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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 29 de janeiro de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA PRESENTE ORDEM DE TRABALHOS  
 
Retirada do ponto referente à aprovação da ata da 1.ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
Quadriénio 2013/2017, realizada a 23 de outubro de 2013 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO DA PRESENTE ORDEM DE TRABALHOS 
 
Retirada do ponto referente à proposta de atividades de 
ocupação de tempos livres (Carnaval, Páscoa, Verão e 
Natal) para o ano de 2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO DA PRESENTE ORDEM DE TRABALHOS 
 
Retirada do ponto referente à proposta de subsídios a 
atribuir às Associações de Bombeiros do Concelho de 
Odivelas durante o ano de 2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORÁRIO DE TRABALHO 
 

 
 

SUSPENSÃO ATÉ À PUBLICAÇÃO DO  
ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMPREGADORA PUBLICA 

 
Suspensão da aplicação do atual período de duração diária 
e semanal de trabalho e outras normas com ele conexas, 
prevista no Regulamento do Período de Funcionamento, 
Período de Atendimento e do Horário de Trabalho na 
Câmara Municipal de Odivelas, aprovado em 20 de 
novembro de 2013, na 2.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas (publicado no Boletim n.º 
23/2013, de 3 de dezembro, pág. 10 e anexo), nos termos 
da Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto. Suspensão até à 
publicação em Diário da República do ACEEP (Acordo 
Coletivo de Entidade Empregadora Pública) celebrado 
entre a Câmara Municipal de Odivelas e as entidades 
representativas dos trabalhadores desta autarquia 
(aprovado na 1.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 17 de janeiro de 2014 e 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 2/2014, de 28 de janeiro, pág. 12 e anexo) e 
que, nesse período, seja adotada a redação acordada no 
ACEEP, de acordo com a Proposta n.º 4/PRES/2014, de 
27 de janeiro. A suspensão do Regulamento abrange todos 
os trabalhadores. A presente Deliberação terá efeitos a 
partir de dia 1 de fevereiro de 2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 02/DOMHT/DTO/2013 
 
Arquivamento do Processo Disciplinar n.º 
02/DOMHT/DTO/2013, instaurado a Patrícia Maria 
Barroso, conforme proposto no Relatório Final, datado de 
14 de janeiro de 2014, nos termos do disposto no artigo 
48º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, anexo à Lei n.º 58/2008. 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 
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NOMEAÇÕES 
 

 
 

SOCIEDADE COMERCIAL ODIVELAS VIVA, S.A. 
 
Nomeação para os Órgãos Sociais da Sociedade 
Comercial Odivelas Viva, S.A, para o quadriénio 
2013/2017, do Vereador Carlos Manuel Maio Bodião para 
Presidente da Assembleia-Geral e o Vereador Paulo César 
Prata Teixeira para Presidente do Conselho de 
Administração, de acordo com Proposta n.º 
3/PRES/2014, de 23 de janeiro. 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, com 
sete votos a favor e três votos contra) 
 
 
 

 

PARECER GENÉRICO 
 

 
 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
E DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Concessão de parecer genérico favorável à celebração de 
contratos de prestação de serviços, nos seguintes termos, 
de acordo com o proposto na informação n.º 2014/799, 
de 2014.01.21: 
 
1. A concessão de parecer genérico favorável à celebração 
de contratos de prestação de serviços nas situações 
previstas nos nºs 4 e 6, do art. 73º, da Lei nº 83-C/2013, 
de 31 de Dezembro, desde que o contrato não ultrapasse 
o montante anual de 75.000€ (valor sem IVA), sendo que, 
as prestações de serviços que se contratem ao abrigo do 
parecer prévio genérico têm de obedecer aos seguintes 
requisitos: 
 
a)Tem de estar em causa a execução de trabalho não 
subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 
emprego público; 
 
b)Inexistência de pessoal em situação de mobilidade 
especial apto para o desempenho das funções subjacente 
às contratações a efetuar ao abrigo do parecer genérico. 
 
c)Verificação do cumprimento da redução remuneratória 
prevista no nº 1, do artigo 33º da LOE para 2014, caso 
seja aplicável.  
 
d)A autorização para assunção de um compromisso é 
sempre precedida pela verificação da conformidade legal 
da despesa, nos termos da Lei nº 8/2012, de 21 de 
Fevereiro, e demais legislação aplicável. 
 

2. A concessão de parecer prévio favorável à renovação de 
contratos de prestação de serviços cujo valor anual do 
contrato não exceda os 75.000€, e sempre que se 
encontrem verificados os requisitos do número anterior e 
demais legislação aplicável.  
 
3. A concessão de parecer prévio favorável à renovação de 
contratos de prestação de serviços, quando a adjudicação 
for feita ao abrigo do dos art.º 128º e seguintes do DL 
18/2008, de 27 de Janeiro (Código dos Contratos 
Públicos).  
 
4. Os encargos financeiros que devam suportar as 
contratações referidas nos números anteriores, devem ser 
inscritos em rubrica orçamental correspondente, em sede 
de orçamento;  
 
5. Que o parecer genérico favorável aplica-se a todos os 
contratos de prestação de serviços que se enquadrem nas 
situações anteriores, que por via de celebração ou 
renovação, produzam efeitos desde 1 de Janeiro de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 
 
Ratificação de despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado a 20 de janeiro de 2014, 
para a autorização da renovação por doze meses e o 
reforço temporário do montante do empréstimo 
contratado pela Municipália E.M. com o banco Caixa 
Geral de Depósitos, de acordo com o proposto no 
referido despacho. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 
 

PARCERIA 
 

 
 

PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
LIGA PORTUGUESA CONTRA A SIDA – UNIDADE 

MÓVEL DE RATREIOS “SAÚDE+PERTO” 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente exarado a 
22 de janeiro de 2014, de aceitação da parceria solicitada 
pela Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS) Instituição 
Particular de Solidariedade Social, de Utilidade Pública, 
sem fins lucrativos, no âmbito do projeto Unidade Móvel 
de Rastreios “Saúde+Perto”, para efeitos de candidatura a 
financiamento público a projetos enquadrados no 
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Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida da Direção-
Geral da Saúde. A parceria em causa não implica 
quaisquer custos para a Câmara Municipal de Odivelas. 
De acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2014/844, de 22-01-14, e nos termos descritos na 
Carta de Intenção de Parceria, que se encontra anexa à 
informação. 

 
 

“CARTA DE INTENÇÃO DE PARCERIA 
 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
permanecem um desafio para a Saúde Pública quer devido 
à sua elevada prevalência e aumento progressivo da 
incidência, quer pela dificuldade de implementação de 
estratégias de diagnóstico precoce. Segundo as 
recomendações da OMS e da UNAIDS, o controlo das 
IST constitui uma intervenção prioritária ao nível da 
prevenção da infecção por VIH. É neste sentido que a 
Liga Portuguesa Contra a Sida, contribuindo para a 
concretização dos objectivos do Programa Nacional de 
Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA, criou uma 
Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto”, com 
intervenção prioritária na área da Grande Lisboa, 
destinada à população em geral, grupos vulneráveis e 
populações identificadas com elevada prevalência de 
Infecção VIH.  
 
Objectivos:  
 
• Contribuir para o conhecimento da prevalência do VIH 
e outras IST em Portugal;  
 
• Diminuir o risco de transmissão destas infecções, 
promovendo a detecção precoce e início atempado do 
tratamento, através da realização de testes voluntários, 
confidenciais e gratuitos;  
 
• Garantir o acesso ao aconselhamento, aos meios de 
prevenção disponíveis e uma referenciação adequada dos 
casos positivos rastreados para cuidados de saúde 
específicos, com acesso a tratamento;  
 
• Aumentar a acessibilidade da população em geral ao 
processo integrado de aconselhamento em saúde, rastreio 
e detecção precoce;  
 
• Motivar, facilitar e proporcionar o acesso à detecção do 
VIH e outras IST a populações vulneráveis que 
habitualmente não utilizam o Sistema Nacional de Saúde;  
 
• Contribuir para a melhoria dos conhecimentos sobre 
VIH e outras IST, especialmente vias de transmissão e 
meios de protecção; 
 
• Contribuir para a adopção de comportamentos 
protectores, reduzindo a disseminação destas infecções e 
o risco de reinfecções; 
 
 

Actividades: 
 
• Realização de rastreios, sempre que viável, com teste 
rápido de forma voluntária, confidencial e gratuita; 
 
• Recolha de colheitas (sangue e urina), sempre que 
necessário, para análise laboratorial de confirmação de 
diagnóstico;  
 
• Promoção da detecção precoce junto de populações 
vulneráveis identificando novos casos de infecção;  
 
• Realização de aconselhamento, diagnóstico e 
referenciação adequada às necessidades do utente;  
 
• Disponibilização de meios de prevenção de IST, 
nomeadamente, preservativos masculinos e femininos e 
materiais informativos;  
 
• Referenciação dos utentes com diagnóstico de infecção a 
uma consulta médica;  
 
• Realização de acções de promoção e educação para a 
saúde;  
 
• Articulação com estruturas comunitárias e instituições 
locais sociais, de saúde e de educação; 
 
• Divulgação prévia do serviço a disponibilizar com 
definição dos locais, datas e contactos.  
 
Da Câmara Municipal de Odivelas, pretende-se o apoio 
para:  
 
• Divulgação da Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + 
Perto”;  
 
• Articulação de sinergias entre os técnicos responsáveis 
pela Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + Perto” e 
parceiros sociais;  
 
• Divulgação da Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + 
Perto”, serviços prestados e horários (a fornecer pela 
LPCS);  
 
• Identificação de locais indicados para o estacionamento 
da carrinha, de acordo com as necessidades existentes no 
território;  
 
• Identificação de territórios, caso considere outros mais 
apropriados;  
 
• Assegurar a articulação entre os diversos agentes sociais 
e educativos locais com possível interesse neste recurso, 
com especial destaque para a Rede de Parceria do Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências; 
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• Potenciar a utilização deste recurso em programas e 
iniciativas municipais, valorizando os projectos existentes 
no concelho, em matéria de promoção e educação para a 
saúde;  
 
• Colaborar na avaliação da actividade desenvolvida via 
Unidade Móvel de Rastreios (UMR) “Saúde + Perto”, 
com definição de estratégias locais de intervenção;  
 
• Assegurar a articulação de sinergias entre os técnicos 
responsáveis pela Unidade Móvel de Rastreios “Saúde + 
Perto” e parceiros sociais;  
 
• Efectuar o encaminhamento de utentes, infectados, 
afectados ou preocupados com VIH/SIDA, Hepatites 
Víricas e outras IST, para os diferentes tipos de apoios 
prestados nos Centros de Atendimento de Apoio 
Integrado, da LPCS.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

FUNDAÇÃO BELMIRO DE AZEVEDO 
 

Aceitar a doação por parte da Fundação Belmiro de 
Azevedo, ao Parque dos Bichos, Centro Oficial de 
Recolha Animal do Concelho de Odivelas, de produtos 
alimentares para animais num valor anual de cerca de 
€500,00 (quinhentos euros), ao abrigo do disposto na 
alínea j) do n.º 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
1100/2014, de 16-01-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/89 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTE 171 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO 28234/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 6/89, do Bairro 
Casal da Silveira, para o lote 171, depois de ter sido 
promovida a consulta pública e não se terem verificado 
reclamações. A proposta de aditamento visa a alteração do 
número de fogos previstos para o lote 171 de 1 para 3 
fogos, a fim de permitir a legalização de fogos existentes 
mas não previstos no alvará de loteamento. A proposta 
visa igualmente a alteração do polígono de implantação, 

com o intuito de legalizar a construção erigida no tardoz 
do lote e não prevista no alvará de loteamento. Nos 
termos da informação técnica n.º 
10/TR/DRRU/DGOU/14, de 8 de janeiro de 2014 e de 
acordo com o proposto na informação constante a folhas 
5047 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DA GARANTIA BANCÁRIA 
BAIRRO GRANJAS NOVAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DA 

RAMADA E CANEÇAS - PROCESSO 1733/LO 
 

Redução da caução prestada para a boa execução das 
obras de urbanização tituladas pelo alvará de loteamento 
n.º 2/2011, através da garantia bancária n.º 125-02-
1776838 emitida pelo Banco Comercial Português, S.A., 
para o valor de € 345.800,10 (trezentos e quarenta e cinco 
mil, oitocentos euros e dez cêntimos), retificando-se assim 
a deliberação tomada na 4ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, em 18-12-2013, onde por lapso 
consta mencionada a garantia bancária emitida pela Caixa 
Geral de Depósitos. De acordo com o proposto na 
informação constante a folhas 1778 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

A retificação anterior refere-se à deliberação tomada na 4ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 18 de dezembro de 2013, ponto 5.2 da ordem 
de trabalhos da referida reunião e divulgada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1 de 2014, página 13. 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2014 
 

Assunto: Composição do Conselho de Coordenação da 
Avaliação S.I.A.D.A.P. Ano 2013/2014 (Atualização) 
 
Na sequência do Despacho n.º 53/PRES/2013 que 
divulga a composição do C.C.A. para os anos de 
2013/2014, procede-se, no cumprimento do disposto do 
nº 2 do artigo 21º do Decreto-Regulamentar nº 18/2009 
de 4 de setembro, à atualização do referido Conselho de 
Coordenação, que passa a ser constituído pelos seguintes 
elementos; 
 
a) Presidente da Câmara Municipal, que preside; 
 
b) Vereadores em exercício de funções a tempo inteiro; 
 
c) Diretor Municipal; 
 
d) Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 

Financeira e Patrimonial; 
 
e) Chefe da Divisão de Habitação; 
 
f) Chefe da Divisão de licenciamentos, Atividades 

Económicas e Projetos Comparticipados; 
 
g) Coordenador do Serviço Municipal da Proteção Civil, 

nível equiparado a Chefe de Divisão; 
 
Na impossibilidade de comparência de algum dos 
elementos supra identificados passam a fazer parte do 
Conselho de Coordenação de Avaliação os seguintes 
elementos; 
 
a) Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal; 
 
b) Chefe da Divisão de educação. 
 
Odivelas 29 de janeiro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

 

 
DESPACHO N.º 20/PRES/2014 

 
Assunto: Designação de Guida Maria Morais Uvaldo 
Salgueiro, como Coordenadora do Setor da Juventude 
 
Considerando: 
 
1 – Os princípios que orientam a organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica nomeadamente da unidade e eficácia da ação, 
da aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, bem como da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado; 
 
2 – A 1.ª alteração do Regulamento Orgânico da Estrutura 
Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, aprovada na 
30.ª reunião extraordinária da Câmara, de 27 de novembro 
de 2013, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2013, de 3 de dezembro e 
a alteração da constituição das subunidades orgânicas 
municipais, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
18, de 27 de janeiro de 2014;  
 
3 – O despacho n.º 2/PRES/2014, de 7 de janeiro de 
2014, em que foi criada no âmbito da Divisão de Inovação 
Social e Projetos Educativos, a subunidade orgânica 
denominada “Setor de Juventude”; 
 
4 – As atribuições da Divisão de Inovação Social e 
Projetos Educativos, designadamente, o constante nas 
alíneas ll) a pp) do artigo 18.º; 
  
5 – Que o exercício de funções de coordenação da 
referida subunidade exige alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada. 
 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Dra. Guida Maria 
Morais Uvaldo Salgueiro, Técnica Superior, do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor da Juventude, com efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 31 de janeiro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XV - N.º 3 – 11 de fevereiro de 2014 

12 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2014 
 

Assunto: Composição da Comissão Paritária 2014/2018 
 
Dando cumprimento ao disposto nos números 2 e 4 do 
artigo 22º do Decreto Regulamentar nº18/2009 de 4 de 
setembro, diploma que adapta à Administração Local, o 
Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na 
Administração Publica (SIADAP), aprovado pela Lei 
nº66-B/2007 de 28 de dezembro, designo para o 
quadriénio 2014/2018, como vogais representantes da 
Câmara Municipal na Comissão Paritária: 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr. Hernani Silvino Vilela Boaventura, membro do 
Conselho Coordenador de Avaliação; 
Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano, 
membro do Conselho Coordenador de Avaliação 
 
Vogais Suplentes: 
 
Eng.º Luís Manuel da Conceição Jorge; 
Dra. Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte 
 
Considerando ainda, o despacho nº159/PRES/2013 de 19 
de dezembro e o despacho 1/PRES/2014 de 7 de janeiro, 
e após o apuramento dos resultados do ato eleitoral para a 
eleição dos representantes dos trabalhadores, para o 
quadriénio 2014/2018, que decorreu no passado dia 20 de 
janeiro, determino, nos termos do numero 2 e 5 o artigo 
22º dos referidos diplomas legais, que os representantes 
dos trabalhadores na Comissão Paritária sejam: 
 
 
Vogais Efetivos: 
 
Paulo Bernardo e Sousa 
Luís Manuel Nascimento Duarte 
 
 
Vogais Suplentes: 
 
Maria de Fátima Júlio Lopes 
Paula Margarida Serra Catalão Borges Cardoso 
Sílvia Susana da Cruz Candeias Mestre 
Alda Maria de Antas Bacelar Custódio 
 
Assim, a Comissão Paritária 2014/2018 terá a seguinte 
composição final: 
 

Comissão Paritária 
2014/2018 

Vogais 
Efetivos 

Representantes 
da CMO 

Dr. Hernani Silvino Vilela 
Boaventura 
Dr. João Miguel de Melo 
Santos Taborda Serrano 

Representantes 
Trabalhadores 

Paulo Bernardo e Sousa 
Luis Manuel Nascimento 
Duarte 

Vogais 
Suplentes 

Representantes 
da CMO 

Eng.º Luis Manuel da 
Conceição Jorge 
Dra. Maria Cristina Machado 
Mira Laureano Forte 

Representantes 
Trabalhadores 

Maria de Fátima Júlio Lopes 
Paula Margarida Serra Catalão 
Borges Cardoso 
Sílvia Susana da Cruz 
Candeias Mestre 
Alda Maria de Antas Bacelar 
Custódio 

 
Odivelas, 4 de fevereiro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 22/PRES/2014 
 

Assunto: Designação de Luis Fernando Jesus Pereira - 
Coordenador do Setor de Fiscalização de Estacionamento 
– DJFM/SFE 
 
Considerando: 
 
1. O artigo 3º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 

outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-se 
pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação 
dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 
racionalização de meios e da eficiência de recursos públicos, da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”; 

 
2. A 1.ª alteração do Regulamento Orgânico da 

Estrutura Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovada na 30.ª reunião extraordinária da Câmara, 
de 27 de novembro de 2013, publicada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões nº 23/2013, 
de 3 de dezembro de 2013, que define, no artigo 5º as 
atribuições da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal (DJFM);  

 
3. Que Consta do Despacho nº 02/PRES/2014, de 07 

de janeiro de 2014, a subunidade orgânica 
denominada “Setor de Fiscalização de 
Estacionamento”, criada no âmbito da DJFM, 
conforme publicação no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2014, cujas funções 
do referido setor, comportam uma grande 
componente operacional; 

 
4. Que o exercício de funções de coordenação da 

referida subunidade, exige alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada, por forma a prestar apoio e colaborar 
com a Chefe de Divisão na atividade diária e apoio às 
equipas deste setor. 
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Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a), 
do nº 2, do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
Luis Fernando Jesus Pereira, Fiscal Municipal Principal, 
do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, como 
Coordenador do Setor de Fiscalização de 
Estacionamento, com efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 4 de fevereiro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 23/PRES/2014 
 

Assunto: Designação de Manuel José Rodrigues Alves, 
como Coordenador do Setor de Estudos, Planeamento e 
Controle - Divisão de Habitação 
 
Considerando: 
 
1 – Os princípios que orientam a organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica nomeadamente da unidade e eficácia da ação da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, bem como da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado; 
 
2 – A 1ª alteração do Regulamento Orgânico da Estrutura 
Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, aprovada na 
30.ª reunião extraordinária da Câmara, de 27 de novembro 
de 2013, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2013, de 3 de dezembro e 
a alteração da constituição das subunidades orgânicas 
municipais, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
18, de 27 de janeiro de 2014;  
 
3 – No âmbito da Divisão de Habitação, que a subunidade 
orgânica denominada “Setor de Estudos, Planeamento e 
Controle”, exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, 
atendendo às atribuições da Divisão, constantes do artigo 
15.º; da referida Estrutura; 
 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º2 do artigo 35.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, Manuel José Rodrigues 
Alves, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenador do Setor de 
Estudos, Planeamento e Controle, com efeitos a partir 
da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 4 de fevereiro de 2014 

 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 24/PRES/2014 
 

Assunto: Designação de Maria Isabel Diogo Martins 
Gomes, como Coordenadora do Setor de Gestão do 
Parque Habitacional - Divisão de Habitação 
 
Considerando: 
 
1 – Os princípios que orientam a organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica nomeadamente da unidade e eficácia da ação da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, bem como da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado; 
 
2 – A 1ª alteração do Regulamento Orgânico da Estrutura 
Flexivel da Câmara Municipal de Odivelas, aprovada na 
30.ª reunião extraordinária da Câmara, de 27 de novembro 
de 2013, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2013, de 3 de dezembro e 
a alteração da constituição das subunidades orgânicas 
municipais, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
18, de 27 de janeiro de 2014;  
 
3 – No âmbito da Divisão de Habitação, que a subunidade 
orgânica denominada “Setor de Gestão do Parque 
Habitacional”, exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, 
atendendo às atribuições da Divisão, constantes do artigo 
15.º; da referida Estrutura; 
 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º2 do artigo 35.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, Maria Isabel Diogo 
Martins Gomes, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenadora 
do Setor de Gestão do Parque Habitacional, com 
efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 4 de fevereiro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 25/PRES/2014 
 

Assunto: Designação de Inês Martins de Barros dos 
Santos Fradique, como Coordenadora do Setor de 
Intervenção na Habitação Social - Divisão de Habitação 
 
Considerando: 
 
1 – Os princípios que orientam a organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica nomeadamente da unidade e eficácia da ação da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, bem como da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado; 
 
2 – A 1ª alteração do Regulamento Orgânico da Estrutura 
Flexivel da Câmara Municipal de Odivelas, aprovada na 
30.ª reunião extraordinária da Câmara, de 27 de novembro 
de 2013, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2013, de 3 de dezembro e 
a alteração da constituição das subunidades orgânicas 
municipais, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
18, de 27 de janeiro de 2014;  
 
3 – O despacho n.º2/PRES/2014, de 7 de janeiro de 
2014, em que foi criada no âmbito da Divisão de 
Habitação a subunidade orgânica denominada “ Setor de 
Intervenção na Habitação Social”; 
 
4 – Que a referida subunidade orgânica, exige alguém que 
possua conhecimentos adequados e experiência 
profissional consolidada, atendendo às atribuições da 
Divisão, constantes do artigo 15.º; da Estrutura supra; 
  
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º2 do artigo 35.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, Inês Martins de Barros 
dos Santos Fradique, Técnica Superior, do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Intervenção na Habitação 
Social, com efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 4 de fevereiro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 26/PRES/2014 
 

Assunto: Designação de Ana Feronha Martins, como 
Coordenadora do Setor de Promoção, Construção e 
Reabilitação de Habitação - Divisão de Habitação 
 
Considerando: 
 
1 – Os princípios que orientam a organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica nomeadamente da unidade e eficácia da ação da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, bem como da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado; 
 
2 – A 1ª alteração do Regulamento Orgânico da Estrutura 
Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, aprovada na 
30.ª reunião extraordinária da Câmara, de 27 de novembro 
de 2013, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2013, de 3 de dezembro e 
a alteração da constituição das subunidades orgânicas 
municipais, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
18, de 27 de janeiro de 2014;  
 
3 – No âmbito da Divisão de Habitação, que a subunidade 
orgânica denominada “Setor de Promoção, Construção e 
Reabilitação de Habitação”, exige alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada, atendendo às atribuições da Divisão, 
constantes do artigo 15.º; da referida Estrutura; 
  
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º2 do artigo 35.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, Ana Feronha Martins, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenadora do Setor de 
Promoção, Construção e Reabilitação de Habitação, 
com efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 4 de fevereiro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/GVMFF/2014 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, no Senhor Diretor do 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e 
Ambiente, Dr. Rui Gonçalves Simões Pereira do 
Nascimento 
 
Nos termos do disposto no artigo 38º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, diploma que aprovou o novo Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, de acordo com os artigos 
35º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo e ao abrigo do disposto no despacho de 
delegação e subdelegação de competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
134/PRES/2013, de 23 de outubro, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Diretor do Departamento 
de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente, Dr. 
Rui Gonçalves Simões Pereira do Nascimento, as 
competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito da Divisão de Inovação Social e Projetos 
Educativos e Divisão de Educação, com exceção do Setor 
de Intervenção e Sucesso Educativo: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício da competência 
prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no artigo 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 

Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário nos 
termos e dentro dos limites legalmente estabelecidos e 
sempre que assim o exija o funcionamento do Serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
9. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
€1.000,00 (mil euros), sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) 
do ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei nº 
162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do artigo 14º, n.º 1, al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos 
do artigo 109º do Código dos Contratos Públicos. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
5/GVMFF/2013, datado de 1 de novembro de 2013, 
publicado no Boletim Municipal, nº 22, de 20 de 
novembro de 2013 
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Odivelas, 23 de janeiro de 2014. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 

Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 134/PRES/2013, de 23/10/2013 

 
Mª Fernanda Franchi 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DGEJCA/2014 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Senhor 
Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente, Dr. Rui Gonçalves 
Simões Pereira do Nascimento, no Senhor Chefe de 
Divisão de Educação, com exceção do Setor de 
Intervenção e Sucesso Educativo, Dr. Gabriel Davide 
Lopes Caetano 
 
Nos termos do disposto no artigo 5º 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 Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 134/PRES/2013, de 23 de outubro de 
2013, pelo presente despacho subdelego no Senhor Chefe 
de Divisão de Educação, Dr. Gabriel Davide Lopes 
Caetano, as competências que me foram delegadas e que 
serão exercidas no âmbito da respetiva Divisão, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício da competência 
prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 

b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços; 
 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo da Divisão de 
Educação, com exceção do Setor de Intervenção e 
Sucesso Educativo. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
1/DGEJCA/2013, datado de 1 de novembro de 2013, 
publicado no Boletim Municipal, nº 22, de 20 de 
novembro de 2013. 
 
Odivelas, 23 de janeiro de 2014. 
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O Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, através do Despacho n.º 5/GVMFF/2013 

 
(Rui Nascimento, Dr.) 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/DGEJCA/2014 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Senhor 
Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente, Dr. Rui Gonçalves 
Simões Pereira do Nascimento, na Senhora Chefe de 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos, Dra. 
Carla Cristina Moreiras Sérgio 
 
Nos termos do disposto no artigo 5º 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 Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 134/PRES/2013, de 23 de outubro de 
2013, pelo presente despacho subdelego na Senhora Chefe 
de Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos, Dra. 
Carla Cristina Moreiras Sérgio, as competências que me 
foram delegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respetiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício da competência 
prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 

3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços; 
 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo da Divisão de Inovação 
Social e Projetos Educativos. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 23 de janeiro de 2014. 

 
O Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 

Juventude, Cultura e Ambiente 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Vereadora 

Maria Fernanda Franchi, através do Despacho n.º 5/GVMFF/2013 
 

(Rui Nascimento, Dr.) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, durante o mês de janeiro de 2014, nos termos da 
informação n.º Interno/2014/1206, de 2014.01.31: 
 
Divisão de Habitação  
 
Setor de Intervenção na Habitação Social 
 
EDOC/2013/67350 
Interno/2013/11134 de 2013/12/17 
Assunto: Proposta plano regularização: Antónia Valadares 
Pereira. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/30 
 
EDOC/2013/67317 
Interno/2013/11128 de 2013/12/18 
Assunto: Urb. da Arroja – Rua Dr. Fernando do Valle, n.º 4 – 
R/C Dt. – Freguesia de Odivelas – Proposta de revisão de renda 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/30 
 
EDOC/2013/67524 
Interno/2013/11153 de 2013/12/19 
Assunto: Alteração de renda: Fausto Gomes 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/09 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2013/2284 
Interno/2013/10570 de 2013/11/28 
Assunto: Parecer jurídico relativo à situação contratual do fogo 
sito na Rua Rainha Santa Isabel, n.º 1 – 1º Esq., em Famões   
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Segue contrato de arrendamento assinado. Comunique-se ao 
DJGFP/DFA valor da renda atribuída.” 
Data da decisão: 2014/01/30 
 
EDOC/2013/17245 
Interno/2013/6596 de 2013/08/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua do Poder Local, 
Pontinha – Pagamento de obras 2013. 

Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/20228 
Interno/2014/67 de 2014/01/03 
Assunto: Análise Jurídica à situação contratual do locado sito na 
Praceta Alice Pestana, n.º 3, C/V B, Arroja, Odivelas – 
Audiência dos interessados. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Segue ofício assinado.” 
Data da decisão: 2014/01/20 
 
EDOC/2013/38522 
Interno/2013/6740 de 2013/07/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua José Régio - 
Odivelas – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38528 
Interno/2013/6742 de 2013/07/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua José Régio - 
Odivelas – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38530 
Interno/2013/6744 de 2013/07/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua José Régio - 
Odivelas – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38652 
Interno/2013/6772 de 2013/07/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua Cristovão da 
Gama - Pontinha – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38587 
Interno/2013/6763 de 2013/07/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 39, Rua Ilha da Madeira – 
Olival Basto – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/20 
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EDOC/2013/38621 
Interno/2013/6769 de 2013/07/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 56, Charneca do Pancas - 
Pontinha – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38629 
Interno/2013/8760 de 2013/09/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Cândido de 
Oliveira – Póvoa de Santo Adrião – Pagamento de quota do ano 
de 2013 – Pagamento de quota extra – Substituição do suporte 
do contador. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/20 
 
EDOC/2013/38667 
Interno/2013/6775 de 2013/07/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Rua Pero Vaz de 
Caminha - Pontinha – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38705 
Interno/2013/6778 de 2013/07/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1 Rua Vitorino Nemésio - 
Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38749 
Interno/2013/6793 de 2013/07/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 7, Rua Vitorino Nemésio 
– Póvoa de Santo Adrião – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38777 
Interno/2013/6795 de 2013/07/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 5, Rua Vitorino Nemésio 
– Póvoa de Santo Adrião – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38842 
Interno/2013/6808 de 2013/07/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Vitorino Nemésio 
– Póvoa de Santo Adrião – Pagamento de quota do ano de 2013. 

Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38868 
Interno/2013/6810 de 2013/07/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 14, Rua Dr. Fernão Lopes 
– Póvoa de Santo Adrião – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/38879 
Interno/2013/6813 de 2013/07/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Dr. Fernão Lopes – 
Póvoa de Santo Adrião – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/20 
 
EDOC/2013/38958 
Interno/2013/6818 de 2013/07/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 3, Rua Vitorino Nemésio 
– Póvoa de Santo Adrião – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/39023 
Interno/2013/6839 de 2013/07/08 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua António Aleixo, 
Póvoa de Santo Adrião – Pagamento de quota do ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/44291 
Interno/2013/7807de 2013/07/02 
Assunto: Pagamento de quota extra. Impermeabilização Total do 
Edifício. Administração de Condomínio - Rua Maria 
Guilhermina Ascenso nº 5, Arroja – Odivelas. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/08 
 
EDOC/2013/41596 
Interno/2013/8686 de 2013/09/20 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 54 – Avenida Prof. Dr. 
Augusto Abreu Lopes – Odivelas – Pagamento de Quota 
Extraordinária 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/20 
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EDOC/2013/52009 
Interno/2013/8855 de 2013/09/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 46 – Rua Major Caldas 
Xavier – Odivelas – Aplicação de Coima pelo atraso no 
pagamento das quotas referentes ao ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/20 
 
EDOC/2013/54256 
Interno/2013/9248 de 2013/10/10 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6 – Rua Agostinho da 
Silva – Odivelas – Pagamento de Quota Extraordinária 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/20 
 
EDOC/2013/58705 
Assunto: Pagamento Condomínio do Edifício n.º 16 – Rua do 
Poder Local – Pontinha – Aplicação de Coima pelo atraso no 
pagamento das quotas referente ao ano de 2013. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 18,93 €, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/01/20 
 
EDOC/2013/60237 
Interno/2014/36 de 2014/01/03 
Assunto: Regularização contratual – fogo sito na Praceta Alice 
Pestana, n.º 3 – R/C A – Arroja em Odivelas. 
Decisão da Sra. Vereadora: Face ao informado e de acordo com 
o proposto, defiro plano de regularização da dívida apresentado. 
Segue contrato de arrendamento assinado. 
Data da decisão: 2014/01/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


