16-01-
2013, constante do processo n.º 33839/OM. 

 
 

“CONTRATO 
 

Entre: 
 
Câmara Municipal de Odivelas, com o número de 
contribuinte ____ , representada neste acto pelo seu 
presidente, ___ . 
 
E 
 
A Associação de Proprietários do Bairro do Arco Maria 
Teresa, com o número de pessoa colectiva ___, com sede 
em ____, matriculado na Conservatória ___ , 
representada neste acto pelo seu presidente, o Sr. ___ , 
portador do BI n.º ___, emitido em __, pelo arquivo de 
identificação de ____ . 
 
Considerando que: 
 
O plano de pormenor do bairro Arco Maria Teresa em 
vigor possui deficiências, desconformidades e 
incongruências que, frequentemente, inviabilizam a 
execução do plano e a concretização das expectativas dos 
proprietários, impedindo a reconversão definitiva do 
bairro. 
 
Os proprietários manifestaram interesse em proceder à 
alteração do plano de pormenor, tendo submetido à 
apreciação do município uma nova proposta de 
ordenamento. 

A Câmara Municipal reconhece a existência das 
deficiências do plano de pormenor em vigor, e a 
necessidade de se proceder à reconversão definitiva do 
bairro e à sua requalificação. 
 
Nos termos do disposto no artigo 6.º-A do Decreto-Lei nº 
380/99 de 22 de Setembro, com a nova redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, os 
interessados na, alteração de um plano de pormenor 
podem celebrar com a câmara municipal contratos que 
tenham por objecto a elaboração de um projeto de plano 
sua alteração ou revisão, bem como a respectiva execução. 
 
As partes celebram entre si o presente contrato, que se 
regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
1.ª 
 

A Câmara Municipal de Odivelas pretende que seja revisto 
o plano de pormenor do bairro Arco Maria Teresa, de 
acordo com os termos de referência da revisão do 
respetivo plano de pormenor. 

 
2.ª 
 

A Associação de Proprietários do bairro do Arco Maria 
Teresa representa os interesses dos proprietários do bairro 
e será interlocutor destes junto da Câmara Municipal de 
Odivelas. 

 
3.ª 
 

Os proprietários através da Associação de Proprietários 
estão interessados em rever o plano de pormenor de 
acordo com os termos de referência. 

 
4.ª 
 

A Associação de Proprietários do Bairro do Arco Maria 
Teresa compromete-se a apresentar à Câmara Municipal, 
um projeto de revisão do plano de pormenor para o 
bairro, em cumprimento da calendarização indicada na 
cláusula 10.ª, elaborado de acordo com a legislação 
aplicável, com base nos termos de referência aprovados 
pela Câmara Municipal, instrumentos de gestão territorial 
em vigor, condicionantes e demais regulamentação 
existente no município. 

 
5.ª 
 

A Associação de Proprietários do Bairro do Arco Maria 
Teresa suportará os custos inerentes á elaboração, 
ratificação e publicação da revisão do plano de pormenor. 

 
6.ª 
 

A Câmara Municipal promoverá o acompanhamento, 
concertação, participação, obtenção do parecer final, 
aprovação e publicação da revisão do plano de pormenor. 
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7.ª 
 

O projeto de revisão do plano de pormenor incluirá todos 
os estudos necessários à sua fundamentação técnica, de 
acordo com as orientações dos serviços competentes da 
Câmara Municipal e demais entidades com jurisdição na 
área abrangida pelo plano de pormenor. O conteúdo 
material e documental da revisão ao plano de pormenor 
corresponde aos elementos mencionados nos artigos 91.º 
e 92.º do Decreto-lei n.º 380/99 de 22 de Setembro na 
redação atual, incluindo as peças escritas e desenhadas que 
suportem as operações de transformação fundiária 
previstas, nomeadamente, para efeitos de registo predial, 
com exceção para o Relatório Ambiental. 

 
8.ª 
 

Previamente ao início da elaboração do projecto de 
revisão ao plano, no prazo de 10 dias após a celebração 
deste protocolo, a Associação de Proprietários do Bairro 
do Arco Maria Teresa apresentará à Câmara Municipal de 
Odivelas uma proposta técnica para a elaboração da 
revisão ao plano de pormenor, explicitando a metodologia 
a seguir, bem como a constituição da equipa técnica de 
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 
de Novembro, apresentando o curriculum de cada 
elemento da equipa técnica, ficando o início dos trabalhos 
dependente da emissão de parecer favorável dos serviços 
competentes da Câmara Municipal. 

 
9.ª 
 

A Associação de Proprietários do Bairro do Arco Maria 
Teresa através da sua equipa técnica, apoiará e introduzirá 
no projecto de revisão do plano de pormenor todas as 
alterações decorrentes do acompanhamento, concertação, 
participação, obtenção do parecer final, da revisão do 
plano de pormenor, ficando obrigada a prestar todos os 
esclarecimentos técnicos exigidos pelos órgãos 
autárquicos e serviços municipais, bem como pelas 
entidades representativas dos interesses a ponderar que, 
nos termos da legislação em vigor, venham a emitir 
pareceres sobre a revisão do plano de pormenor. 

 
10.ª 

 
O faseamento e metodologia da elaboração da revisão do 
plano de pormenor terão o seguinte faseamento: 
 
1.ª Fase  
Elaboração da proposta 
preliminar 

40 dias após aprovação da 
metodologia e equipa 
técnica pluridisciplinar e 
reunião com o IGESPAR 

  

2.ª Fase  
Elaboração de proposta de 
plano 

20 dias após parecer 
favorável dos serviços 
municipais sobre a proposta 
preliminar, com eventuais 

correcções propostas pelo 
IGESPAR 

  

3.ª Fase  
Retificações à proposta de 
plano 

15 dias após emissão do 
parecer final da CCDR 

  

4.ª Fase  
Elaboração da versão final 
do plano 

20 dias após a discussão 
pública 
 

11.ª 
 

A Câmara Municipal fornecerá os seguintes elementos: 
 
− Cartografia da área de intervenção e sua envolvente 

em formato digital; 
− Credenciação dos elementos da equipa técnica 

responsável pela elaboração do plano, para permitir 
contactos com entidades externas ao município; 

− Carta de ordenamento e de condicionantes do plano 
director municipal; 

− Outros estudos existentes e informação sobre 
pretensões particulares com incidência na área de 
intervenção. 

 
12.ª 

 
Para além dos elementos referidos nos artigos 91.º e 92.º 
do Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro, com a nova 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de 
Fevereiro e no n.º 3 da Portaria n.º 138/2005, de 2 de 
Fevereiro, a proposta de revisão do plano de pormenor 
deve ainda conter: 
 
− Levantamento topográfico à escala 1: 1000, 

georreferenciado e ligado à Rede Geodésica Nacional, 
abrangendo 50 metros para além dos limites da área 
de intervenção; 

− Justificação do dimensionamento adotado para os 
equipamentos, infraestruturas, e espaços verdes, face 
ao aumento de densidade previsto. 

 
E, tratando-se de um bairro de génese ilegal, nos termos 
do disposto no Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização, deverá apresentar: 
 
− Fundamentação e justificação, se for caso disso, para 

a adoção de parâmetros inferiores aos legalmente 
definidos no regime jurídico aplicável aos 
loteamentos, relativamente a cedências para espaços 
verdes, equipamentos, arruamentos e 
estacionamentos, quando o cumprimento estrito 
desses parâmetros possa inviabilizar a reconversão do 
bairro; 

− Indicação concreta da área de implantação, da área de 
construção, do número de pisos, das cérceas e das 
cotas de soleira das construções existentes, indicando 
ainda as construções que não cumpram os requisitos 
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das várias disposições legais aplicáveis ao exterior das 
edificações, com indicação das construções a manter 
e a demolir e ou a alterar em face da proposta de 
reconversão. 

 
13.º 

 
A Associação de Proprietários do Bairro do Arco Maria 
Teresa fornecerá à Câmara Municipal exemplares da 
proposta de plano, em formato digital e analógico, 
correspondentes às diferentes fases referidas na cláusula 
9.ª, em número necessário à realização dos vários 
procedimentos e consultas previstos na tramitação da 
elaboração de revisão do plano de pormenor, de acordo 
com o disposto no RJIGT. 

 
14.ª 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura por ambas as partes. 
 
Foram elaborados dois exemplares deste protocolo, que 
vão ser assinadas pelos representantes de ambas as partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 
(Local e data) 

 
A Presidente da Câmara Municipal 

 
Pela Associação de Proprietários do 

Bairro do Arco Maria Teresa” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 69/PRES/2013 
 

Assunto: Designação de Orlando Manuel Gomes da Silva, 
como Coordenador do Setor de Estudos e Projetos – 
DOMHT 
 
A Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
252, de 31 de dezembro, define, no seu artigo 19.º, as 
atribuições do Departamento de Obras Municipais, 
Habitação e Transportes. 
 
Considerando que: 
 
1 – Através do despacho n.º 055/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, de 8 de Janeiro de 2013, foi 
criada no âmbito do DOMHT, a subunidade orgânica 
denominada “Setor de Estudos e Projetos”, em 
cumprimento do disposto no artigo 10.º, n.º 5 do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro e da Lei 
n.º49/2012, de 29 de agosto: 
 
2 – Compete ao Setor de Estudos e Projetos: 
 
- Assegurar a elaboração de estudos e projetos relativos a 
instalações municipais e equipamentos coletivos da 
responsabilidade municipal, a construir, reconstruir, 
ampliar, remodelar e conservar; 
- Prestar assistência técnica às obras municipais; 
 
E, atentos os seguintes pontos: 
 
• Especificidade do trabalho desenvolvido no SEP; 
 
• Necessidade de implementar uma maior eficácia nas 

decisões administrativas, proporcionando-se uma 
maior celeridade e qualidade na satisfação das 
necessidades coletivas; 

 
• Efetivação dos princípios gerais elencados no artigo 

2.º da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, mais concretamente no que se 
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refere ao Princípio do serviço às populações (n.º 1), 
Princípio da eficácia (n.º 4) e da participação (n.6). 

 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º2 do artigo n.º68.º da Lei n.º169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, o Eng.º Orlando Manuel Gomes da 
Silva, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenador do Setor de 
Estudos e Projetos, com efeitos a partir da data do 
presente despacho. 
 
Odivelas, 6 de fevereiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 70/PRES/2013 
 

Assunto: Designação Paulo Miguel Cabeçadas Ataíde 
Ferreira Coutinho, como Coordenador do Setor de Obras 
por Administração Direta – DIEU 
 
A Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, no dia 11 de dezembro de 
2012, define, no artigo 14.º, as atribuições da Divisão de 
Infraestruturas e Espaços Urbanos (DIEU). 
 
Considerando que: 
 
1 – Através do despacho n.º 055/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, de 8 de Janeiro de 2013, foi 
criada no âmbito da DIEU, a subunidade orgânica 
denominada “Setor de Obras por Administração Direta”, 
em cumprimento do disposto no artigo 10.º, n.º 5 do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro; 
 
2 – Compete ao Setor de Obras por Administração 
Direta: 
 
- Assegurar por Administração Direta, a manutenção e 
conservação, da rede viária nomeadamente: vias, 
estacionamentos, passeios, pontes e caminhos, bem como 
da sinalização vertical e horizontal;  
 
- Assegurar a aquisição de materiais, equipamentos e 
ferramentas necessários para o desenvolvimento de 
trabalhos por Administração Direta. 
 
E, atentos os seguintes pontos: 
 
• Elevado volume de trabalho existente no SOAD; 
 

• Necessidade em assegurar o bom estado da rede 
viária; 

 
• Necessidade de implementar uma maior eficácia nas 

decisões administrativas, proporcionando-se uma 
maior celeridade e qualidade na satisfação das 
necessidades coletivas; 

 
• Efetivação dos princípios gerais elencados no artigo 

2.º da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, mais concretamente no que se 
refere ao Princípio do serviço às populações (n.º 1), 
Princípio da eficácia (n.º 4) e da participação (n.6). 

 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º2 do artigo n.º68.º da Lei n.º169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, o Engº. Paulo Miguel Cabeçadas 
Ataíde Ferreira Coutinho, Técnico Superior, do Mapa 
de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenador do Setor de Obras por Administração 
Direta, com efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 6 de fevereiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
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AVISOS 
 

 
 

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 sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89- 
Bairro Casal da Silveira – Famões, para o lote 923, 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 e Ordenamento 
Urbanístico, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – 
Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 25 de Janeiro 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. 01/PRES/2013, nos termos da informação n.º 
1917, de 2013.02.21, referente ao período de 7 a 20 de fevereiro 
de 2013: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências  
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2012/4557 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 647/88 Pedido de 
Apreciação declaração prévia/ e pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a declaração prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração do estabelecimento com as atividade 
indicadas; 
Concorda-se com o pedido de horário de funcionamento 
solicitado; 
Ofício n.º 2013/2505 segue assinado. 
15-02-2013 
 
EDOC/2012/457  
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 8045/OP Entrega 
declaração prévia rectificada 
Despacho: 
 À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de um estabelecimento com a 
atividade indicada; 
Concorda-se com o pedido de horário de funcionamento 
solicitado; 
Ofício n.º 2013/2857 segue assinado. 
15-02-2013 
 
EDOC/2013/63 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5097/OP/GI 
Pedido de Horário de Funcionamento 09.00h ás 20h/sem 
período de almoço/sem descanso semanal 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado.  
Oficie-se, como proposto, a requerente, informando-a da 
manifestação de concordância com a pretensão e de que deverá 
solicitar, junto da AECSCLO, a emissão do mapa de horário. 
18-02-2013 
 
EDOC/2012/68894 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento- Das 15.30 às 20.00 (3ª,4ª e 5ªFeiras), não 
encerra para almoço e dias de descanso semanal Sábado e 
Domingo. 
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Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado.  
Oficie-se, como proposto, a requerente, informando-a da 
manifestação de concordância com a pretensão e de que deverá 
solicitar, junto da AECSCLO, a emissão do mapa de horário. 
18-02-2013 
 
EDOC/2012/40023 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
HF/2011/44Pedido de restrição de horario de 
funcionamento10h às 23h-sem período de almoço/sem 
descanso semanal 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado. 
18-02-2013 
 
EDOC/2011/62047 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido horário de 
funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado. 
18-02-2013 
 
EDOC/2011/65231 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado. 
18-02-2013 
 
EDOC/2013/5103 
Assunto: Solicitam liquidação da fatura nº 20 no valor de 
1.500,00 
Despacho: 
Com o meu acordo, 
Ao DJGFP/DFA, 
Para cabimento, compromisso e pagamento conforme proposto 
pelos serviços. 
19-02-2013 
 
EDOC/2011/26809 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Com o meu acordo quanto ao horário de funcionamento 
requerido. 
19-02-2013 
 
EDOC/2013/3445 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
204/ODV/02Pedido de HF 09h às 19h/sem período de 
almoço/Sá. 8.30h ás 18h/Descanso semanal Domingo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Com o meu acordo quanto ao horário de funcionamento 
requerido. 
19-02-2013 
 
EDOC/2013/2123 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 764/AS/88 - 
pedido de horário de funcionamento 

Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Com o meu acordo quanto ao horário de funcionamento 
requerido. 
09-02-2013 
 
EDOC/2012/32634 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST72009/8 - 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Com o meu acordo quanto ao horário de funcionamento 
requerido. 
19-02-2013 
 
EDOC/2012/41077 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 1753/92Pedido de 
alargamento de HF 09h às 21h sem período almoço/sem 
descanso semanal 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Com o meu acordo quanto ao horário de funcionamento 
requerido. 
19-02-2013 
 
EDOC/2012/1012 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo. 
Oficie-se nos termos propostos. 
19-02-2013 
 
EDOC/2012/18000 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2639/OP 
Comunicação de Instalação de papelaria Pedido de HF -9h ás 
19hSab-9h ás 13h - Descanso Sáb. Tarde e Domingo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de estabelecimento com a atividade 
de comércio a retalho de pão E de produtos de pastelaria e de 
confeitaria, em estabelecimentos especializados, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/3026 segue assinado; 
Enviado ofício, arquive-se. 
20-02-2013 
 
EDOC/2013/10321 
Assunto: Pedido de esclarecimentos - registo de alojamento local 
Despacho: 
"À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo. 
Ofício n.º 3895/2013 segue assinado. 
20-02-2013 
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Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2013/9184 
Assunto: Fitness Hut, S.A. - Licença especial ruído 
04/LER/2013 
Despacho: 
Concordo. 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Determino que a validade da Licença nº 04/LER/2013, passe 
para os dias 14 e 15 de fevereiro de 2013, nos termos 
anteriormente fixados e que constam do respetivo Termo de 
Condicionantes. 
14-02-2013 
 
EDOC/2013/2260 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 32037/OCP/OC 
Pedido de Horário de Funcionamento 9h às 19h/Período de 
Almoço 13h às 14.30h/Sábado 9h às 18.30H/ Descanso 
semanal Domingo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado. 
Oficie-se a requerente, informando-a da manifestação de 
concordância com a pretensão e de que deverá solicitar, junto da 
AECSCLO, a emissão do mapa de horário. 
14-02-2013 
 
EDOC/2013/7535 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Lic de 
ruido e itenerante para os dias 23 e 24 de Fevereiro 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Indefere-se nos termos propostos. 
11-02-2013 
 
EDOC/2010/2676 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5354/OP - 
Entrega de declaração prévia 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se concessão de autorização de utilização para 
estabelecimento de Pastelarias e Casas de Chá; 
Defere-se emissão do alvará de autorização de utilização, 
condicionada ao pagamento das taxas devidas; 
Aceita-se a declaração prévia como devidamente instruída para 
efeitos de instalação do estabelecimento. 
14-02-2013 
 
EDOC/2013/4667 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Táxis - licença 
01/2003 - pedido de averbamento (de morada e aos legais 
representantes da firma) 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Deferem-se os pedidos de averbamento da morada da sede 
social e do legal representante, conforme solicitado pela 
requerente, com efeitos a 30 de janeiro de 2013; 
Licença de Táxi nº 01, correspondente ao Alvará n.º 
92408/2001, segue assinada, para entrega ao requerente após 
pagamento de taxas devidas. 
18-02-2013 
 
 
 

EDOC/2012/33178 
Assunto: Licença de obra de alteração à arquitetura numa fração 
de um edifício Rua Alfredo Ruas nº 51 B, Pedernais - Ramada 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo, 
Notifique-se nos termos propostos. 
18-02-2013 
 
EDOC/2012/57262 
Assunto: Pedido de informação - Estabelecimento sito na Rua 
Aura Abranches, n.º 16, Ramada 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se a concessão de autorização de utilização para 
estabelecimento de estabelecimento de bebidas; 
Determina-se a emissão de alvará de autorização de utilização, 
mediante prévio pagamento das taxas que se mostrem devidas;  
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
19-02-2013 
 
EDOC/2012/61702 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Rest/2011/9 - 
junção de elementos 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se a concessão de autorização de utilização para 
estabelecimento de estabelecimento de restauração e bebidas;  
Determina-se a emissão do alvará de autorização de utilização, 
mediante pagamento prévio das taxas devidas; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido 
19-02-2013 
 
EDOC/2012/60696 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Rest/2011/25 - 
entrega de Dec Prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo e determino: 
1. Defere-se a concessão de autorização de utilização para 
estabelecimento de bebidas e a emissão de alvará de utilização, 
condicionado ao prévio pagamento das taxas devidas;  
2. Quanto ao requerido por Maria Teresa de Sousa Martinot 
considera-se a declaração prévia apresentada devidamente 
instruída e extinto o pedido de horário de funcionamento, com 
dispensa de audiência prévia, nos termos propostos;  
3. Quanto ao requerido por Jorge Miguel Laranjeira Lima 
Gonçalves,  e igualmente com dispensa de audiência prévia nos 
termos propostos, consideram-se extintos os procedimentos 
relativos à declaração prévia e pedido de horário de 
funcionamento apresentados; 
4. Quanto ao requerido pela  firma Radicalreason, Lda, 
considera-se a declaração prévia apresentada devidamente 
instruída, inclusive para efeitos de alteração do tipo de atividade 
e concorda-se com o pedido de horário de funcionamento. 
 
EDOC/2012/67131 
Assunto: Processo de licenciamento n.º 4498/80 - 
estabelecimento de bebidas sito na Rua Dr. Jaime Cortesão, 5 - 
Póvoa de Santo Adrião 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se a concessão de autorização de utilização para 
estabelecimento de restauração e bebidas, determinando-se que, 
do título correspondente, conste a advertência incluída no 
parecer da Fiscalização Municipal; 
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Determina-se a emissão do Alvará, nos termos referidos supra, 
condicionada ao prévio pagamento das taxas devidas; 
Determina-se que, à data do pagamento das taxas, seja solicitada 
a apresentação de certidão predial válida. 
19-02-2013 
 
EDOC/2012/30694 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2009/25 - 
Declaração Prévia de Instalação - Artº 11º 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a Declaração Prévia entregue. 
Informe-se a requerente e arquive-se. 
19-02-2013 
 
EDOC/2011/3062 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração Prévia para efeitos de instalação e levantamento do 
alvará de utilização nº 10/2010 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a Declaração Prévia entregue. 
Informe-se a requerente e arquive-se. 
19-02-2013 
 
EDOC/2012/52266 
Assunto: Acompanhamento de Obra - (07-03-2012) - Fernando 
Lopes 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se a concessão de autorização de utilização para 
estabelecimento de cafés;  
Defere-se a emissão de alvará de autorização de utilização, 
condicionado ao pagamento prévio das taxas devidas;  
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido;  
Nos termos propostos, determina-se que se informe o 
requerente que deverá, aquando do levantamento do alvará, 
apresentar declaração prévia para efeitos de instalação do 
estabelecimento. 
20-02-2013 
 
 
 

 

HABITAÇÃO E INOVAÇÃO SOCIAL 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Maria 
Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi, ao abrigo do disposto 
no Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
03/PRES/2013, de 2 de janeiro, no âmbito da Divisão de 
Habitação e Inovação Social, durante o mês de janeiro de 2013, 
nos termos da informação n.º Interno/2013/1346, de 
2013.01.31: 
 
Divisão de Habitação e Inovação Social 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2012/63297 
Interno/2013/356 de 2013/01/11 
Assunto: Prohabita I – Acordo 328. Compromisso, Cabimento e 
Pagamento de rendas em 2013. 

Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento, compromisso e pagamento das 
verbas indicadas na informação." 
Data da decisão: 2013/01/15 
 
EDOC/2012/63296 
Interno/2013/355 de 2013/01/11 
Assunto: Arrendamento de 14 frações habitacionais para 
realojamento urgente de agregados provenientes da Serra da Luz 
– Programa Prohabita II – Acordo 574 - Cabimento, 
Compromisso e Pagamento de rendas em 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento, compromisso e pagamento das 
verbas indicadas na informação.” 
Data da decisão: 2013/01/15 
 
EDOC/2012/65006 
Interno/2013/358 de 2013/01/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para atualização 
de rendas - Rua Casal da Serrinha, Lote "HF" R/C Dtº, Porto da 
Paiã - Lucia Maria Tenreiro Almeida (representada por Rosa 
Fernanda Tenreiro Almeida). 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização da cabimentação necessária á atualização das rendas, 
de acordo com o Aviso nº.12912/2012.” 
Data da decisão: 2013/01/15 
 
EDOC/2012/63910 
Interno/2013/360 de 2013/01/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para atualização 
de rendas - Rua Viana da Mota, 12, 2º Esq, Odivelas - Vitor 
Antunes. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/01/15 
 
EDOC/2012/65588 
Interno/2013/359 de 2013/01/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para atualização 
de rendas - Rua D. Nuno Alvares Pereira, 12 - 3º Dt.º, Odivelas 
- Gerardo Vargas. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento da verba necessária á atualização da 
renda, conforme informação.” 
Data da decisão: 2013/01/15 
 
EDOC/2013/291 
Interno/2013/509 de 2013/01/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para atualização 
de rendas – António Maria Marques Silva – Rua da Paiã, 8 – 3º 
Andar Direito e 3º Andar Esquerdo, Odivelas. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização da cabimentação da verba, segundo a informação.” 
Data da decisão: 2013/01/23 
 
EDOC/2012/60413 
Interno/2013/357 de 2013/01/11 
Assunto: Prohabita II - Acordo 574 - Requerimento para 
atualização de rendas, Rua Lourenço Marques, 4, 3º Esq - 
Odivelas. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Solicita-se 
autorização da cabimentação da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/01/23 
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EDOC/2012/66709 
Interno/2013/361 de 2013/01/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para atualização 
de rendas - Manuel Moreira - Praceta Mário Sá Carneiro, 1, 5º 
Dt.º Odivelas. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização da cabimentação da verba de 187€, conforme 
informação.” 
Data da decisão: 2013/01/23 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2012/67484 
Interno/2013/542 de 2013/01/16 
Processo nº 12.03/16-2006 
Assunto: Homologação de Auto de Receção Definitiva – 
Empreitada de obras de reparação/reabilitação em fogo 
municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 1, 2º Esq. – Bº Quinta 
da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: De acordo com a 
informação técnica proponho a assinatura do Auto de receção 
definitiva.” 
Data da decisão: 2013/01/31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


