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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 3 de julho de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATA 
 

 
 

ATA DA 13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS  

 
Ata da 13.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 30 de junho de 2010. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

8.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2013 
9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
8.ª Alteração Orçamental 2013, 9.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos mapas anexos à informação 
n.º Interno/2013/6401, de 2013.06.26 
 
“8.ª Alteração Orçamental 
 
A 8.ª Alteração Orçamental de 2013 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para 
os valores de 34.000,00 Euros (trinta e quatro mil euros) e 
45.000,00 Euros (quarenta e cinco mil euros), nas rúbricas 
referentes a “Sinalização Horizontal, Vertical e 
Semaforização” e “Repavimentação das Ruas Guilherme 
Gomes Ascenso e Rua Dr. João Santos – Arroja”, 
respetivamente. Realce ainda, para a inscrição de 
94.000,00 Euros (noventa e quatro mil euros), no projeto 

denominado “Protocolo de Delegação de Competências”, 
relativo ao Protocolo Adicional de Delegação de 
Competências pelo Licenciamento de Ocupação de Via 
Pública e Publicidade. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 198.740,99 € (cento e noventa e oito mil 
setecentos e quarenta euros e noventa e nove cêntimos) 
por contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas correntes, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 
(un: euros) 

 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes  154.812,18 155.670,99 

Total de Despesas Capital  43.928,81 43.070,00 

Total Geral  198.740,99 198.740,99” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FUNDOS DISPONÍVEIS 
 

 
 

AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS 
JULHO DE 2013 

 
Aumento temporário dos fundos disponíveis no valor de 
€1.600.000 (um milhão e seiscentos mil euros), por 
antecipação da receita de IMI a arrecadar em dezembro, 
nos termos do disposto no artigo 4.º da LCPA e 
considerando o estrito cumprimento dos limites 
estabelecidos no n.º 2 do artigo 6 do Decreto-Lei n.º 
127/2012, de 21 de junho, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2013/6585, de 2013.07.02. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

PLANO DE ÁGUA E BEM-ESTAR DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS 
PISCINAS DE ODIVELAS PARA 2013/2014 

PLANO DE ATIVIDADES 
 
Plano de Atividades, constante do Plano de Água e Bem 
Estar do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas, 
para a Época 2013/2014, da Municipália E.M – Gestão de 
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Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
nos termos do deliberado na 10.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de maio de 2008 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
10/2008, de 3 de junho, pág. 7), onde foi aprovado que a 
formação da vontade relativa aos assuntos da Municipália 
E.M. é definida em reunião do executivo municipal, para 
posterior manifestação dessa mesma vontade na 
Assembleia-Geral da referida empresa municipal, de 
acordo com a Proposta n.º 08/PRES/2013, de 
2013.06.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
(documento a ser divulgado pela empresa municipal 
Municipália E.M., através do site www.municipalia.pt) 

 
 
 
 

PLANO DE ÁGUA E BEM-ESTAR DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS 
PISCINAS DE ODIVELAS PARA 2013/2014 

REGULAMENTO INTERNO 
 
Regulamento Interno do Complexo Municipal das 
Piscinas de Odivelas, constante do Plano de Água e Bem 
Estar do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas, 
para a Época 2013/2014, da Municipália E.M – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
nos termos do deliberado na 10.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de maio de 2008 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
10/2008, de 3 de junho, pág. 7), onde foi aprovado que a 
formação da vontade relativa aos assuntos da Municipália 
E.M. é definida em reunião do executivo municipal, para 
posterior manifestação dessa mesma vontade na 
Assembleia-Geral da referida empresa municipal, de 
acordo com a Proposta n.º 08/PRES/2013, de 
2013.06.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
(documento a ser divulgado pela empresa municipal 
Municipália E.M., através do site www.municipalia.pt) 

 
 
 
 

PLANO DE ÁGUA E BEM-ESTAR DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS 
PISCINAS DE ODIVELAS PARA 2013/2014 

TABELA DE PREÇOS 
 

Tabela de Preços, constante do Plano de Água e Bem 
Estar do Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas, 
para a Época 2013/2014, da Municipália E.M – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
nos termos do deliberado na 10.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de maio de 2008 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
10/2008, de 3 de junho, pág. 7), onde foi aprovado que a 
formação da vontade relativa aos assuntos da Municipália 

E.M. é definida em reunião do executivo municipal, para 
posterior manifestação dessa mesma vontade na 
Assembleia-Geral da referida empresa municipal, de 
acordo com a Proposta n.º 08/PRES/2013, de 
2013.06.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
(documento a ser divulgado pela empresa municipal 
Municipália E.M., através do site www.municipalia.pt) 
 
 
 
 

 

DOAÇÃO 
 

 
 

DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ODIVELAS DO 
PATRIMÓNIO HISTÓRICO DO ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 

 
Aceitação do espólio do Odivelas Futebol Clube, 
constituído por taças, fotografias, bandeiras e troféus 
conquistadas no âmbito das várias modalidades, que vão 
desde a medalha de participação em torneios/provas ao 
troféu de campeão da III Divisão distrital (época de 
1963/1964). Sendo o valor material do espólio à presente 
data de €18,000.00 (dezoito mil euros), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/6331, de 2013-
06-24. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 
 

 
 

PAGAMENTO DO REMANESCENTE DA COMPRA E VENDA DO 
IMÓVEL DA URBANIZAÇÃO DA ARROJA, LOTE 106, 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Proposto de acordo com a informação n.º 
Interno/2013/2323, de 2013-06-25, deliberar o seguinte: 
 
- A revogação da deliberação de cedência do Lote 2, 
aprovada, sob ponto 9.º, na 21.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 04/11/2004 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 2004 de 
16 de Novembro, página 20); 
 
- O acordo para pagamento do remanescente do preço 
decorrente da compra e venda do imóvel sito no Lote 106 
da Urbanização da Arroja, em Odivelas; 
 
- A celebração de um aditamento à Escritura 06/02 de 
compra e venda do imóvel, celebrada no dia 10/10/2002, 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 13 – 16 de julho de 2013  

9 
 

(Boletim Municipal das Deliberações n.º 15 de 2002 de 25 
de Junho, página 6) fazendo constar, em definitivo, os 
termos do acordo alcançado entre as partes, 
consubstanciado na informação acima referida. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONCESSÃO PARA GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
 

 
 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, de 24 de 
junho de 2013, para a autorização da prorrogação do 
prazo fixado para apresentação das propostas ao 
Concurso Público para a Concessão da gestão e 
exploração dos Serviços públicos de distribuição de água e 
drenagem de águas residuais do Município de Odivelas, 
que terminava às 17h30m, do dia 11 de julho de 2013 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4 de 2013 de 
12 de março, página 27), pelo período de 21 (vinte e um) 
dias, nos termos do n.º 3, do art.º 64º do Código da 
Contratação Pública e art.º 68º, n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2013/6315, de 2013-06-24. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO 

 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS 

 
Minuta de Protocolo de Colaboração e Cooperação a 
celebrar entre o Município de Odivelas (como entidade 
parceira) e o Agrupamento de Escolas de Caneças (como 
entidade promotora), com o objetivo de se candidatar à 
criação de um Centro para a Qualificação e o Ensino 
Profissional (CQEP Caneças), que numa modalidade de 
educação e formação complementar, contribua para: 
diminuir o analfabetismo literal e funcional no concelho; 
contribuir para a efetiva igualdade de oportunidades 
educativas e profissionais dos que não frequentaram o 
sistema regular do ensino ou o abandonaram 
precocemente, designadamente através da educação de 
base de adultos; preparar para novos empregos, mediante 
ações de reconversão e de aperfeiçoamento profissionais, 

de reconhecimento e certificação de competências já 
adquiridos; facilitar a integração na sociedade e no 
mercado de trabalho a munícipes com deficiência ou 
incapacidade e a munícipes estrangeiros que têm o 
português como língua não materna; garantir o acesso a 
oportunidades de formação e qualificação profissional, 
quer aos munícipes a nível geral, quer ao pessoal não 
docente (PND) que trabalha nas escolas do concelho, a 
nível particular. De acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2013/6342, de 2013-06-25. 

 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que, 
 
1. O Município de Odivelas concentra especial atenção na 
educação, tanto na sua dimensão formal como não formal, 
estando consciente de que o exercício das matérias 
educativas deve ser desenvolvido num contexto mais 
amplo de qualidade de vida, justiça social e de promoção 
dos habitantes deste concelho. 
 
2. O Município de Odivelas tem prosseguido uma política 
de apoio à educação/formação dos jovens e adultos do 
município, apostando na educação ao longo da vida, por 
acreditar que a educação permite assegurar uma maior 
participação social e contribui para a promoção da 
igualdade de oportunidades entre os cidadãos. 
 
3. O Agrupamento de Escolas de Caneças está sedeado no 
concelho de Odivelas, tem grande experiência na 
formação de vários níveis de ensino, desde o pré-escolar 
até ao ensino secundário, tendo igualmente desenvolvido 
um trabalho relevante na área da educação de adultos, 
permitindo a atualização de conhecimentos e 
reconhecimento e certificação de competências já 
adquiridos, a um conjunto vasto de cidadãos, numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. 
 
4. O Agrupamento de Escolas de Caneças pretende 
candidatar-se à criação de um Centro Para a Qualificação 
e o Ensino Profissional, adiante designado por CQEP 
CANEÇAS, que se rege pela Portaria n.º 135-A/2013, de 
28 de março. 
 
6. O CQEP CANEÇAS vem dar cumprimento a um dos 
princípios constantes da Carta das Cidades Educadoras, 
que o Município de Odivelas subscreveu, porquanto 
pretende ser um instrumento de fusão da etapa educativa 
formal com a vida adulta, dos recursos e potencial 
formativo do concelho com o normal desenvolvimento 
do sistema educativo, laboral e social.  
 
Entre: 
 
Município do Odivelas, pessoa coletiva N.°504 293 125, 
com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675 - 372 Odivelas, neste ato representado 
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pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana 
de Carvalho Amador, adiante designado por Primeiro 
Outorgante. 
e, 
Agrupamento de Escolas de Caneças, pessoa coletiva N.º 
600 079 457, com sede na Rua da Escola Secundária, 
1695-105 Caneças, neste ato representada pelo Presidente 
da Comissão administrativa Provisória, Fernando Jorge 
Jesus Nunes da Costa, adiante designada como Segundo 
Outorgante. 
 
É celebrado, o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Do Objeto) 
 

O presente protocolo visa estabelecer uma parceria entre 
as duas entidades outorgantes, cujo objetivo é a 
candidatura à criação de um Centro Para a Qualificação e 
o Ensino Profissional, adiante designado por CQEP 
CANEÇAS, que se rege pela Portaria n.º 135-A/2013, de 
28 de março. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

1. Os domínios previstos no presente protocolo 
inscrevem-se no âmbito das atribuições dos Centros Para 
a Qualificação e o Ensino Profissional, nomeadamente: 
 
a) A informação, orientação e encaminhamento de jovens 
com idade igual ou superior a 15 anos ou, 
independentemente da idade, a frequentar o último ano de 
escolaridade do ensino básico, tendo por base as 
diferentes ofertas de educação e formação profissional, as 
possibilidades de prosseguimento de estudos e as 
oportunidades de emprego, procurando adequar as 
opções aos perfis, às necessidades, às motivações, às 
expectativas e capacidades individuais; 
b) A informação, orientação e encaminhamento de 
adultos, com idade igual ou superior a 18 anos de idade, 
tendo por base as diferentes modalidades de qualificação, 
designadamente o reconhecimento de competências ou 
ofertas de educação e formação profissional, as 
oportunidades de emprego ou de progressão profissional, 
procurando adequar as opções aos perfis, às necessidades, 
às motivações, às expectativas e capacidades individuais; 
c) O desenvolvimento de ações de informação e 
divulgação de entidades formadoras certificadas nos 
termos legalmente previstos e de empresas e outros 
empregadores, sobre as ofertas de educação e formação 
profissional disponíveis e ou sobre a relevância da 
aprendizagem ao longo da vida; 
d) O desenvolvimento de processos de RVCC, nas 
vertentes, escolar, profissional ou de dupla certificação, 
com base nos referenciais do Catálogo Nacional de 
Qualificações (CNQ); 

e) A implementação de dispositivos de informação, 
orientação e divulgação, através de diferentes meios, que 
permitam antecipar as necessidades de qualificação e 
facilitar o ajustamento entre a procura do mercado de 
trabalho e a oferta de soluções formativas; 
f) O estabelecimento de parcerias com outras entidades 
relevantes do território, que contribuam para uma 
intervenção mais integrada e consistente, na identificação 
de necessidades concretas de qualificação e na organização 
de respostas úteis para as populações no âmbito da 
educação e formação profissional; 
g) A análise dos documentos apresentados pelos 
candidatos, nomeadamente os certificados de 
qualificações obtidos no âmbito de processos de RVCC e 
ou de processos formativos, com vista a verificar se as 
Unidades de Competência/Unidades de Formação de 
Curta Duração (UFCD) constantes destes certificados 
conferem direito à obtenção de um certificado de 
qualificações e de um diploma, de acordo com os 
respetivos referenciais de qualificação constantes do 
CNQ;  
h) O assegurar a pessoas com deficiência e incapacidade o 
encaminhamento para Processos RVCC,  Cursos EFA 
(Qualificação de Pessoas com Deficiência ou 
Incapacidade) ou outra formação/qualificação, e 
complementarmente possibilitar a sua integração na 
sociedade e no mercado de trabalho, assumindo esta 
vertente, particular relevo na atividade do CQEP e do 
Agrupamento de Escolas de Caneças; 
i) A promoção de ações de formação para pessoal não 
docente (PND) dos estabelecimentos de educação e 
ensino do concelho, no sentido de aumentar as suas 
qualificações profissionais e de atualizar os seus 
conhecimentos tendo em conta os novos desafios que 
hoje se colocam às escolas, nomeadamente, o aumento da 
escolaridade obrigatória e a integração de crianças e jovens 
deficientes, crianças e jovens no âmbito do português 
língua não materna, entre outros. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, compromete-se, dentro das suas 
condicionantes específicas, a colaborar e cooperar com o 
Segundo Outorgante, no que respeita designadamente ao 
nível de: 
 
1. Proceder à divulgação junto dos potenciais 
beneficiários, de informação relativa às competências e ao 
funcionamento do CQEP Caneças; 
 
2. A divulgação referida no artigo anterior será efetuada, 
nomeadamente: 
 
a) Nas instalações do Município de Odivelas, na Loja do 

Cidadão, sita no Centro Comercial Strada 
Shopping&Fashion Outlet; 

b) Nas instalações municipais da Casa da Juventude, no 
Largo da Memória, em Odivelas; 

c) Através da página do Município na Internet ou por 
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outros meios que o Primeiro Outorgante entenda 
como adequados a essa divulgação; 

 
3. Proceder à realização de pré-inscrições de jovens ou 
adultos que pretendam inscrever-se no CQEP 
CANEÇAS, nas instalações do 1.º Outorgante 
identificadas nas alíneas a) e b) do n.º 2, com recebimento 
posterior pelo CQEP Caneças; 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se, designadamente 
por: 
 
1. Proceder à candidatura para a criação do CQEP 
CANEÇAS, junto das entidades competentes, nos termos 
da Portaria Nº 135-A/2013, de 28 de março; 
 
2. Afetar ao CQEP CANEÇAS, os recursos humanos e 
materiais necessários ao seu regular funcionamento; 
 
3. Fornecer regularmente ao Primeiro Outorgante 
informação detalhada sobre o plano estratégico de 
intervenção do CQEP CANEÇAS, no âmbito das 
atribuições identificadas na cláusula segunda; 

 
CLÁUSULA QUINTA 

(Do Local de Funcionamento) 
 

1. O CQEP Caneças desenvolverá a sua atividade 
principal nas instalações do Agrupamento de Escolas de 
Caneças; 
 
2. O CQEP Caneças desenvolverá, também, a sua 
atividade, em regime de itinerância, em equipamentos 
coletivos culturais e educativos do Município, que melhor 
se adequem às necessidades dos jovens e adultos do 
Município de Odivelas, a disponibilizar pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Das Responsabilidades Financeiras) 
 

1. Do presente protocolo não resultarão para nenhum dos 
Outorgantes, encargos financeiros, diretos ou indiretos, 
sem prejuízo de ações concretas a definir através de 
protocolos adicionais e que possam envolver 
compromissos suplementares, assumidos por ambas as 
partes, salvo o referido no n.º 2, da cláusula anterior; 
 
2. As despesas de água, eletricidade, telecomunicações e 
limpeza do local afeto à itinerância cabem ao Primeiro 
Outorgante. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(Da Divulgação da iniciativa) 
 

Os Outorgantes concordam em que qualquer das partes 
possa proceder à divulgação e publicitação da existência e 

dos termos do presente protocolo junto dos potenciais 
beneficiários. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

(Da Colaboração e Cooperação) 
 

Os Outorgantes obrigam-se a prestar toda a colaboração 
entre si de forma a serem plenamente atingidos os 
objetivos e resultados visados com a outorga do presente 
protocolo. 

 
CLÁUSULA NONA 

(Da Vigência) 
 

1. O presente protocolo cessa imediatamente, caso a 
candidatura do Agrupamento de Escolas de Caneças à 
criação de um CQEP, não se venha a traduzir na criação 
do mesmo. 
 
2. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo é válido por um ano, a 
contar da data da sua assinatura, sendo renovado 
automaticamente, por iguais períodos de tempo, se não 
for denunciado por nenhuma das partes, até 90 dias antes 
do seu termo, através de comunicação escrita à 
contraparte. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
(Disposições Finais) 

 
O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia e 
características próprias dos respetivos intervenientes, pelo 
que a adequação ou alteração do estipulado, será sempre 
apreciada e decidida por acordo entre os Outorgantes. 
 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas 
 
Odivelas,  .….de junho de 2013 
 

PELO PRIMEIRO 
OUTORGANTE 

 

PELO SEGUNDO 
OUTORGANTE 

(Município de Odivelas) 
 
 

(Susana de Carvalho Amador) 

(Agrupamento de Escolas de 
Caneças) 

 
(Fernando Costa)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL E 
JUVENIL DA RAMADA 

 

 
 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INÍCIO DE 
CONSTRUÇÃO 

 
Prorrogação do prazo de início de construção do 
equipamento coletivo de cariz educativo/social, por cinco 
anos, ou seja até 2016, solicitado pela Associação 
Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada, em parcela de 
terreno sita na Ribeirada, Ramada, cedida em direito de 
superfície à referida Associação, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/4960, de 
2013.05.14, com alteração ao seu 1.º parágrafo, no qual, 
onde se lê “…Freguesia de Odivelas…” passar-se-á a ler 
“…Freguesia da Ramada…”. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ELEIÇÃO DE MISS ODIVELAS 2013 E ODIVELASFASHION 
 
Apoio à realização do evento Miss Odivelas 2013 e do 
Odivelasfashion, nos seguintes termos, ao abrigo da alínea 
b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/5797, de 2013.06.11: 
 
-Cedência do Pavilhão Multiusos de Odivelas para os dias 
26 e 27 de julho; 
 
-Cedência de três carrinhas de nove lugares para 
transportar as finalistas numa visita ao Concelho, das 10h. 
às 17h., nos dias 16 e 19 de julho (custo interno de 
€887,04); 
 
-Cedência de viatura de caixa aberta para carregamento 
dos estrados e transporte de material nos dias 24 e 19 de 
julho, das 9h15m às 17h. (custo interno de 127,24); 
 
-Divulgação da iniciativa através do site oficial da Câmara 
Municipal de Odivelas e Redes Sociais; 
 
-Envio de nota à imprensa local e nacional; 
 
-Envio de convites às forças vivas do Concelho, via 
correio eletrónico, para os dois eventos; 
 
-Cedência de vinte e uma t’shirts da Câmara Municipal de 
Odivelas (custo interno de €116,88); 
 

-De 24 de julho e 29 de julho: cedência de vinte e seis 
estrados; cedência de uma escada de acesso aos estrados; 
cedência de duzentas cadeiras de plástico; cedência de três 
alcatifas vermelhas; cedência de cinco caixas de panos 
pretos para cobertura do palco; 
 
-Isenção de licenciamentos com as condicionantes 
referidas em parecer dos serviços; 
 
-Presença de um técnico municipal a acompanhar o 
evento, nos dias 26, 27 e 28 de julho, com o respetivo 
pagamento em horas extraordinárias (no valor de €145,37, 
num total de 13 horas). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 DA PONTINHA 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação dos Escuteiros de Portugal - 
Grupo 19 da Pontinha, enquadrado no disposto na alínea 
b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de janeiro, para os dias 26 e 30 de julho de 2013, ida e 
volta, respetivamente, para deslocação de 50 escoteiros à 
Atividade de Verão em Montes, Tomar, com um custo 
total estimado em €294,06, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/5834, de 2013.06.07 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 1242 DA RAMADA 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 
1242 da Ramada, enquadrado no disposto na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para os dias 31 de julho e 4 de agosto de 2013, ida 
e volta, respetivamente, para deslocação de 100 escoteiros 
a um acampamento em Serra d’Aire, com um custo total 
estimado em €609,36, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/5945, de 2013.06.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 11 DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação dos Escoteiros de Portugal – 
Grupo 11 de Odivelas, enquadrado no disposto na alínea 
b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de janeiro, para os dias 22 e 28 de julho de 2013, ida e 
volta, respetivamente, para deslocação de 40 escoteiros a 
um acampamento em Caminha, com um custo total 
estimado em €628,40, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/6188, de 2013.06.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 8231/LO – ODIVEL LAR 
AVENIDA DAS ACÁCIAS, ODIVELAS 

 
Homologação do auto de vistoria e a receção provisória 
das obras de urbanização da fase A, relativas ao Alvará de 
Licença de Loteamento n.º 02/2012, na condição de as 
obras em falta serem executadas no prazo de um mês, 
conforme consta na informação técnica n.º 
062/PC/DLOP/2013, de acordo com o proposto na 
informação 27/APV/2013, de 2013.06.20, constantes do 
processo n.º 8231/LO. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 92/PRES/2013 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
57.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 41.° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 15 a 24 de julho de 2013, pelo presente 
despacho DESIGNO para me substituir durante o 
referido período, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Sr. Vereador Mário Máximo dos Santos, o qual exercerá as 
minhas competências próprias e as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 12 de julho de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 08/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da Divisão 
de Licenciamento de Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 13 – 16 de julho de 2013 

14 
 

2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Ana Teresa Chitas 
Pacheco Magalhães, durante o período compreendido 
entre os dias 8 e 12 de julho de 2013, por ausência (férias) 
da respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares. 
 
Odivelas, 1 de julho de 2013 
 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo César 
Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 09/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da Divisão 
de Licenciamento de Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Ana Teresa Chitas 
Pacheco Magalhães, durante o período compreendido 
entre os dias 31 de julho e 16 de agosto de 2013, por 
ausência (férias) da respetiva Chefe de Divisão, a 
assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares. 
 
Odivelas, 1 de julho de 2013 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo César 
Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 

 
 

DESPACHO N.º 10/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Diretor 
do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira de 
Sousa, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo 
Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de 
competências n.º 3/VPCT/2013, de 2 de janeiro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, de 15 a 31 de julho de 2013, as competências 
que me foram subdelegadas e que constam do supra 
citado despacho, que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 02 de julho de 2013 
 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo César 
Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
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DESPACHO N.º 11/DGOU/2013 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Diretor 
do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira de 
Sousa, na Chefe da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes, Arq.ª Florinda 
Rosa Pisco Lixa 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de 
competências n.º 3/VPCT/2013, de 2 de janeiro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes, Arq.ª Florinda 
Rosa Pisco Lixa, de 5 a 9 de agosto de 2013, as 
competências que me foram subdelegadas e que constam 
do supra citado despacho, que serão exercidas no âmbito 
do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 02 de julho de 2013 
 

O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo César 
Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DGEJCA/DCTPCB/2013 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente, no âmbito da Divisão 
de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas na Técnica Superior – Dra Maria 
Fernanda Patrocínio Moroso. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, à sua atual redação, 

diploma que aplica à administração local a lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, atualizada à versão em vigor, conjugados 
com os artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro (à sua redação atual), 
subdelego no período 15 a 22 de Julho de 2013, na 
Técnica Superior, Dr.ª Maria Fernanda Patrocínio 
Moroso, a assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à instrução de processos no âmbito da Divisão 
de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas. 
 
Odivelas, 10 de julho de 2013 
 
Por subdelegação de competências, através do Despacho 

n.º 04/GVMM/2013, 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultural e Bibliotecas 
(Ana Isabel Gomes) 

 
 
 
 

ANÚNCIO 
 

 
 

ANÚNCIO 
 

Alteração ao Projeto de Decisão relativo à fixação da 
zona especial de proteção (ZEP) conjunta do 

Mosteiro de Odivelas, do Memorial de Odivelas e da 
Igreja Matriz de Odivelas, sitos em Odivelas, 

freguesia e concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 180, 

de 19 de setembro de 2011 
 
1 - Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 
309/2009, de 23 de outubro, faço público que, com 
fundamento em parecer da Secção do Património 
Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC) de 19/12/2011, é intenção da 
Direção -Geral do Património Cultural (DGPC) propor a 
sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura a fixação 
da zona especial de proteção (ZEP) conjunta do Mosteiro 
de Odivelas, do Memorial de Odivelas (classificados como 
monumentos nacionais, pelo Decreto de 16.06.1910, 
publicado no Diário do Governo, n.º 136, de 23 de junho de 
1910) e Igreja Matriz de Odivelas (classificada como 
imóvel de interesse público, pela Portaria n.º 1111/2005, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, N.º 218, de 14 
de novembro de 2005), sitos em Odivelas, freguesia e 
concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, conforme planta 
de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do 
presente Anúncio. 
 
2 - Nos termos do artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 
309/2009, de 23 de outubro, os elementos relevantes do 
processo estão disponíveis nas páginas eletrónicas dos 
seguintes organismos: 
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a) Direção -Geral do Património Cultural, 
www.patrimoniocultural.gov.pt 
b) Câmara Municipal de Odivelas, www.cm -odivelas.pt 
 
3 - O processo administrativo original está disponível para 
consulta (mediante marcação prévia) na Direção -Geral do 
Património Cultural (DGPC), Departamento dos Bens 
Culturais, Palácio Nacional da Ajuda, Ala Norte, 1349 - 
021 Lisboa. 
4 - Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 
309/2009, de 23 de outubro, a consulta pública terá a 
duração de 30 dias úteis. 
 
5 - Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do 
mesmo decreto -lei, as observações dos interessados 
deverão ser apresentadas junto da DGPC, que se 
pronunciará num prazo de 15 dias úteis. 
 

6 - Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a 
ZEP será publicada no Diário da República, nos termos do 
artigo 48.º do diploma legal acima referido, data a partir da 
qual se tornará efetiva. 
 
7 -Aquando da publicação referida no número anterior, os 
imóveis incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo 
disposto nos artigos 36.º, 37.º e 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 
309/2009, de 23 de outubro. 
 
16 de maio de 2013. — A Diretora -Geral do Património 
Cultural, Isabel Cordeiro. 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

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 junho de 2013, 
nos termos da informação n.º Interno/2013/6550, de 
2013.06.28: 
 
Divisão de Habitação e Inovação Social 
 
Setor de Intervenção Social 
 
EDOC/2013/7813 
Interno/2013/2859 de 2013/02/06 
Assunto: Transferência de agregado para fogo térreo, sito na Rua 
Célia Martins Camelo, n.º 10, em Famões. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
 
Setor de Estudos, Planeamento e Controle 
 
EDOC/2013/31747 
Assunto: Acordo de Cooperação com a Cooperativa - " O Lar 
Ferroviário" – junho/2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta 
de autorização do pagamento da comparticipação municipal do 
valor das rendas dos fogos construídos no âmbito do PER, dos 
Empreendimentos da Arroja – Fase II e Bº Gulbenkian, no 
quadro do Protocolo celebrado com as Cooperativas de 
Habitação "O Lar Ferroviário" e NHC – Social no montante de 
€ 3.697.57.” 
Data da decisão: 2013/06/05 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2012/64136 
Interno/2013/2930 de 2013/03/20 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 10, Rua Barbosa du 
Bocage – Ramada – Pagamento de quotas 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
EDOC/2013/17251 
Interno/2013/3021 de 2013/03/21 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1 da Rua Palmira Bastos – 
Odivelas – Pagamento de quotas do ano 2013  
Decisão da Sra. Vereadora: ”Ao DJGFP/DFA: Para efeitos de 
cabimento, compromisso e posterior pagamento do montante de 
€ 455,00.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 

EDOC/2013/17230 
Interno/2013/3008 de 2013/03/21 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12 da Rua Cristóvão 
Colombo – Odivelas – Pagamento de quotas do ano 2013  
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA: Para efeitos de 
cabimento, compromisso e posterior pagamento do montante de 
€270,96.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
EDOC/2013/18643 
Interno/2013/3217 de 2013/03/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3 da Rua Cristóvão da 
Gama – Pontinha – Pagamento de quotas do ano 2013  
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA: Para efeitos de 
cabimento, compromisso e posterior pagamento do montante de 
€ 365,52.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
EDOC/2013/19086 
Interno/2013/3286 de 2013/04/01 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9 da Rua Dr.Sidónio Pais 
– Odivelas – Pagamento de quotas do ano 2013  
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA: Para efeitos de 
cabimento, compromisso e posterior pagamento do montante de 
€ 260,28.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
EDOC/2013/19698 
Interno/2013/3448 de 2013/04/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13 da Rua Pedro Álvares 
Cabral – Odivelas – Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: ”Ao DJGFP/DFA: Para efeitos de 
cabimento, compromisso e posterior pagamento do montante de 
€ 180.00.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
EDOC/2013/20712 
Interno/2013/3602 de 2013/04/09 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6 da Rua Heróis de 
Mucaba – Pontinha – Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA: Para efeitos de 
cabimento, compromisso e posterior pagamento do montante de 
€ 174.48.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
EDOC/2013/20311 
Interno/2013/3517 de 2013/04/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13 da Rua Aura Abranches 
– Odivelas – Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA: Para efeitos de 
cabimento, compromisso e posterior pagamento do montante de 
€360.00.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
EDOC/2013/6835 
Interno/2013/3751 de 2013/04/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 15, Av. Bombeiros 
Voluntários – Pontinha – Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA: Para efeitos de 
cabimento, compromisso e posterior pagamento do montante de 
€ 420.00.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
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EDOC/2013/22163 
Interno/2013/4259 de 2013/04/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 79 da Avenida D. Dinis – 
Odivelas – Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do compromisso e pagamento da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/06/17 
 
EDOC/2013/24592 
Interno/2013/4275 de 2013/04/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Praceta 25 de Agosto – 
Famões - Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do compromisso e pagamento da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/06/17 
 
EDOC/2013/24857 
Interno/2013/4325 de 2013/04/29 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 8 da Praceta do Poder 
Local – Pontinha - Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do compromisso e pagamento da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/06/17 
 
EDOC/2013/18633 
Interno/2013/3752 de 2013/04/12 
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas, " O Lar 
Ferroviário" e "NHC" Social- abril 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Para autorização 
do pagamento da comparticipação municipal do valor das rendas 
dos fogos construídos no âmbito do PER, dos 
Empreendimentos da Arroja – Fase II e Bº Gulbenkian, no 
quadro do Protocolo celebrado com as Cooperativas de 
Habitação "O Lar Ferroviário" e NHC – Social no montante de 
€ 3.697.57” 
Data da decisão: 2013/06/04 
 
EDOC/2013/24473 
Interno/2013/4656 de 2013/05/08 
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas, " O Lar 
Ferróviario" e "NHC" Social- maio. 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Para autorização 
do pagamento da comparticipação municipal do valor das rendas 
dos fogos construídos no âmbito do PER, dos 
Empreendimentos da Arroja – Fase II e Bº Gulbenkian, no 
quadro do Protocolo celebrado com as Cooperativas de 
Habitação "O Lar Ferroviário" e NHC – Social no montante de 
€ 3.697.57.” 
Data da decisão: 2013/06/17 
 
EDOC/2013/24942 
Interno/2013/4350 de 2013/04/29 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13 da Rua Combatentes 
do Ultramar – Odivelas - Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização do cabimento e compromisso da verba indicada.” 
Data da decisão: 2013/06/17 
 
EDOC/2013/26022 
Interno/2013/4544 de 2013/05/07 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16 da Rua Cristovâo 
Gama – Pontinha - Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “Para envio ao DFA para cabimento 
e compromisso.” 
Data da decisão: 2013/06/06 
 

EDOC/2013/26915 
Interno/2013/4666 de 2013/05/09 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – Akil Ibrahimo Valy Ossman – Rua Laura Aires – 8 – 
10B - Arroja 
Decisão da Sra. Vereadora: “À DJGFP/DFA: Autorizo. 
Proceda-se em conformidade.” 
Data da decisão: 2013/06/28 
 
EDOC/2013/31245 
Interno/2013/15232 de 2013/05/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Travessa Alves Cardoso 
– Odivelas - Pagamento de quotas do ano 2013 
Decisão da Sra. Vereadora: “Para remeter à DFA para efeitos.” 
Data da decisão: 2013/06/07 
 
EDOC/2013/31838 
Interno/2013/5742 de 2013/06/05 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – João Pedro Gorjão Clara – Rua Jaime Martins 
Barata, 21, 5º dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “À DJGFP/DFA: Autorizo. 
Proceda-se em conformidade.” 
Data da decisão: 2013/06/28 
 
EDOC/2013/33723 
Interno/2013/5868 de 2013/06/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – Rua Combatentes do Ultramar, 1, 1 Dt. – 2675-324 
– Odivelas – Abdul Gafar Dawod 
Decisão da Sra. Vereadora: “À DJGFP/DFA: Autorizo. 
Proceda-se em conformidade.” 
Data da decisão: 2013/06/28 
 
EDOC/2013/30341 
Interno/2013/6088 de 2013/06/17 
Assunto: Comunicação de preferência relativa ao imóvel sito na 
Rua António Laureano, n.º 2, Edifício MARVI IX, em Odivelas 
– Inês Ribeiro Fernandes 
Decisão da Sra. Vereadora: À Sra. Presidente: Apesar do valor 
agora sugerido para venda entendemos que o Município não tem 
condições para a aquisição do imóvel. Assim, propomos que o 
Município expresse a sua vontade de não exercer o direito de 
preferência. À Consideração Superior. 
Data da decisão: 2013/06/20 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2013/13844 
Interno/2013/5012 de 2013/05/16 
Processo: 12.03/02-2012 
Assunto: Auto de Receção Definitiva: Empreitada de obras de 
reabilitação de partes comuns em prédio municipal sito na “Rua 
Rainha Santa Isabel, n.º 05, Bº Qtª das Pretas – Famões – 
(AD005-07) 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Sra. Presidente: Com proposta de 
homologação do documento em anexo.” 
Data da decisão: 2013/06/03 
 
EDOC/2012/60680 
Interno/2013/5267 de 2013/05/23 
Processo: 12.03/24-2012 
Assunto: Homologação de Auto de Consignação e Auto de 
Receção Provisória: Empreitada de obras de reabilitação em 
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fogo municipal (disperso) sito no Largo António Aleixo, n.º 9, 4º 
frt – Bairro da Codivel - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Á Sra. Presidente: Com proposta de 
homologação do auto de consignação e do auto de recepção 
provisória” 
Data da decisão: 2013/06/25 
 
EDOC/2013/13840 
Interno/2013/5397 de 2013/05/27 
Processo: 12.03/01-2007 
Assunto: Libertação de caução (garantia de obra) “Empreitada 
de obras de remodelação/reabilitação em fogo municipal sito na 
Praceta 25 de Agosto, n.º 4 – 2º Esq. – Bº Quinta das Pretas – 
Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização da libertação da caução e envio do processo á 
DJGFP/DFA para os procedimentos necessários." 
Data da decisão: 2013/06/25 
 
EDOC/2013/17841 
Interno/2013/5385 de 2013/05/27 
Processo: 08.03/01-2010 
Assunto: Libertação de caução – Empreitada de “Demolições e 
Intervenções em Construções Precárias no Concelho de 
Odivelas” (Contrato n.º 51/10) 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
autorização de libertação da garantia bancária" 
Data da decisão: 2013/06/25 
 
EDOC/2012/16526 
Interno/2013/5266 de 2013/05/23 
Processo: 12.03/23-2012 
Assunto: Homologação de Auto de Consignação - Empreitada 
de obras de reabilitação em fogo municipal sito na Rua Vitorino 
Nemésio, n.º 9 – 2º dt. – Bairro Quinta da Quintinha – Póvoa de 
Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
homologação do auto de consignação em anexo." 
Data da decisão: 2013/06/25 
 
EDOC/2013/9207 
Interno/2013/5728 de 2013/06/04 
Processo: 12.03/07-2009 
Assunto: Homologação de Auto de Vistoria – Rua Dr. Elysio 
Moura, Lote 2 (atual n.º 4) – r/c Esq. - Arroja 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta  
de homologação do auto de receção definitiva" 
Data da decisão: 2013/06/27 
 
EDOC/2013/9235 
Interno/2013/5710 de 2013/06/04 
Processo: 12.03/11-2009 
Assunto: Homologação de Auto de Vistoria – Rua Dr. Elysio 
Moura, Lote 2 (atual n.º 4) – 2º Dt.. - Arroja 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
homologação do auto de vistoria." 
Data da decisão: 2013/06/25 
 
EDOC/2013/9239 
Interno/2013/5832 de 2013/06/04 
Processo: 12.03/05-2008 
Assunto: Homologação do Auto de Vistoria – Empreitada de 
obras de reabilitação do fogo municipal sito na Rua Helena 
Aragão, n.º 2 – r/c e 1º Esq. – Bairro Gulbenkian - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
homologação do auto de vistoria" 

Data da decisão: 2013/06/25 
 
EDOC/2013/14948 
Interno/2013/5458 de 2013/05/28 
Processo: 12.03/034-2010 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Ofícios de Notificação: 
Empreitada de obras de Reabilitação em fogo municipal sito na 
Rua António Aleixo, n.º 11 – r/c Esq. – Bairro Quinta da 
Quintinha – Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: "À Sra. Presidente: Com proposta de 
assinatura dos ofícios em anexo" 
Data da decisão: 2013/06/25 
 
EDOC/2012/67319 
Interno/2013/5826 de 2013/06/07 
Processo: 08.03/01-2011 
Assunto: Proposta de aprovação de autos de medição (n.º 14 ao 
n.º 21) e pagamento das faturas dos trabalhos realizados. 
Empreitada de Demolições e Intervenções em construções 
precárias no Concelho de Odivelas – Contrato n.º 02/2012 
Decisão da Sra. Vereadora: "Á Sra. Presidente: Com proposta de 
aprovação dos autos de medição e autorização do pagamento 
das faturas nº.310 e 311." 
Data da decisão: 2013/06/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


