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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 27 de fevereiro de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATAS DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS  
DO ANO DE 2010 

 
Ata da 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 13 de abril de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
Ata da 9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 5 de maio de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

ESTATUTOS DA MUNICPÁLIA, E.M. 
 
Estatutos da Municipália – Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, E.M., resultantes 
da adequação dos anteriores às disposições da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, de acordo com a Proposta nº 
2/PRES/2013, de 20 de fevereiro. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO REMUNERATÓRIA 
 

Alteração de posição remuneratória da funcionária Ana 
Cristina das Neves Mousinho, com a afetação do 
montante de €866,38 para esse efeito, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/1683, de 
2013.02.14. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EMISSÃO DE PARECER 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE CONSULTA REFERENDÁRIA 
 
Emissão de parecer negativo, de acordo com a Proposta 
n.º 3/PRES/2013, de 26 de fevereiro de 2013, ao Projeto 
de Deliberação apresentado pelo Deputado Municipal 
José Falcão ao Presidente da Assembleia Municipal de 
Odivelas, para a realização de uma consulta referendária 
sobre a concessão da exploração e gestão dos sistemas de 
distribuição de água para consumo público e recolha de 
efluentes do Município de Odivelas, nos termos do 
solicitado no referido Projeto de Deliberação, datado de 
13 fevereiro de 2013 e no ofício do Presidente da 
Assembleia Municipal de Odivelas, datado de 15 de 
fevereiro de 2013 (o referido projeto irá a deliberação na 
Assembleia Municipal de Odivelas). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
 

 
 

PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
 
Proposta de “Revogação da Deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas de 24 de janeiro de 2013”, 
apresentada pelos Vereadores da Câmara Municipal Maria 
Natália Santos e Rui Francisco, eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, datada de 27 de fevereiro de 2013, 
relativa ao procedimento concursal com vista à concessão 
da água e saneamento no território de Odivelas e à 
denúncia do acordo de prestação de serviços existente 
com os SMAS de Loures (deliberadas na 1.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 24 de 
janeiro de 2013, constantes no Boletim Municipal das 
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Deliberações e Decisões n.º 1/2013, de 29 de janeiro, 
página 15), de acordo com a referida proposta. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL COM AS 
JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ADICIONAL COM 
AS JUNTAS DE FREGUESIA NO ÂMBITO DA 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Minuta de Protocolo Adicional a celebrar entre o 
Município de Odivelas e as Juntas de Freguesia do 
Concelho de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 19º 
do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesia, relativo ao Licenciamento de Ocupação da 
Via Pública e ao Licenciamento da Atividade Publicitária, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/1901, de 2013-02-20. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

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 para 
manutenção dos espaços verdes do loteamento no Casal 
da Caíada, no valor de €6.646,85, (seis mil, seiscentos e 
quarenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), no 
âmbito do Protocolo de Delegação de Competências nas 
Juntas de Freguesia (PDCJF), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2013/1509, de 2013-02-11, 
cuja minuta se encontra anexa à informação referida. 
 
 
“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 do loteamento no Casal Caiada, 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 Gestão Ambiental. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 6.646,85 € (seis mil seiscentos 
e quarenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos). 
 
No ano económico de 2013, o valor a transferir será o 
correspondente a doze meses (janeiro a dezembro de 
2013), no total de 6.646,85 € (seis mil seiscentos e 
quarenta e seis euros e oitenta e cinco 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 Gestão Ambiental. 

 
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. 
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Odivelas,..... de .................................. de ........ 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
MANUTENÇÃO DE ZONAS VERDES 

 
Protocolo adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Famões para a 
manutenção das zonas verdes e áreas de cedência para 
equipamento da Urbanização Terra da Fonte - Casal do 
Trigache, no valor de €11.932,50, (onze mil, novecentos e 
trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia (PDCJF), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/1644, de 2013-02-14, cuja 
minuta se encontra anexa à informação referida. 

 
 

“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 FAMÕES, com sede na 
Praceta 25 de Agosto, 8-B – Quinta das Pretas, em 
Famões, representada pelo seu Presidente, Senhor 
António dos Santos Rodrigues, 
 
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 Famões obriga-se a manter as 
zonas verdes e a área de cedência para equipamento da 
Urbanização Terra da Fonte/Casal do Trigache na 
freguesia de Famões, nos termos do estabelecido no 

Regulamento de Espaços Verdes Parques e Jardins da 
Câmara Municipal de Odivelas, sendo expressamente 
proibido efetuar alterações, sem a prévia autorização da 
Divisão de Gestão Ambiental. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 14.318,94 € (catorze mil 
trezentos e dezoito euros e noventa e quatro cêntimos). 
No ano económico de 2013, o valor a transferir será o 
correspondente a 10 meses, de março a dezembro de 
2013, no total de 11.932,50 € (onze mil novecentos e 
trinta e dois euros e cinquenta cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

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

 
CLÁUSULA QUARTA 

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

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a permitir que a 
manutenção da zona, 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) 

 
 
 
 

CENTRO OFICIAL DE RECOLHA ANIMAL DO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 

 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO E MINUTAS 
 

Alterações ao Regulamento do CORACO – Centro 
Oficial de Recolha Animal do Concelho de Odivelas, bem 
como às Minutas (Modelos) 1, 6, 7, 8 e 9, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2013/306, de 
2013-01-10. 
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“Propõem-se as seguintes alterações: 
 
Regulamento 
 
Remodelação do n.º 6 do artigo 15.° “Captura de 
Animais”, que fica com a seguinte redação: “A captura de 
animais em propriedade privada, de acordo com o acima 
descrito, será efetuada após análise e aprovação do 
Médico Veterinário Municipal” 
 
Considera-se que os casos devem ser averiguados 
individualmente e só em casos especiais se deverá atuar 
em propriedade privada, sem ser necessário o pagamento 
de taxas. 
 
Minuta 1 - Ficha do Animal 
 
Criação da Ficha do Animal que reúne os conteúdos das 
anteriores minutas 1 e 2. 
 
Minuta 6 - Declaração de Alienação Animal 
 
1) Alteração da anterior minuta 7 para agora 6; 
 
2) Remover o título “Eutanásia de Animais de 
Companhia”; 
 
3) Adicionar a razão de entrega “Incapacidade 
socioeconómica de detenção de animais, atestada por 
entidade competente”. 
 
Os animais entregues pelas razões mencionadas na minuta 
podem, eventualmente, ser recuperados e adotados, pelo 
que se considera que o título que refere “eutanásia” deverá 
ser eliminado. 
 
A incapacidade socioeconómica refere-se a situações 
extremas, tais como: idosos que são deslocados para lares, 
ações de despejo, etc. 
 
Minuta 7 - Termo de responsabilidade 
 
1) Alteração da anterior minuta 8 para agora 7; 
 
2) Alteração do ponto 1 do parágrafo Comprometo-me a 
que fica com a seguinte redação: “Nunca o abandonar. Na 
impossibilidade de o ter, entrego-o a um novo dono, e do 
facto darei conhecimento à Câmara Municipal de 
Odivelas, ou devolvo-o à proveniência, mediante aviso 
prévio e conforme disponibilidade de celas.” 
 
3) Remodelação do ponto 5 do parágrafo Tomei 
conhecimento, que ficará com a seguinte redação: “De 
que posso submeter o animal a esterilização cirúrgica, no 
prazo máximo de dezoito meses, sem qualquer custo, no 
Consultório Veterinário Municipal.” 
 

Considera-se que não estão reunidas as condições 
necessárias para impor a esterilização dos animais, 
nomeadamente meios humanos e materiais.  
 
Minuta 8 - Adoção de Animais de Companhia já 
Identificados 
 
1) Alteração da anterior minuta 9 para agora 8; 
 
2) Alteração da declaração que ficará com a seguinte 
redação: 
 
“� Não se encontra registado no SICAFE (Sistema de 
Identificação de Caninos e Felinos) nem no SIRA 
(Sistema de Identificação e Recuperação Animal), pelo 
que se desconhece a identificação do proprietário que 
sujeitou o referido animal à identificação eletrónica. 
 
� Encontra-se registado no SICAFE (Sistema de 
Identificação de Caninos e Felinos) ou SIRA (Sistema de 
Identificação e Recuperação Animal), mas não foi possível 
localizar os proprietários. 
 
Uma vez decorrido o prazo fixado na legislação em vigor 
(n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.° 314/2003, de 17 de 
Dezembro), foi decidido entregar o animal acima 
identificado para adoção, sob termo de responsabilidade 
do futuro adotante, a:” 
 
Minuta 9 - Declaração de Devolução 
 
Criação de nova minuta para as situações de devolução de 
animais anteriormente adotados no CORACO. 
 
Adaptaram-se ainda os documentos ao abrigo do Novo 
Acordo Ortográfico, substituiu-se a palavra felídeo para 
felino por se considerar que é mais correta, acrescentou-se 
os contactos do GVM às minutas cujas cópias são 
entregues aos munícipes após preenchidas e substituiu-se 
a designação CORAO para CORACO ou Parque dos 
Bichos - Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho 
de Odivelas.” 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DA RAMADA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Cedência de transporte municipal à Escola Secundária da 
Ramada, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 4, do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 
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e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, para deslocação a 
Évora de 30 alunos e docentes da escola Secundária da 
Ramada, da escola EB2.3 Vasco Santana, da escola EB2.3 
dos Pombais, da escola EB1/JI João Villaret, da escola 
EB1/JI Casal dos Apréstimos, para poderem participar na 
final do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, no 
dia 1 de março de 2013, com um custo total estimado em 
€222,24, acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/1621, de 14 de fevereiro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 71/PRES/2013 
 

Assunto: Designação de trabalhadores municipais 
equiparados a Agentes de Autoridade Administrativa. 
Aditamento ao Despacho n.º 45/PRES/2012 de 23 de 
outubro. 
 
Através do Despacho n.º 45/PRES/2012 de 23 de 
outubro foram designados vários trabalhadores municipais 
equiparados a Agentes de Autoridade Administrativa, que 
terão competência para o exercício da fiscalização do 
cumprimento das disposições do Código da Estrada, nas 
vias públicas sob jurisdição municipal, situação prevista na 
alínea d) do n.º1 do artº 5 do Decreto-Lei nº 44/2005 de 
23 de fevereiro. 
 
Assim, em aditamento ao referido Despacho e nos termos 
da alínea a) do nº 3 do Decreto-Lei n.º 44/2005 de 23 de 
fevereiro e n.º 1 do artº 1 do Decreto-Lei n.º 327/98 de 
02 de novembro, designo ainda os trabalhadores abaixo 
indicados, como Agentes de Autoridade Administrativa: 
 
• Maria Rosália Rebelo Coelho 
 
• António Carlos de Carvalho Peixoto 
 
Odivelas, 25 de fevereiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 72/PRES/2013 
 
Assunto: Calendarização – Tomada de conhecimento, 
pelos trabalhadores, da avaliação efetuada no âmbito do 
S.I.A.D.A.P. 3 
 
Para efeitos da conclusão do processo de avaliação do 
Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da 
Administração Pública (S.I.A.D.A.P.), e considerando as 
recentes alterações à estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Odivelas (C.M.O), com a consequente 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 4 – 12 de março de 2013 

12 
 

redução de cargos dirigentes e mobilidades internas 
ocorridas, devem, todos os trabalhadores da C.M.O. 
tomar conhecimento da respetiva avaliação no Gabinete 
de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho 
(G.A.I.A.D.), sito na Av. Amália Rodrigues, Lote 7, 1º 
andar, Odivelas, no período compreendido entre as 9:00 h 
e as 17:00 h, tendo em atenção o seguinte: 
 

Datas - Tomada de conhecimento da avaliação - S.I.A.D.A.P. 3 
Avaliações 

ocorridas antes do 
ano 2009 

De 05 a 08 de março 

Avaliações 
ocorridas entre os 
anos 2010 a 2012 

De 05 a 19 de março 

 
O não cumprimento dos prazos estabelecidos comina 
com a aplicação das sanções previstas na alínea i) do artigo 
17.º da Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, que aprova o 
“Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas” e do artigo 84.º do “Procedimento 
Interno de Aplicação do Sistema Integrado de Gestão e 
Avaliação do Desempenho (S.I.A.D.A.P.) na Câmara 
Municipal de Odivelas”. 
 
Odivelas, 01 de março de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 73/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenador do Setor de 
Arquivo Municipal e Arquivo Histórico do Gabinete de 
Gestão Patrimonial e de Administração Geral 
 
Considerando que: 
 
1 – 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 9º as atribuições do Gabinete de 
Gestão Patrimonial e Administração Geral, nas quais entre 
outras, compete assegurar o funcionamento do Setor do 
Arquivo Municipal, o qual contempla o Arquivo 
Histórico; 
 
2 – O volume de documentação a cargo deste Setor tem 
vindo a aumentar exponencialmente, sendo responsável 
pela atual gestão de todo o fundo documental da Câmara 
Municipal de Odivelas, incluindo o Arquivo afeto do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico que 
foi transferido para a sua administração em setembro de 
2009; 
 
3 – O Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico é 
um serviço em crescimento que tem como desiderato, 
gerir toda a informação produzida pelas diversas unidades 
orgânicas afetas à Câmara Municipal de Odivelas, sendo 

necessário que haja alguém responsável que detenha 
conhecimentos profissionais no âmbito desta área. 
 
Nestes termos, designo, ao abrigo da competência prevista 
na alínea a), do n.º 2, do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, alterada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 
janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, o Dr. 
Mário Jorge Calheiros de Sá, Técnico Superior, do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenador do Setor de Arquivo Municipal e Arquivo 
Histórico do Gabinete de Gestão Patrimonial e 
Administração Geral, com efeitos à data do presente 
despacho 
 
Odivelas, 1 de março de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 74/PRES/2013 
 
Assunto: Encerramento do Setor Secretaria Central do 
DGOU 
 
Como é do conhecimento de todos, faleceu o trabalhador 
Joaquim Otávio Gouveia, do Departamento de Gestão 
e Ordenamento Urbanístico, cuja cerimónia fúnebre 
decorrerá a partir das 16 horas, com a saída do corpo 
da Igreja de Loures para o cemitério local. 
 
Prevendo-se que muitos colegas queiram participar no 
respetivo ato, em particular aqueles que com ele privavam 
mais de perto, determino, no âmbito da competência que 
me é atribuída pela 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, e rectificada pelas declarações 
de rectificação nºs 4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 
5 de Março, alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30/11, o 
encerramento do Setor Secretaria Central, a partir da 
15.30h de hoje. 
 
Determino, igualmente, que sejam dispensados das suas 
funções os trabalhadores do referido Setor, a partir da 
hora indicada. 
 
Solicito, assim, que se proceda à divulgação deste 
Despacho, afixando-o na respetiva porta, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 5 de março de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 14/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Maria Helena Paulo da 
Cunha Freitas como Instrutor de Processos de 
Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do nº 2 do 
artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para determinar a instrução de processos de 
contraordenação, em mim delegada pelo Despacho nº 
4/PRES/2013, de 2 de janeiro, de 2013, pelo presente 
Despacho, NOMEIO a Sra. Dra. Maria Helena Paulo 
da Cunha Freitas, licenciada em Direito, como 
instrutora dos processos de contraordenação que 
corram termos na Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal da Câmara Municipal de Odivelas e que 
lhe forem atribuídos. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 4 de março de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da Câmara 

Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DLAEPC/2013 
 

Assunto: DELEGAÇÃO DE ASSINATURA DA 
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE NO 
ÂMBITO DA DIVISÃO DE LICENCIAMENTOS, 
ATIVIDADES ECONÓMICAS E PROJETOS 
COMPARTICIPADOS 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 16º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, dos artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.º 
03/VMM/2013, de 3 de janeiro, pelo presente despacho 
delego na Técnica Superior, Sofia Isabel Antunes 
Monteiro, a assinatura da correspondência e do 
expediente necessário à mera instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamentos, 
Atividades Económicas e Projetos Comparticipados. 
 

A competência agora delegada poderá ser revogada a todo 
o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pela delegada. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo o delegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência delegada, deverá o delegado 
prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 22 de fevereiro de 2013. 

 
Por Subdelegação de Competências do Vereador Mário Máximo 

(Despacho n.º 03/VMM/2013, de 3 de janeiro) 
A Chefe da Divisão de Licenciamentos, 

Atividades Económicas e Projetos Comparticipados 
 

(Sandra Neto) 
 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

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

 
7º ADITAMENTO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 16.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 22 de Agosto de 2012 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/89, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 842, 843, 
844 e 845, tendo merecido aprovação por unanimidade, 
determina que se emita o presente aditamento ao Alvará 
de Licença de Loteamento identificado em epígrafe, em 
nome de Aníbal de Almeida Ferreira e Outros. 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1.Aos parâmetros Urbanísticos dos Lotes: 
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 Alvará 5/89 Pretensão 

Lote Área Lote Área Impl. Área Cons. situação pisos fogos Área Lote Área Impl. Área Cons. situação pisos fogos 

842 300m2 a) a) Prevista Isolada 2 1 319,62m2 a) a) Prevista Isolada 2 1 

843 300m2 a) a) 
Prevista 

Geminada 
2 1 563,25m2 203,50m2 407,00m2 

Existente 
Isolada 

2 2 

844 300m2 a) a) 
Prevista 

Geminada 
2 1 Junto ao lote 843 

845 390m2 a) a) Existente Isolada 2 2 362,72m2 a) a) Existente Isolada 2 2 

TOTAL 1290,00m2 a) a) --- 2 5 1245,59m2 b) b) 
--- 

Isolada 
2 5 

 
 
 
Os lotes 842, 843 e 845 passam a ter as seguintes 
confrontações: 
 
Lote 842: 
Norte: Rua Júlio Verne 
Sul: Lote 847 
Nascente: Lote 841 
Poente: Lote 843 
Lote 843: 
Norte: Rua Júlio Verne 
Sul: Lotes 848 e 849 
Nascente: Lote 842 
Poente: Lote 845 
Lote 845: 
Norte: Rua Júlio Verne 
Sul: Lotes 849 e 850 
Nascente: Lote 843 
Poente: Lote 851 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 31 de Janeiro de 2013 
 

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

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 2/2000 – B.º Alto das Arroteias 
– Caneças 

 
1.º ADITAMENTO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 20.ª Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de Odivelas de 20 de Outubro de 2012 
– Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 2/2000, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 13, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de José da 
Fonseca Bexiga. 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1 Aos parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

 Alvará n.º 2/2000 
Proposta de Alteração 
ao Alvará n.º 2/2000 

Lote 
Área de 

Ocupação 
Nº de 
Pisos 

Área de 
Ocupação 

Nº de 
Pisos 

13 121,59 m² 
Cv + 
1P 

116,74 m² 
Cv + 
2P 

Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 15 de Fevereiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 1/2000 – B.º Granjas Novas – 
Ramada 

 
3.º ADITAMENTO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 23.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 28 de Novembro de 
2012 – Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 1/2000, que consiste na alteração dos 

parâmetros urbanísticos previstos para os lotes, 
63,66,69,72,75,78,82,85,88,91,94 e 97 e aprovação do 
estudo prévio para a unidade de projeto previsto no 
Regulamento do referido Alvará, tendo merecido 
aprovação por unanimidade, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe, em nome de Maria Guadalupe 
Bessa Ferreira Marques Curado e Outros. 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese e documentos em anexo e 
são as seguintes: 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1.Aos parâmetros Urbanísticos dos Lotes: 
 

 
 

N.º Lote 
Área do Lote 

Índice de Utilização 
(construção) 

Área de construção 
(superfície de pavimento) 

N.º máximo de pisos N.º de Fogos Utilização (Uso) 

existente proposto existente proposto existente proposto existente proposto existente proposto existente proposto 

63 415,5 431,8 0,55 0,53 228,5 228,5 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

66 416,5 430,05 0,55 0,53 229,1 229,1 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

69 415,5 426,9 0,55 0,54 228,5 228,5 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

72 415,5 425,15 0,55 0,54 228,5 228,5 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

75 415,2 424,85 0,55 0,54 228,4 228,4 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

78 415,5 418,85 0,55 0,55 228,5 228,5 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

82 415,5 416,9 0,55 0,55 228,5 228,5 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

85 411,3 415,2 0,55 0,54 226,2 226,2 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

88 415,5 413,45 0,55 0,55 228,5 228,5 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

91 415,5 411,75 0,55 0,55 228,5 228,5 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

94 417,5 416,85 0,55 0,55 229,6 229,6 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

97 415,5 409,6 0,55 0,56 228,5 228,5 2 2+CV 1 1 hab./com. hab. 

Total 4984,5 5041,35   2741,3 2741,3   12 12   
             

Diferença 56,85    0    0    

 
 
 
Para além dos parâmetros urbanísticos acima 
identificados, fazem ainda parte integrante deste 
aditamento os seguintes fatores: 
- Alteração aos artigos 5.º, 11.º e 15.º do regulamento do 
alvará para salvaguardar a compatibilidade entre os 
elementos gráficos e escritos do alvará no que respeita aos 
lotes envolvidos na alteração; 
- As dívidas decorrentes da emissão do alvará n.º 1/2000 
para os lotes 63, 75, 78 e 97 não ficam sanadas pela 
emissão do presente aditamento e acrescem às taxas 
decorridas do mesmo. 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 18 de Fevereiro de 2013 
 

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

 

 
Documentos em anexo: 
- Planta de síntese da proposta (esc.1/500) e quadro urbanimétrico – 
DES 03; 
- Planta da proposta de alteração (esc. 1/500) e quadro urbanimétrico – 
DES 04; 
- Planta da proposta de alteração (esc.1/500) e quadro urbanimétrico – 
DES 05; 
- Perfis AB, CD, EF e GH (esc. 1/200) – DES 07; 
- Perfil IJ (esc. 1/200) – DES 08; 
- Perfil da Rua D. António Ferreira Gomes (esc. 1/200) – DES 09; 
- Plano de acessibilidades (esc. var.) – DES PA02; 
- Alteração aos artigos 5º, 11º e 15º do regulamento; 
- Planta de Síntese Geral (esc. 1/1000) – DES 06 
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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 Vale Pequeno – Pontinha, para os lotes 359 e 360, 
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, 18 de Fevereiro de 2013. 
 

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 
2399, de 2013.03.07, referente ao período de 21 de fevereiro a 6 
de março de 2013: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2012/2998 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 32001/OCP 
Entrega de DP Pedido de Horário de Funcionamento 8.30h ás 
20h 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a validade da declaração prévia entregue; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício n.º 2013/3215 segue assinado. 
05-03-2012 
 
EDOC/2012/19140 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 29928/OCP - 
Declaração Prévia de Instalação + Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a validade da Declaração Prévia para os efeitos 
pretendidos;  
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido;  
Ofício n.º 2013/3433 segue assinado. 
05-03-2013 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2012/1258 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2009/30 
Pedido de mudança de entidade e /de horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 05/2013, referente ao 
processo REST/2009/30, segue assinado. 
05-03-2013 
 
EDOC/2013/7963 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
90/ODV/01Pedido de Horário de Funcionamento 10h ás 24h 
/sem período de almoço/descanso semanal Segunda 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
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Notifique-se nos termos propostos na etapa 6; 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 04/2013, referente ao 
processo 90/ODV/01, segue assinado. 
05-03-2013 
 
EDOC/2013/8369 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
REST/2011/38Entrega de DP de instalação 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a Declaração Prévia entregue; 
Arquive-se, nos termos propostos. 
05-03-2013 
 
EDOC/2013/9453 
Assunto: Alargamento do prazo para entrega de elementos em 
falta - "Esteves & Santos, Lda." Avª Bombeiros Voluntários, nº 
17, Loja - Pontinha 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o proposto. 
Notifique-se o interessado, dando-lhe conhecimento de que, 
quando concluído o procedimento urbanístico, deverá requerer a 
necessária emissão de AU para a atividade de restauração ou 
bebidas; 
Arquive-se nos termos propostos. 
05-03-2013 

 
 
 
 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo 
Martins, ao abrigo das competências subdelegadas pela 
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 02/PRES/2013, de 02 de janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2013/2489, 2013.03.10, referente ao 
período compreendido entre 1 a 28 de fevereiro de 2013: 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
EDOC/2012/68131  
Interno/2013/1578 de 2013/02/13 
Processo nº 1129/CA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução do Banco BES com o nº 311089 no valor de 259,20 € à 
Empresa Tecnisan, S.A., referente à Desobstrução e 
Reconstrução de Passagem Hidráulica da Ribeira dos 
Castanheiros na Freguesia de Caneças.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2012/62005  
Interno/2013/1584 de 2013/02/13 
Processo nº 1644/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução do Banco Santander Totta com o nº 36230488093243 no 
valor de 594,70 € à Empresa Cofan, Lda., referente à 
Beneficiação das Instalações Municipais sitas na Rua Frei 
Turiano na Freguesia de Odivelas.  

Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2012/61997  
Interno/2013/1705 de 2013/02/15 
Processo nº 1629/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução do Banco Santander Totta com o nº 36230488092480 no 
valor de 1 524,45 € à Empresa Cofan, Lda., referente às Obras 
de Restauro do Caelo na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
 
EDOC/2013/8637  
Interno/2013/1891 de 2013/02/20 
Processo nº 1383/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução do Banco Millennium BCP com o nº 125-02-0937168 no 
valor de 2 993,80€ à Empresa Armando & Cunha, S.A., 
referente à Repavimentação da EN8 na Rua Almirante Gago 
Coutinho entre o Largo Rosa Bastos e o limite do Concelho na 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Receção Definitiva apresentado. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 22/02/2013 
 
 
SLE – Secção de Lançamento de Empreitadas: 
 
EDOC/2013/3969  
Interno/2013/1032 de 2013/01/28 
Processo nº 2288/RA-DOM 
Assunto: Proposta de Convite às Empresas Lisarco, Lda., 
Soclitec, Lda. e Octávio Saramago Ferreira & Herdeiros, Lda. no 
valor de 13 415,35 € acrescido de Iva, referente à Conclusão das 
Instalação de Avac na Escola EB1/JI Eça de Queirós na 
Freguesia da Ramada. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DOMHT, Eng. Luis Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 04/02/2013  
 
EDOC/2012/52811 
Interno/2013/1634 de 2013/02/14 
Processo nº 2262/MO-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Cabimento, bem como o 
Compromisso da mesma e respetivo estorno da diferença entre 
o Cabimento inicial e o Compromisso no valor de 5 318,00 € 
acrescido de Iva à Empresa Obriparques, Lda., relativo a 
Reparações Urgentes nas Escolas do Município de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se 
nos termos propostos. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
Compromisso da despesa, bem como o estorno da diferença 
entre o Cabimento inicial e o Compromisso”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
 
EDOC/2012/68848  
Interno/2013/393 de 2013/01/14 
Processo nº 2009/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Convite às Empresas Estrela do Norte, 
Lda., Sogaroup, Lda. e Topbet, S.A. no valor de 21 243,00 € 
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acrescido de Iva, referente à repavimentação dos Arruamentos 
nas Traseiras da Praça da Ordem de Cristo no Chapim na 
Freguesia de Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de cabimento pelo PAO 2013”. 
Data de Decisão: 20/02/2013  
 
EDOC/2012/38627  
Interno/2013/2058 de 2013/02/26 
Processo nº 2274/CA-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento da despesa no valor de 805,00 
€, acrescido de Iva à Empresa OAPM, Lda., referente à 
Reparação de Rotura de Canalização de Esgoto de WC nas 
Instalações do Polo de Caneças da Biblioteca Municipal D. Dinis 
na Freguesia de Caneças. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento da despesa”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
EDOC/2012/57652 
Interno/2013/2008 de 2013/02/25 
Processo nº 2101/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Compromisso, bem como o 
respetivo estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso no valor de 8 017,49 € acrescido de Iva à 
Empresa Obragoito, Lda., relativo à Reparação do Muro de 
suporte de Terras e da Drenagem Fluvial na Envolvente ao nº 18 
da Rua Diogo Silves na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Compromisso da despesa, bem 
como o estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso atual”. 
Data de Decisão: 27/02/2013 
 
EDOC/2013/1885 
Interno/2013/2017 de 2013/02/25 
Processo nº 2283/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Compromisso, bem como o 
respetivo estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso no valor de 1 645,00 € acrescido de Iva à 
Empresa Obriparques, Lda., relativo à Reparação da Cobertura 
da EB1/JI do Casal da Serra na Freguesia da Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Compromisso da despesa, bem 
como o estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso atual”. 
Data de Decisão: 27/02/2013 
 
 
DIEM – Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2012/65933  
Interno/2013/450 de 2013/01/15 
Processo nº 2089/OL-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação Parcial 
da Caução do Banco BPI com o nº GAR/10305686 no valor de 
1 085,00 € para 759,50 € à Empresa Obragoito, Lda., referente às 
Obras de Beneficiação em Parques Infantis na Praceta de Goa e 
Sidónio Muralha na Freguesia de Olival Basto.  

Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2012/63703  
Interno/2013/460 de 2013/01/15 
Processo nº 1679/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução do Banco BPI com o nº 
GAR/08303455 no valor de 614,75 € para 61,48 € à Empresa 
Obragoito, Lda., referente à Vedação da Parcela Municipal sita 
na Urbanização da Quinta do Pinheiro na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2012/63696  
Interno/2013/484 de 2013/01/15 
Processo nº 1682/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução do Banco BPI com o nº 
GAR/08303458 no valor de 517,98 € para 51,80 € à Empresa 
Obragoito, Lda., referente à Reparação e Pinturas nas 
Instalações sitas na Rua D. Nuno Álvares Pereira nº 11 A e 11 C 
na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3009  
Interno/2013/529 de 2013/01/16 
Processo nº 1931/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução no valor de 162,50 € para 81,24 € à 
Empresa Oapm, Lda., referente à Execução de Automatismo na 
Porta de Entrada das Instalações do DOM na Arroja na 
Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3054  
Interno/2013/531 de 2013/01/16 
Processo nº 1945/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução do Banco Millennium BCP com o 
nº 125-02-1593982 no valor de 1 378,60 € para 919,06 € à 
Empresa Fernando L. Gaspar, S.A., referente à Substituição do 
Pavimento no Parque 3 de abril na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3151  
Interno/2013/539 de 2013/01/16 
Processo nº 1932/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução no valor de 423,72 € para 317,79 € à 
Empresa Oapm, Lda., referente à Reparação e Pintura de 
Paredes na Biblioteca D. Dinis (Caixa de Escada e Entrada da 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 4 – 12 de março de 2013  

19 
 

Sala Polivalente) e Substituição de Lâminas Luxalon na Escadaria 
de Acesso ao Auditório na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3171  
Interno/2013/554 de 2013/01/16 
Processo nº 1857/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução do Banco CGD com o nº 1418 no 
valor de 1 094,23 € para 729,48 € à Empresa Pavilancil, S.A., 
referente à Construção de Parque de Estacionamento, Vedação e 
Pavimentação de Ringue na Rua S. José no Bairro do Casal 
Novo na Freguesia de Famões.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3200  
Interno/2013/559 de 2013/01/16 
Processo nº 1930/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução no valor de 510,75 € para 340,50 € à 
Empresa Oapm, Lda., referente à Reformulação do Espaço das 
Vitrines Frigoríficas da Aves e Queijos no Mercado Municipal de 
Odivelas (Construção Civil e Eletricidade) na Freguesia de 
Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3209  
Interno/2013/562 de 2013/01/16 
Processo nº 1878/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução do Banco CCAM com o nº 512 no 
valor de 637,42 € para 424,95 € à Empresa J. Lima Gomes, Lda., 
referente à Beneficiação das Instalações sitas no Parque do Pingo 
Doce na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2012/66921  
Interno/2013/462 de 2013/01/15 
Processo nº 1686/CA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução da Mapfre com o nº 
7400714935269 no valor de 406,58 € à Empresa Engidomus, 
Lda., referente a Obras Diversas no Parque Escolar Municipal – 
Prioridades 2007 na Freguesia de Caneças.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
 
EDOC/2013/3968  
Interno/2013/730 de 2013/01/21 
Processo nº 1860/OL-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação Parcial da Caução no valor de 1 593,60 € para 1 

195,20 € à Empresa Oapm, Lda., referente à Colocação de 
Vedação Metálica e Reparação do Piso Desportivo do Ringue 1º 
de maio na Freguesia de Olival Basto.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DJGFP/DFA 
para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 22/02/2013 
 
EDOC/2013/7519  
Interno/2013/1513 de 2013/02/11 
Processo nº 2256/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria à 
Empresa Hermínio da Silva Ferreira, Lda., referente à Execução 
de Caixilharia para Fecho de Vão Exterior no Setor de Oficinas 
das Instalações da Junta de Freguesia de Odivelas na Arroja.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado”. 
Data de Decisão: 22/02/2013 
 
 
DIEU – Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos: 
 
EDOC/2013/2407  
Interno/2013/334 de 2013/01/10 
Processo nº 1975/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução do Banco CGD com o nº 1005 no valor de 562,03 € 
para 374,68 € à Empresa Pavilancil, S.A., referente à 
Repavimentação da Rua do Parque no Bairro do Casal do Rato 
na Freguesia da Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 08/02/2013 
 
EDOC/2012/63156  
Interno/2013/336 de 2013/01/10 
Processo nº 2015/OL-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 1 562,04 € para 1 041,37 € à Empresa 
Estrela do Norte, Lda., referente à Execução de Muro de 
Suporte na Rua 25 de outubro e na Rua Principal na Freguesia 
de Olival Basto.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 08/02/2013 
 
EDOC/2012/752  
Interno/2012/12300 de 2012/12/28 
Processo nº 1861/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Liberação da Caução do banco BPI com o 
nº GAR/09303836 no valor de 1 850,29 € XIX Construção 
Projetos e Gestão, Lda., referente à Otimização das 
Acessibilidades para Peões na Urbanização do Falcão junto ao 
Lote 502 na Freguesia da Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2012/65931  
Interno/2013/162 de 2013/01/08 
Processo nº 1671/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 165,00 € à Empresa Obragoito, Lda., 
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referente ao Muro de Suporte de Terras na Rua D. Afonso 
Henriques na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/2086  
Interno/2013/314 de 2013/01/10 
Processo nº 1891/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº 100014213/200 no valor de 1 264,06 € para 1 
106,05 € à Empresa Ecociaf, Lda., referente ao Muro de Suporte 
na Alameda Gago Coutinho na Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2012/61060  
Interno/2013/335 de 2013/01/10 
Processo nº 1744/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº 0085024688.993 no valor de 577,93 € à 
Empresa Estrela do Norte, Lda., referente à Recuperação de 
Muro de Suporte nas Traseiras do nº 1 da Rua Guilherme de 
Azevedo na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/2918  
Interno/2013/400 de 2013/01/14 
Processo nº 2108/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 111,00 € para 83,25 € à Empresa 
Obriparques, Lda., referente à Construção de Nicho para 
Contador de Água na Rua Fernando Lopes Graça na Arroja na 
Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3206  
Interno/2013/563 de 2013/01/16 
Processo nº 1817/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 1 068,40 € para 534, 20 € à Empresa 
Soltráfego, S.A., referente à Instalação de Sinalização Semafórica 
no Entroncamento da Rua Pedro Álvares de Cabral com a Rua 
Gil Eanes na Freguesia da Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3464  
Interno/2013/614 de 2013/01/17 
Processo nº 1829/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº 980147007189 no valor de 614,30 € à Empresa 

Eyssa Tessis, S.A., referente à Instalação de Sistemas de 
Sinalização Semafórica na Rua Casal da Granja, na Passagem 
estreita e no Entroncamento com a Rua dos Malmequeres na 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3486  
Interno/2013/616 de 2013/01/17 
Processo nº 1831/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº 980147007262 no valor de 1 116,42 € à 
Empresa Eyssa Tessis, S.A., referente à Instalação de Sistemas 
de Sinalização Semafórica no Entroncamento da Rua Marechal 
Gomes da Costa com a Rua das Queimadas na Freguesia de 
Famões.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3503  
Interno/2013/618 de 2013/01/17 
Processo nº 1882/RA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 1 339,32 € para 669,66 € à Empresa Eyssa 
Tessis, S.A., referente à Reformulação da Semaforização no 
Cruzamento da L14 com a Rua Prof. Luis de Camões, Rua 
Nova, Rua 4 de outubro e Rua da Carochia na Freguesia da 
Ramada.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2013/3666  
Interno/2013/644 de 2013/01/18 
Processo nº 2103/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 177,68 € para 133,26 € à Empresa Alberto 
Roque, Lda., referente à Retificação da calçada da Rua Antero de 
Quental junto à Escola e Colocação de Corrimão na Freguesia 
de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 15/02/2013 
 
EDOC/2012/69315  
Interno/2012/12302 de 2012/12/28 
Processo nº 2061/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº 2534.001458.793 no valor de 912,34 € para 
456,17 € à Empresa Eyssa Tesis, S.A., referente à Instalação de 
Sinalização Semafórica em Passagens de Peões na Rua da 
Liberdade na Freguesia da Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
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EDOC/2012/67760  
Interno/2013/130 de 2013/01/07 
Processo nº 2065/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº GAR/10303634 no valor de 794,56 € para 
397,28 € à Empresa Alberto Roque, Lda., referente à 
Implementação de Solução para o Triângulo existente na Rua 
Soeiro Pereira Gomes na Freguesia da Póvoa de Santos Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
 
EDOC/2013/1823  
Interno/2013/267 de 2013/01/09 
Processo nº 2091/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº 0085.025609.493 no valor de 1 099,81 € para 
824,86 € à Empresa Estrela do Norte, Lda., referente à 
Renovação de Pavimentos de Arruamentos e Estacionamentos 
na Arroja Sul – 1ª Fase na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
 
EDOC/2013/1807  
Interno/2013/271 de 2013/01/09 
Processo nº 2098/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 357,80 € para 268,35 € à Empresa 
Obriparques, Lda., referente à Ligação de conduta de Água ao 
contador existente no Sr. Roubado na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
 
EDOC/2013/1812  
Interno/2013/274 de 2013/01/09 
Processo nº 2097/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 190,31 € para 142,73 € à Empresa 
Obriparques, Lda., referente à Criação de Zona de Drenagem na 
Zona Verde da Rua António Aleixo na Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
 
EDOC/2012/65483  
Interno/2013/579 de 2013/01/17 
Processo nº 2212/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final à Empresa 
Obriparques, Lda., referente à Reparação de Muro de Contenção 
sobre Passagem Hidráulica na Rua Cidade Caldas da Rainha na 
Freguesia de Famões. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DOMHT, Eng. Luís Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 

EDOC/2013/3495  
Interno/2013/617 de 2013/01/17 
Processo nº 1832/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº 980147007122 no valor de 1 024,49 € à 
Empresa Eyssa Tesis, S.A., referente à Instalação de Sinalização 
Semafórica no Entroncamento da Rua s. Sebastião, Rua Padre 
Cruz, Rua Francisco Sá Carneiro e Rua Cidade Caldas da Rainha 
na Freguesia de Famões.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 19/02/2013 
 
EDOC/2013/1424  
Interno/2013/1089 de 2013/01/29 
Processo nº 1802/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 365,76 € para 182,87 € à Empresa Armando 
e Cunha, S.A., referente à Beneficiação de Parque de Viaturas 
Abandonadas na Freguesia de Famões.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 22/02/2013 
 
EDOC/2012/59146  
Interno/2013/1342 de 2013/02/05 
Processo nº 1833/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 719,50 € para 359,75 € à Empresa 
Sanestradas, S.A., referente à Repavimentação de Arruamentos 
do Orçamento Participativo da Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 22/02/2013 
 
EDOC/2012/59150  
Interno/2013/1347 de 2013/02/05 
Processo nº 1837/PV-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 1 199,50 € para 599,75 € à Empresa 
Sanestradas, S.A., referente à Repavimentação de Arruamentos 
do Orçamento Participativo da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 22/02/2013 
 
EDOC/2013/7489  
Interno/2013/1503 de 2013/02/11 
Processo nº 2226/MO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Provisória à Empresa Trafiurbe, S.A., referente à Conservação 
de Marcas Rodoviárias no Concelho de Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Receção Provisória apresentado”. 
Data de Decisão: 22/02/2013 
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EDOC/2012/59156  
Interno/2013/149 de 2013/01/07 
Processo nº 1828/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 1 494,50 € para 747,25 € à Empresa 
Sanestradas, S.A., referente à Beneficiação de Arruamentos na 
Quinta da Fonte na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
EDOC/2013/1817  
Interno/2013/277 de 2013/01/09 
Processo nº 2052/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução com o nº 962300488001206 no valor de 1 490,80 € para 
745,40 € à Empresa Manuel Rodrigues Gouveia, S.A., referente a 
Alterações na Rede Elétrica e Introdução de Drenagem junto 
aos Edifícios no Jardim da Música na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos e homologo 
o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de liberação 
da caução”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
EDOC/2013/2923  
Interno/2013/398 de 2013/01/14 
Processo nº 1969/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 308,47 € para 205,64 € à Empresa Armando 
Cunha, S.A., referente a Melhoramentos no Rio da Costa na 
Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
EDOC/2013/52226 
Interno/2013/413 de 2013/01/14 
Processo nº 2228/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Provisória dos Trabalhos à Empresa Constradas, S.A., referente 
à Regularização de Linha de Água afluente ao Rio da Costa junto 
ao Complexo Lúdico Desportivo do Bairro de Santa Maria na 
Freguesia da Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Receção Provisória dos Trabalhos”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
EDOC/2013/52226 
Interno/2013/414 de 2013/01/14 
Processo nº 2228/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final à Empresa 
Constradas, S.A., referente à Regularização de Linha de Água 
afluente ao Rio da Costa junto ao Complexo Lúdico Desportivo 
do Bairro de Santa Maria na Freguesia da Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos.”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
EDOC/2013/52226 
Interno/2013/1508 de 2013/02/11 
Processo nº 2228/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Substituição do Reforço de Caução pela 
Garantia Bancária do Banco Espírito Santo com o nº 

N00381750 no valor de 1 145,50 € à Empresa Constradas, S.A., 
referente à Regularização de Linha de Água afluente ao Rio da 
Costa junto ao Complexo Lúdico Desportivo do Bairro de Santa 
Maria na Freguesia da Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao 
DJGFP/DFA para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
EDOC/2013/79 
Interno/2013/1861 de 2013/02/20 
Processo nº 2185/MO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Provisória dos Trabalhos à Empresa Eyssa Tesis, S.A., referente 
à Reparação de Danos e Avarias no Sistema Semafórico e 
Painéis Led’s no Concelho de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Receção Provisória”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
EDOC/2013/79 
Interno/2013/1864 de 2013/02/20 
Processo nº 2185/MO-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação dos Trabalhos a menos e 
respetivo estorno da verba no valor de 70,50 € acrescido de Iva à 
Empresa Eyssa Tesis, S.A., referente à Reparação de Danos e 
Avarias no Sistema Semafórico e Painéis Led’s no Concelho de 
Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de estorno da verba”. 
Data de Decisão: 26/02/2013 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências delegadas pela 
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 02/PRES/2013, de 02 de janeiro, nos termos 
da Informação n.º Interno/2013/2488, 2013.03.10, referente 
ao período compreendido entre 1 a 28 de fevereiro de 2013: 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
DIEU – Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos: 
 
EDOC/2013/4673 
Interno/2013/1111 de 2013/01/30 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento 
no valor de 1 103,44 € acrescido de Iva à EDP referente ao 
Ramal de Eletricidade da Implementação de Sistemas de 
Sinalização Semafórica na Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes 
com a Av. Prof. Dr. Egas Moniz na Freguesia de Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento da despesa mencionada”. 
Data de Decisão: 01/02/2013 
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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 fevereiro de 
2013, nos termos da informação n.º Interno/2013/2192, de 
2013.02.28: 
 
Divisão de Habitação e Inovação Social 
Setor de Intervenção Social 
 
EDOC/2013/3140 
Interno/2013/548 de 2013/01/16 
Assunto: Projeto Piloto ACIDI, IP – Mediadores Municipais – 
Cabimento, Compromisso e Pagamento – 2º Ano 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada." 
Data da decisão: 2013/02/07 
 
EDOC/2013/1901 
Interno/2013/1163 de 2013/01/31 
Assunto: Serviço Municipal de Transportes Especiais – 
reparação da cadeira da utente Daniela Martins 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á DFA para aquisição do serviço 
com a máxima urgência tendo em conta que se trata de uma 
criança com NEE´s.” 
Data da decisão: 2013/02/26 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2013/5075 
Interno/2013/1054 de 2013/01/29 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas - Carlos Alberto Nabais - Praceta Rogério 
Paulo, 1, 3º Esq. 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente Com proposta de 
autorização da cabimentação proposta." 
Data da decisão: 2013/02/18 
 
Setor de Estudos, Planeamento e Controle 
 
EDOC/2013/7080 
Interno/2013/1267 de 2013/02/04 
Assunto: Proposta de cabimento por estimativa das despesas 
com quotas de condomínio para o ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
cabimento e compromisso da verba indicada, de acordo com a 
informação.” 
Data da decisão: 2013/02/20 
 
EDOC/2012/69134 
Interno/2013/853 de 2013/01/23 
Assunto: Acordos de Cooperação com a Cooperativa Lar 
Ferroviário e NHC. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta 
de:   
1- Autorização do cabimento e compromisso da verba 
91391,00€ 
2 - Autorização do pagamento da verba de 3697,57€ á Coop."O 
Lar Ferroviário" e de 3954,14€á Coop. NHC.” 
Data da decisão: 2013/02/20 

EDOC/2013/3739 
Assunto: APHM-Associação Portuguesa de Habitação Municipal 
(APHM-Associação Portuguesa de Habitação Municipal) - Aviso 
de Cobrança no valor de 1.000,00 euros. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Para cabimento, compromisso e 
pagamento da Contribuição Pecuniária de 2013, à Associação 
Portuguesa de Habitação Municipal, cujo pagamento deverá ser 
efetuado, de acordo  com a informação habilitante do serviço.“ 
Data da decisão: 2013/02/20 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2010/26002 
Interno/2012/10072 de 2012/10/19 
Processo nº 12.03/038-2010 
Assunto: Proposta de Pagamento: Empreitada de Obras de 
Reabilitação em Fogo Municipal sito no: “Lote n.º52 - 2º C, B.º 
Olival do Pancas – Pontinha” - [AD038-10] 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do pagamento, considerando.*O Pagamento da 
Fatura deduzindo: a) O valor da caução no valor de 10%, 
conforme proposta do jurista. b) O valor da sanção contratual, 
tal como proposto também pelo jurista." 
Data da decisão: 2013/02/04 
 
EDOC/2010/60447 
Interno/2013/00797 de 2013/01/22 
Processo: Empreitada de Demolições e Intervenções em 
Construções Precárias no Concelho de Odivelas – Contrato n.º 
30/08 
Assunto: Conta Final: Empreitada de Demolições e Intervenções 
em Construções Precárias no Concelho de Odivelas - Contrato 
n.º 30/08 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
assinatura da documentação anexa.” 
Data da decisão: 2013/02/04 
 
EDOC/2012/01466 
Interno/2012/11925 de 2012/12/12 
Processo: 12.03/02-2012 
Assunto: Proposta de pagamento: Empreitada de Reparação de 
Emergência em Fogo Municipal sito na Av. Prof. Dr. Augusto 
Abreu Lopes, n.º 52, R/C Dt. – Bº Gulbenkian – Odivelas – 
(AD002-12) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: 1-Com proposta 
de autorização de pagamento da fatura nº.1550/2012, após 
aprovação dos autos de medição respetivos.2-Na fatura a 
pagamento deverá ser efetuado o desconto de 10%, conforme 
informação do técnico." 
Data da decisão: 2013/02/20 
 
EDOC/2012/60680 
Interno/2013/00272 de 2013/01/09 
Processo: 12.03/24-2012 
Assunto: Proposta de Adjudicação/Envio de Ofício de 
Adjudicação: Empreitada de Reparação de Emergência em Fogo 
Municipal sito no “Largo António Aleixo, n.º 9, 4º Frt. 
Odivelas” 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização da adjudicação da empreitada de reparação de 
emergência, de acordo com a informação dos serviços e após 
verificação de disponibilidade de fundos financeiros.” 
Data da decisão: 2013/02/27 
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11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2299  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“FALECIMENTO DO GENERAL JAIME NEVES” 
 

Jaime Alberto Gonçalves das Neves, mais conhecido por 
Jaime Neves nascido em Vila Real a 28 de maio de 1936, 
foi um militar português que participou na Revolução dos 
Cravos e subsequentemente desempenhou um papel 
decisivo nas operações que levaram ao fim do Processo 
Revolucionário em Curso. 
 
Jaime Neves entra em 1953 para a Escola do Exército. Foi 
destacado para Africa, onde cumpriu quatro missões: duas 
em Angola e duas em Moçambique. Era tenente-coronel 
graduado em coronel no Verão Quente de 1975 e chefiava 
o Regimento de Comandos. 
 
Foi agraciado a 13 de Julho de 1995, pelo então presidente 
da Republica, Mário Soares e com o posto de Coronel, 
com o grau de Grande-Oficial da Ordem Militar da Torre 
e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. 
 
Foi promovido a major-general, por proposta do Exército 
e com a aprovação das chefias de todos Os ramos das 
Forças Armadas e após sugestão de António Ramalho 
Eanes e Vasco Rocha Vieira. A promoção teve com base 
no seu papel durante o 25 de Novembro que colocou um 
fim ao Processo Revolucionário em Curso, “tendo em 
conta o papel muito relevante que Jaime Neves teve para 
evitar que Portugal caísse numa ditadura comunista”, além 
de “garantir que Portugal seguia no sentido do pluralismo, 
da democracia e da liberdade de expressão”. 
 
As chefias militares consideraram que o seu “mérito e os 
serviços prestados a Pátria” justificam a “promoção por 
distinção”. A promoção a Major-General foi confirmada 
pelo 190 Presidente da Republica Portuguesa, Aníbal 
Cavaco Silva, a 14 de Abril de 2009. 
 

Faleceu no passado dia 27 de Janeiro, em lisboa. 
 
A Ordem Militar da Tone e Espada, oficialmente 
designada por Ordem Militar da Torre e Espada, do 
Valor, Lealdade e Mérito, é uma das ordens honoríficas 
portuguesas que apenas pode ser conferida em três casos: 
 
• Por méritos excecionalmente relevantes demonstrados 
no exercício de funções dos cargos supremos que 
exprimem a atividade dos Órgãos de soberania ou no 
comando de tropas em campanha; 
 
• Por feitos de heroísmo militar e cívico; 
 
• Por atos excecionais de abnegação e sacrifício pela Pátria 
e pela Humanidade. 
 
Portugal deve-lhe muito. Dotado de uma coragem 
extraordinária, lutou pela liberdade em duas ocasiões 
históricas decisivas: Em 1974, no 25 de Abril, na queda do 
regime autoritário; e, mais tarde, quando a 25 de 
Novembro de 1975 foi necessário impedir o avanço 
daqueles que, pela força das armas, pretenderam atraiçoar 
Os ideais da revolução democrática. 
 
Por tudo isto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida a 29 de janeiro de 2013, presta homenagem a um 
dos heróis da construção do Portugal democrático com 
um voto de pesar, que será endereçado a sua família, e por 
um minuto de silêncio. 
 
Odivelas, 29 de Janeiro de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 
 

 
 

SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO 
PÚBLICO E RECOLHA DE EFLUENTES 

 
Proposta de Concessão da Exploração e Gestão dos 
Sistema de Distribuição de Água para Consumo Público e 
Recolha de Efluentes do Concelho de Odivelas, bem 
como as respetivas Peças Procedimentais, conforme o 
deliberado na 1.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 24 de janeiro de 2013, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
1/2013, de 29 de janeiro, página 15), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/748, de 
2013.01.21: 
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Sob o ponto de vista de eventual encargo, o contrato não 
pressupõe acarretar despesas para o Município em toda a 
sua vida de execução, com exceção do que respeita à 
recolha de águas pluviais, e comissão de acompanhamento 
da concessão, serviços que podem assumir tratamento 
autónomo, ainda que inseridos no âmbito do contrato de 
concessão, pelo que não implica na necessidade de ser 
prestada a informação de cabimento ou assunção de 
compromisso; 
 
Júri do concurso, com os seguintes elementos:  
 
Como membros efetivos:  
 
-Dr. Hernâni Boaventura, Diretor Municipal, que 
presidirá;  
-Dra. Manuela Seringa, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, que substitui o 
presidente nas suas faltas ou impedimentos;  
-Dra. Regina Meneses, Diretora do Departamento de 
Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente; 
 
Como membros suplentes:  
 
-Eng.º Luís Jorge, Diretor do Departamento de Obras 
Municipais, Habitação e Transportes; 
-Engª Teresa Reis, Técnica Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
O júri será assessorado e apoiado por serviços de auditoria 
e consultoria contratados pela Câmara Municipal no 
âmbito da tramitação do procedimento, até à adjudicação. 
 
(Aprovado por maioria) 
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22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  0077  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE REPÚDIO 
 

 
 

NOMEAÇÃO DE FRANQUELIM ALVES COMO SECRETARIO DE 
ESTADO DO EMPREENDEDORISMO 

 
Tendo em conta que: 
 
1. Fernando Ulrich é presidente de um banco que em 
2012, ano da maior recessão económica das últimas 
décadas em Portugal, registou lucros significativos, acima 
dos 250 milhões de euros; 
 
2. Cerca de dois terços desses lucros astronómicos foram 
feitos à custa do investimento em dívida pública 
portuguesa, ou seja, o crescimento dos lucros do banco 
deu origem a um aumento equivalente da dívida pública 
portuguesa; 
 
3. Antes desta privatização dos lucros, o Estado teve de 
injetar largas centenas de milhares de euros para 
recapitalizar o banco do Ulrich; 
 
4. Fernando Ulrich tem repetidamente proferido 
declarações públicas de cariz provocatório para com todos 
aqueles e aquelas que vivem única e exclusivamente com 
parte do resultado do seu esforço diário e que, mesmo 
assim, ainda têm que libertar, do seu rendimento mensal, 
muitos euros para salvar banqueiros como o senhor 
Ulrich. Se o seu amigo Cavaco dificilmente consegue viver 
com 10.000,00 euros, é natural que os 60.000,00 euros, 
que diz que recebe mensalmente o coloquem à beira da 
indigência. Por isso não é de admirar que Cavaco Silva, 
ainda recentemente o tenha vindo ajudar, nomeando para 
consultora Isabel Ulrich, antes funcionária do PSD; 
 
5. As suas ligações familiares ao poder vigente nas últimas 
quatro décadas em Portugal, em particular ao Partido 
Social Democrata, são sobejamente conhecidas; 
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A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
extraordinária, em 7 de fevereiro de 2013, condena 
veementemente as declarações públicas de Fernando 
Ulrich sobre o esforço que os portugueses aguentam, para 
salvar o seu banco e os bancos dos seus amigos. 
 
Odivelas, 7 de Fevereiro de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MINUTA DE ATA 
 

 
 

MINUTA DA ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2013 DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Minuta da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas de 2013, realizada no dia vinte e 
nove de janeiro. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

DENÚNCIA DE ACORDO 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXISTENTE COM OS SMAS DO 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 
Proposta de denúncia do acordo de prestação de serviços 
existente com o SMAS do Município de Loures, incluindo 
o relativo à gestão e recolha de resíduos sólidos urbanos, 
com um pré-aviso de 18 meses, conforme o deliberado na 
1.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 24 de janeiro de 2013, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1/2013, de 29 
de janeiro, página 15), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/801, de 2013.01.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E OPERACIONAL DO REGIMENTO DE 
ENGENHARIA N.º 1 DA PONTINHA 

 
O Regimento de Engenharia nº 1 (RE1) é uma das 
instituições militares mais importantes e com história mais 
rica do nosso país. Está sediado no Concelho de Odivelas, 
mais precisamente na freguesia da Pontinha, tendo mesmo 
sido distinguido em novembro de 2011 com a Medalha de 
Honra, Grau Ouro, principal condecoração do Município 
de Odivelas, nas comemorações do seu 13º Aniversário, 
no dia 19 de novembro de 2011, pelos serviços prestados 
à população e pela sua importância histórica e tradição 
que marcam também as raízes do concelho de Odivelas. 
 
Está agora no horizonte a transferência do Batalhão do 
Regimento de Engenharia n.º 1 (RE1) para o Polígono 
Militar de Tancos, em Vila Nova da Barquinha. Esta 
mudança insere-se no âmbito de quase contínuas e muitas 
vezes casuísticas reestruturações, fusões e extinções de 
organismos públicos que sob a égide do Governo têm ido 
não raras vezes muito para além de uma reforma 
equilibrada e sustentada do Estado. Neste caso, a referida 
deslocalização vai permitir, no máximo, um corte na 
despesa marginal, e não trará ganhos de qualquer outro 
tipo. 
 
Antes pelo contrário, os prejuízos serão avultados. 
 
Desde logo, vai ser posta em risco a memória histórica da 
enorme importância daquele local e instalações, até para a 
freguesia onde está inserido, bem como o património 
material e imaterial que lhe está associado. 
 
Fica também em risco a gestão do próprio Núcleo 
Museológico do Posto de Comando do Movimento das 
Forças Armadas, criado ao abrigo de um protocolo 
celebrado em janeiro de 2001 com a autarquia de 
Odivelas, no sentido de dinamizar o Quartel da Pontinha 
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e abrir à comunidade um espaço onde está perpetuada a 
memória do 25 de Abril de 1974. Ao longo de 12 anos foi 
possível dar a conhecer um acontecimento fundamental 
da história recente do nosso país, com base num acervo 
documental, de imagens e outros elementos cuja riqueza 
sustentou inúmeras exposições, conferências e outras 
iniciativas, dirigidas não só para a população escolar, mas 
também para instituições de todo o território nacional, 
com grande participação e divulgação local e nacional. 
 
Por outro lado, esta Assembleia Municipal não pode 
deixar de sublinhar a importância do trabalho 
desenvolvido por esta instituição militar junto das 
autarquias de Odivelas e Lisboa, nomeadamente através 
das ações realizadas em parceria no âmbito da Proteção 
Civil, como a limpeza das linhas de água e as intervenções 
em situações de calamidade pública, que visam o bem-
estar de todos os cidadãos. 
 
A operacionalidade, competência e meios do RE1 são 
determinantes em termos de segurança das populações, 
não só nestes dois concelhos, mas também na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) em geral. Entendemos 
que qualquer deslocalização deste Batalhão irá ameaçar 
seriamente a enérgica e sustentada intervenção que neste 
momento pode ser assegurada na AML, em termos de 
Proteção Civil, numa faixa territorial que é de risco 
sistémico, seja ao nível sísmico, seja ao nível de 
inundações ou outro tipo de cataclismos. 
 
Foi na sequência destes indícios preocupantes de retirada 
do RE1 do Quartel da Pontinha que os executivos 
municipais de Lisboa e Odivelas entenderam intervir e 
diligenciar junto do Sr. Ministro da Defesa Nacional, 
enquanto responsável pela gestão das instituições militares 
do país, alertando este membro do Governo para as 
repercussões negativas que esta tomada de posição poderá 
causar a toda a região. 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Odivelas 
delibera: 
 
1 – Lembrar a importância fundamental do Regimento de 
Engenharia nº 1 e da sua localização em momentos 
importantes da nossa história contemporânea, e desde 
logo nos acontecimentos marcantes do 25 de Abril de 
1974; 
 
2 – Sublinhar a relevância identitária do mesmo 
Regimento para a comunidade onde se insere e as fortes 
ligações que, com o tempo, conseguiu estabelecer com 
essa comunidade envolvente, num notável exemplo de 
abertura e salutar relacionamento das instituições militares 
com a sociedade civil; 
 
3 – Frisar a crescente relevância cultural do património 
material e imaterial do Regimento e do Núcleo 
Museológico ali instalado, que tem desempenhado um 
papel da maior importância na divulgação e na 

perpetuação da história e da memória desta instituição 
militar e dos acontecimentos históricos que lhe ficaram 
umbilicalmente ligados; 
 
4 – Lembrar e saudar a importância fulcral do RE1 e dos 
seus meios, operacionalidade e extrema competência para 
a proteção civil nos concelhos de Odivelas e Lisboa, e 
para a Área Metropolitana na sua globalidade, áreas em 
que há décadas o RE1 demonstra reiteradamente ser uma 
instituição de excelência e em larga medida insubstituível 
ao serviço da região e das populações; 
 
5 – Saudar a iniciativa dos executivos municipais de 
Lisboa e Odivelas de, junto do sr. Ministro da Defesa 
Nacional, alertar o Governo para as repercussões que a 
deslocalização do Regimento terá, não apenas a nível local 
mas regional; 
 
6 – Apelar ao Governo, e em particular ao ministro da 
tutela, para que decida pela manutenção do Regimento de 
Engenharia nº 1 na Pontinha, atendendo às fortes razões 
que assim o aconselham, não apenas do ponto de vista 
estritamente militar sobre o qual obviamente esta 
Assembleia Municipal não se pronuncia, mas também do 
ponto de vista histórico, cultural e de operacionalidade nas 
áreas referidas. 
 
Odivelas, 01 de Março de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONTRA A AGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ODIVELAS AO 
COLÉGIO MILITAR 

 
O Governo, através do Ministério da Defesa, entendeu 
que a forma mais adequada de reduzir os custos dos 
Pupilos do Exército, do Colégio Militar e do Instituto de 
Odivelas seria fundi-los numa só instituição, entre os 
quais o prestigiado e secular Instituto de Odivelas. 
 
A história deste estabelecimento militar de ensino é longa, 
rica e complexa, com uma forte tradição de inovação 
pedagógica e de qualidade de ensino, materializada 
atualmente na excelência dos resultados escolares, com 
tradução nos rankings dos melhores estabelecimentos de 
ensino. A importância de instituições que proporcionam 
práticas e resultados educativos de excelência nas 
sociedades contemporâneas é conhecida e é necessário 
preservar, premiar e reforçar – não extinguir, ou fundir – 
aquelas que reiteradamente provam ser capazes de o fazer 
de modo sustentado. 
 
Para Odivelas, não apenas por razões históricas e de 
identidade mas também pela importância deste 
estabelecimento de ensino, é fundamental que o Instituto 
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de Odivelas continue a existir autonomamente, na sua 
atual localização, e a prosseguir com êxito a missão 
educativa de exigência e qualidade que ao longo de mais 
de um século tem sido a sua marca distintiva. Nas 
comemorações do 14º Aniversário do Município de 
Odivelas, realizadas no passado dia 19 de novembro de 
2012, esta marcante instituição foi aliás distinguida pela 
Autarquia com a Medalha de Honra, Grau Ouro, pelos 
serviços prestados e pela sua relevância crucial para as 
raízes e identidade da Cidade de Odivelas e de todo o 
concelho. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas delibera: 
 
1 - Reafirmar a importância do Instituto de Odivelas 
enquanto instituição educativa de excelência; 
 
2 – Lembrar a história rica e longa do Instituto, bem 
como a sua identidade distintiva e a ligação ao Concelho 
onde está sediado, para o qual é também da maior 
relevância; 
 
3 – Apelar ao Sr. Ministro da Defesa para que prevaleçam 
a razoabilidade e bom senso na decisão a tomar pelo 
Governo, mantendo o Instituto de Odivelas no território 
deste Município e preservando assim as condições que 
têm permitido ao Instituto granjear o prestígio e os 
resultados ímpares que o caracterizam. 
 
Odivelas, 01 de Março de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

REVOGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Documento apresentado pela bancada da CDU com o 
título “Revogação das deliberações da Assembleia 
Municipal” propondo: “a revogação da deliberação do 
procedimento concursal com vista à entrega a privados da 
água e saneamento no território de Odivelas e a revogação 
da denúncia do acordo de prestação de serviços com os 
SMAS de Loures.” Nos termos da proposta apresentada 
pela respetiva bancada. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

Ontem, dia 27 de Fevereiro, o mundo perdeu um dos 
grandes vultos da sua história contemporânea. 
 
Nascido em 20 de Outubro de 1917 em Berlim, mas 
naturalizado francês, Stéphane Frédéric Hessel foi 
companheiro em Londres do General de Gaulle e 
membro ativo da resistência na França ocupada da 
segunda guerra mundial. 
 
De origem judaica, sofreu os horrores da guerra, tendo 
sido preso duas vezes pelos Nazis em campos de 
concentração, dos quais se conseguiu evadir, mas a sua 
vida ficou intimamente ligada à Paz, com a sua 
participação na redação da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem de 1948, da qual foi o último redator 
a sucumbir á morte. 
 
Politico, escritor, ensaísta, publicou em 2010 um pequeno 
ensaio intitulado “Indignai-vos”, um sucesso de vendas 
internacional que inspirou os movimentos de 
“Indignados” que hoje se espalham um pouco por todo o 
mundo. 
 
Para Hessel, “A nossa capacidade de indignação pode e 
deve levar-nos a ações construtivas, motivadas pela recusa 
da passividade e da indiferença”, identificando como os 
grandes desafios deste novo século o fosso entre os mais 
ricos e os mais pobres, os direitos humanos e o estado do 
Planeta. 
 
Partiu o Homem, mas fica a obra, o legado, o exemplo e a 
mensagem: “A todos e todas que irão fazer o século XXI, 
dizemos com afeto – Criar é Resistir. Resistir É Criar” 
 
À sua família, amigos e ao Povo Francês, a Assembleia 
Municipal de Odivelas envia as suas sentidas condolências 
e manifesta o seu profundo pesar. 
 
Odivelas, 01 de Março de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  0066  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

MANIFESTAÇÃO DE 2 DE MARÇO 
 
O povo português cumpriu no dia 2 de Março uma 
jornada histórica, a maior manifestação de sempre em 
Portugal, correspondendo ao apelo do movimento “Que 
Se Lixe a Troika”. 
 
Milhares de desempregados, jovens e menos jovens, 
estudantes, reformados e reformadas, famílias inteiras que 
temem pelas suas vidas, caso a política da troika e do 
governo português seja levada a cabo com sucesso, 
encheram as ruas de mais de 40 cidades portuguesas. Os 
cidadãos e cidadãs com muita coragem e determinação 
reivindicaram, para si, o exercício da democracia e do 
direito à indignação. 
 
A política da direita, sob a capa da troika, tem levado à 
destruição de milhares de vidas. O desemprego bate todos 
os recordes, estando já acima dos 40% no caso dos 
jovens. As gerações mais qualificadas são mandadas 
emigrar, enquanto que as e os mais velhos veem os seus 
rendimentos encolher ao ritmo do incumprimento 
sucessivo das metas anunciadas para o défice, para o 
decrescimento económico e para a dívida. 
 
O empobrecimento de um país, enquanto pilar 
fundamental de uma estratégia política, só poderia 
redundar numa enorme revolta. Sentimento esse, que 
ficou evidente no fato da palavra de ordem das 
manifestações de sábado ter sido “demissão”. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas em reunião 
extraordinária, realizada a 6 de março de 2013, por 
proposta do Bloco de Esquerda, delibera: 
 
1 - Congratular-se com as manifestações ocorridas no 
passado sábado, dois de março de 2013 

 
2 - Saudar todas e todos quantos participaram na 
organização e estiveram presentes nas manifestações, 
exercendo o direito à manifestação e à indignação, ou seja, 
exercendo a democracia; 
 
Odivelas, 7 de Março de 2013 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.) 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

HUGO CHAVEZ 
 
“Faleceu ontem, Hugo Chávez, Presidente da República 
Bolivariana da Venezuela. 
 
Homem que suscitou ao longo da sua vida, mas 
principalmente após ter sido eleito Presidente, paixões e 
ódios. 
 
Paixões do povo porque soube entender os seus anseios e 
defender intransigentemente os interesses do seu povo, 
desenvolvendo políticas sociais, proporcionando o acesso 
gratuito dos mais desfavorecidos à educação e à saúde. 
 
Ódios de todos quantos lutam desenfreadamente pela 
subjugação dos povos, quaisquer que desejam. 
 
Hugo Chávez, patriota ardente profundamente 
identificado com as aspirações do seu povo dedicou a sua 
vida à defesa dos interesses do povo da Venezuela 
dirigindo um processo de profundas transformações 
económicas, sociais, politicas e culturais, alicerçado na 
afirmação firme e corajosa da independência e soberania 
nacional tendo como objetivo afirmado a construção de 
uma sociedade socialista. 
 
Firme opositor da política de guerra e agregação do 
imperialismo, defensor da paz e de uma nova ordem 
internacional mais equitativa e mais justa, Hugo Chávez 
contribuiu também para o desenvolvimento de relações de 
amizade entre o povo português e o povo venezuelano e 
entre Portugal e Venezuela. 
 
Num momento de profunda dor e luto para todos aqueles 
que por todo o Mundo acompanham com espirito 
solidário e admiração o processo bolivariano, a 
Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
extraordinária a 6 de Março de 2013 delibera enviar as 
mais profundas condolências ao povo venezuelano, 
honrando a memória e os ideais de Hugo Chávez e 
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reforçando a unidade popular de que o Presidente 
Venezuelano foi o principal artífice, saberá defender as 
conquistas históricas alcançadas nos últimos catorze anos, 
defender a soberania e a legalidade constitucional da 
Venezuela e dar continuidade à Revolução bolivariana. 
 
Odivelas, 7 de Março de 2013” 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.) 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

“REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO” 

 

 
 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS 

 
Adesão do Município de Odivelas à “Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o Desenvolvimento”, bem como a 
aprovação dos respetivos Estatutos. Projeto que visa 
promover parcerias multi-ator, através da criação de 
novos canais de comunicação entre as autoridades locais e 
atores não estatais, tendo como finalidade o 
desenvolvimento local do território, integrado no alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio: erradicar 
a pobreza extrema e fome; alcançar a educação primária 
universal; promover a igualdade do género e capacitar as 
mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde 
materna; combater o HIV/SIDA, a malária e outras 
doenças; assegurar a sustentabilidade ambiental e 
desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 
As intervenções integradas neste projeto podem abranger 
diversas áreas: saúde, educação, ambiente, cultura, entre 
outras. Conforme o deliberado na 2.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 30 de janeiro 
de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 2/2013, de 13 de fevereiro, página 9), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/304, de 10-01-
2013. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO ADICIONAL COM AS 
JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ADICIONAL COM 
AS JUNTAS DE FREGUESIA NO ÂMBITO DA 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Minuta de Protocolo Adicional a celebrar entre o 
Município de Odivelas e as Juntas de Freguesia do 
Concelho de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 19º 
do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas 
de Freguesia, relativo ao Licenciamento de Ocupação da 
Via Pública e ao Licenciamento da Atividade Publicitária, 
conforme o deliberado na 4.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 27 de fevereiro de 
2013, (presente Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4/2013, de 12 de março, página 8), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2013/1901, 
de 2013-02-20. 

 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

CAPITULO I 
Delegação de competências 

 
Artigo 1º 

(Enquadramento normativo) 
 

O presente Protocolo Adicional é celebrado ao abrigo do 
disposto no artigo 19º do Protocolo de Delegação de 
Competências celebrado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de ….. 

 
Artigo 2º 
(Objecto) 

 
O presente Protocolo tem por objeto: 
 
a) A delegação de competências municipais na Junta de 
Freguesia, ao abrigo do disposto na alínea c) do nº 6 do 
artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro; 
 
b) a contratualização da prática, pela Junta de Freguesia, 
de atos materiais de cobrança de taxas municipais 
associadas às competências delegadas e que integram os 
poderes de autoridade de que ambas se acham investidas. 

 
Artigo 3º 

(Competências delegadas) 
 

São delegadas na Junta de Freguesia as seguintes 
competência: 
 
a) a competência para licenciar a ocupação da via pública; 
 
b) a competência para licenciar a atividade publicitária.  
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Artigo 4º 

(Licenciamento de ocupação da via pública) 
 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do 
presente Protocolo Adicional e relativo ao licenciamento 
da ocupação da via publica compreende a prática, pela 
Junta de Freguesia, de todos os atos integrados no âmbito 
dos regulamentos municipais em vigor, em obediência as 
prescrições técnicas a elaborar pela Câmara Municipal de 
Odivelas, com o objetivo de garantir funcionalidade dos 
espaços públicos e a harmonização dos padrões estéticos a 
vigorar em cada caso concreto. 
 
2. A Câmara Municipal, quando situações do interesse do 
Município o justifiquem, poderá avocar as competências 
delegadas no presente artigo, caso em que, nos termos 
gerais dos princípios da delegação de competências, a 
Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer 
atos relativos às mesmas ou com ela conexos, não 
havendo lugar a transferência do produto da cobrança das 
taxas devidas caso tal venha a suceder. 
 
3. A delegação de competências objeto do presente artigo 
não abrange a licenciamento da ocupação da via pública 
em área onde tenham decorrido ou decorram operações 
urbanísticas e cuja receção ainda não tenha sido efetuada 
nos termos legais, “maxime”, do DL Nº 555/99 de 16 de 
Dezembro, respetivas atualizações e legislação com ele 
conexa ou complementar, assim como as das vias públicas 
constantes do anexo I. 
 
4. A delegação de competências objeto do presente artigo 
não abrange os licenciamentos em subsolo e de ocupação 
da via publica por mobiliário urbano ou de natureza 
análoga que seja objeto de contrato ou concessão 
outorgado ou a outorgar pela Câmara Municipal. 
 
5. Os licenciamentos a efetuar pelo Município de Odivelas 
nos termos previstos no número anterior serão objeto de 
consulta prévia da Junta de Freguesia da área competente. 

 
Artigo 5º 

(Licenciamento de ocupação da via pública por motivo de 
obras) 

 
1. O Exercício das competências delegadas nos termos do 
presente Protocolo e relativo à ocupação da via publica 
por motivo de obras compreende a prática, pela Junta de 
Freguesia, de todos os atos para os indicados fins, 
nomeadamente os constantes da Tabela de Taxas, Tarifas 
e Outras Receitas Municipais, dos Regulamentos 
Municipais em vigor, e das prescrições técnicas elaboradas 
pela Câmara Municipal que garantam os padrões estéticos 
definidos e a funcionalidade dos espaços públicos. 
 
2. A delegação de competências previsto no presente 
artigo não abrange as obras que se realizem com recurso a 

estaleiro e estejam sujeitas a licenciamento ou 
comunicação prévia por parte da Câmara Municipal. 
 
3. A Câmara Municipal, quando situações de Interesse do 
Município o justifiquem, poderá exerce, por sí, as 
competências definidos no nº 1, caso em que, nos termos 
gerais dos princípios da delegação de competências, a 
Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer 
atos com esta relacionados, não havendo, neste caso, lugar 
a transferência do produto da cobrança das taxas devidos. 

 
Artigo 6º 

(Licenciamento da atividade publicitária) 
 

1. O Exercício das competências delegadas nos termos do 
presente Protocolo e relativo ao licenciamento da 
atividade publicitária compreende a prática, pela Junta de 
Freguesia, de todos os atos integrados no âmbito nas 
prescrições técnicas elaboradas pela Câmara Municipal e 
dos regulamentos municipais em vigor, com o objetivo de 
garantir padrões estéticos e a funcionalidade dos espaços 
públicos. 
 
2. O exercício da competência delegada deve ser efetuado 
de acordo com os critérios de natureza estética, 
paisagística, de segurança rodoviária e pedonal exigíveis ao 
local a instalar a atividade publicitária, devendo sempre 
que se utilizem suportes publicitários, nomeadamente os 
de grande formato (outdoors, postes, colunas e 
semelhantes) o seu licenciamento e o respetiva renovação, 
serem precedidos de parecer vinculativo dos serviços 
competentes do Câmara Municipal, que devem responder 
no prazo máximo do vinte dias. 
 
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a 
Câmara Municipal de Odivelas poderá, a qualquer 
momento, definir e criar no concelho zonas onde o 
licenciamento de publicidade seja interdito ou 
condicionado devendo, o licenciamento da publicidade, 
neste último caso ser precedido do parecer vinculativo da 
Câmara Municipal. 
 
4. Sempre que considere desadequada a renovação de um 
licenciamento de publicidade atribuído pela Junta de 
Freguesia, com base nos critérios supra referidos, a 
Câmara Municipal notificará a entidade licenciadora de tal 
decisão, para que a licença tenha apenas validade para o 
período inicial. 
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas, quando situações de 
interesse público o justifiquem, poderá exercer, por si, as 
competências definidas no presente artigo, caso em que, 
nos termos gerais dos princípios da delegação de 
competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da 
prática de quaisquer atos com estas relacionados, não 
havendo, neste caso, lugar à transferência do produto da 
cobrança das taxas devidas. 
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6. A delegação de competências objeto do presente artigo 
não abrange o licenciamento do atividade publicitária em 
área onde tenham decorrido ou decorram operações 
urbanísticas e cuja receção ainda não tenha sido efetuada, 
nos termos legais, “maxime”, do DL Nº 555/99 de 16 de 
Dezembro, respetivas atualizações e legislação com ele 
conexa ou complementar, assim como as das vias públicas 
constantes do anexo I. 
 
7. A delegação de competências objeto do presente artigo 
não abrange o licenciamento da atividade publicitária em 
mobiliário urbano ou de natureza análoga que seja objeto 
de contrato ou concessão outorgado ou a outorgar pela 
Câmara Municipal. 
 
8. Os licenciamentos a efetuar pelo Município do Odivelas 
nos termos previstos no número anterior serão objeto de 
consulta prévia da Junta do Freguesia da área competente. 
 
9. Do parecer referido no nº 2 cabe recurso da Junta de 
Freguesia para apreciação e decisão da Câmara Municipal. 

 
Artigo 7º 

(Processos de contraordenações por violação dos 
regulamentos e normas) 

 
É delegada na Junta de Freguesia a competência para a 
instrução e direção dos processos de contraordenação por 
violação dos regulamentos e normas relativas às atividades 
delegadas pelo presente Protocolo Adicional. 

 
Artigo 8º 

(Avocação) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas, pode, a todo o 
tempo, por sua iniciativa ou  a solicitação da junta de 
freguesia avocar, total ou parcialmente , uma o mais 
competências delegadas, devendo, para o efeitos, informar 
a Assembleia Municipal e aquela autarquia da deliberação 
que aprove a vocação e qual  o respetivo âmbito. 
 
2. A avocação total ou parcial de uma ou mais 
competências delegadas implica a cessação e/ou redução 
da transferência dos meios financeiros afetos à 
competência avocada e a calcular nos termos dos 
requisitos e critérios previstos no presente Protocolo para 
a atribuição das referidas verbas. 

 
CAPITULO II 

Cobrança de taxas municipais 
 

Artigo 9º 
(Obrigações da Junta de Freguesia) 

 
Pelo presente Protocolo, a Junta de Freguesia obriga-se a: 

 
a) Proceder à liquidação e cobrança das taxas e outras 
quantias que forem devidas pelas pretensões 
administrativas respeitantes as competências delegadas na 
Junta de Freguesia pelo presente Protocolo Adicional, de 
acordo com o disposto na Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Odivelas; 
 
b) Depositar na conta bancária titulada pela Câmara 
Municipal de Odivelas e com o NIB 
003505450005128023051, todas as quantias recebidas ao 
abrigo do disposto na alínea anterior, no primeiro dia útil 
do mês imediatamente seguinte ao da sua cobrança;  
 
c) Enviar à Câmara Municipal de Odivelas, até ao primeiro 
dia útil do mês imediatamente seguinte ao da cobrança das 
taxas, o Mapa que constitui o Anexo II ao presente 
Protocolo Adicional; 

 
Artigo 10º 

(Obrigações da Câmara Municipal de Odivelas) 
 

Pelo presente Protocolo, a Câmara Municipal de Odivelas 
obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia, 
juntamente com a transferência das verbas respeitantes às 
demais delegações de competências, a título de reembolso 
pelos custos administrativos suportados por esta com a 
execução do presente Protocolo, um valor igual a 85% 
(oitenta e cinco por cento) da receita cobrada ao abrigo do 
disposto na alínea a) do artigo anterior; 

 
Artigo 11º 

(Vigência e revisão) 
 

1. O presente Protocolo Adicional tem a sua eficácia 
retroagida a 01.01.2013 e vigorará até à entrada em vigor 
do Licenciamento Zero; 
 
2. O presente Protocolo Adicional poderá ser revisto, a 
todo o momento, a pedido de qualquer dos Outorgantes. 

 
Artigo 12º 

(Interpretação e suprimento de lacunas e omissões) 
 
A interpretação do presente Protocolo e o suprimento de 
eventuais lacunas e omissões será feito por consenso entre 
os Outorgantes e obrigatoriamente reduzido a escrito. 
 
Odivelas, ……… 
 
A Câmara Municipal de Odivelas 
 
A Junta de Freguesia de …….  
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ANEXO II 

 
MÊS DE …….. 

 
Tipo de 

Licenciamento 
Entidade Montante Arrecadado Montante a reembolsar 

(85% do Montante Arrecadado) 
    
    
    

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITETURA E 
ESPAÇO PUBLICO 

 

 
 

ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Eleição de um representante para integrar o Júri para 
atribuição do Prémio Municipal de Arquitetura e Espaço 
Publico, conforme Proposta de Deliberação nº 
1/AM/2013, da Assembleia Municipal de Odivelas, que 
será transcrita em ata. Tendo sido designado o membro da 
Assembleia Municipal de Odivelas Eduarda Barros. 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, com 
26 votos a favor, com 3 votos nulos e com 7 votos brancos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


