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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 4 de junho de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DO DIA 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto referente ao “Proc. 42607/OM – 
Comissão de Administração Conjunta - Proposta de 
Receção Provisória das Obras de Urbanização e Redução 
de Caução relativas ao Alvará n.º 10/2003/DRLA - Bairro 
Casal das Comendadeiras – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS DE 2014 

 
Ata da 1.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 15 de janeiro de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

8.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 
9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º Interno 
2014/4738 de 2014.05.22, autorizando a 8.ª Alteração 
Orçamental Extraordinária de 2014, 9.ª Modificação 

Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à referida 
informação. 
 
“8.ª Alteração Orçamental 
 
A 8.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2014 serve 
única e exclusivamente para proceder ao reforço das 
seguintes rubricas: 
 
-Projeto 256/A/2014, relativo ao projeto “Diversas 
Atividades Meio – Exploração de Bares”, com o valor de 
470,00 euros (quatrocentos e setenta euros), para o Bar da 
Quinta da Memória; 
 
-O valor de 1.000,00 euros (mil euros), no projeto 
5/A/2014 – “Serviço da Dívida – CGD”; 
 
-7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), referente ao 
projeto “Educação para adultos – Universidade Sénior”, 
projeto 244/A/2014; 
 
-Projeto 63/A/2014, com o valor de 65.560,62 euros 
(sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta euros e 
sessenta e dois cêntimos), devido ao Concurso Público 
Internacional para a Manutenção de espaços Verdes. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 97.946,61€ (noventa e sete mil, novecentos e 
quarenta e seis euros e sessenta e um cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas de capital no 
valor de 23.415,99 euros (vinte e três mil, quatrocentos e 
quinze 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 

 
 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes  74.530,62 97.946,61 

Total de Despesas 
Capital  

23.415,99 0,00 

Total Geral  97.946,61 97.946,61 
(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

9.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 
10.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
9.ª Alteração Orçamental de 2014, 10.ª Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/5091, de 2014.05.29, nos termos dos mapas 
anexos à referida informação. 
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“9.ª Alteração Orçamental 
 
A 9.ª Alteração Orçamental de 2014 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 
 

O valor de 21.000,00€ (vinte e um mil euros), para o 
projeto “Fiscalização de Estacionamento 
(Bloqueamento/Remoção de Veículos)”, de forma a 
fazer face à despesa relativa a colocação de rede e 
regularização do pavimento do Parque do Alvito – 
Famões, e ao processo de fiscalização de 
estacionamento, bloqueadores; 
 
50.000,00€ (cinquenta mil euros) relativo à rubrica 
referente a Despesas com Pessoal – “Remuneração 
por Doença e Maternidade/Paternidade”; 
 
30.000,00€ (trinta mil euros), referente a “Subsídio de 
Turno”; 
 
Inscrição de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), na 
rubrica “Eventualidade Maternidade, Paternidade e 
Adoção”. 
 

-No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 

No projeto referente a “Construção, Reparação e 
Beneficiação de Equipamentos Escolares – 
Intervenções Diversas”, a inscrição de 45.000,00€ 
(quarenta e cinco mil euros); 
 
Uma verba de 30.000,00€ (trinta mil euros), relativo ao 
projeto “Trabalhos Diversos em Equipamento 
Desportivo” para o Pavilhão Bairro Olaio. 
 

No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 

 
O valor de 20.000,00€ (vinte mil euros), relativo ao 
projeto “Plano Estratégico de Ruído”;  
 
No projeto “Criação e Preservação de Espaços 
Urbanos – Limpeza Urbana”, o valor de 20.000,00€ 
(vinte mil euros), para aquisição de contentores. 
 

Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 337.759,90€ (trezentos e trinta e sete mil, 
setecentos e cinquenta e nove euros e noventa cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas correntes no 
valor de 27.713,48€ (vinte e sete mil, setecentos e treze 

euros e quarenta e oito cêntimos), por contrapartida de 
um decréscimo de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 
 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes  192.061,55 164.348,07 

Total de Despesas 
Capital  145.698,35 173.411,83 

Total Geral  337.759,90 337.759,90 
(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 
 

 
 

CONTA NO BANCO MILLENNIUM BCP 
 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º Interno 
2014/4712 de 2014.05.22, de autorização para abertura de 
conta bancária no Banco Millennium BCP. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE CARTOGRAFIA 
 

 
 

CARTOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

 
De acordo com o proposto na informação n.º 
004/DPUPE/fl/14, de 2014.05.23, foi deliberado o 
seguinte: 
 
-A cedência à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) da 
cartografia à escala 1:10.000, homologada, do Município 
de Odivelas depositada na Direção Geral do Território;  
 
-A isenção do pagamento, pela APA, de taxa no valor de 
600.00€ (seiscentos euros), devida pela cartografia; 
 
-A emissão de declaração nos seguintes termos: 
“O Município de Odivelas declara que cede à Agência 
Portuguesa do Ambiente, gratuitamente, parte ou a 
totalidade, quando for caso disso, da cartografia que a 
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Direção Geral do Território tem em sua posse para a boa 
e célere execução do projeto no âmbito do qual vai ser 
elaborada a cartografia de risco de inundação.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FÉRIAS DESPORTIVAS 
 

 
 

FÉRIAS DESPORTIVAS - VERÃO 2014 
 
Realização de Férias Desportivas – Verão 2014, tendo 
sido deliberado que o valor de inscrição é de 30.00€, por 
semana e por participante; a aquisição do conjunto de 
bens e serviços, nos termos do Quadro 3; e a aceitação da 
doação de águas (2400 garrafas de 33cl) da empresa 
Continente Modelo – Arroja e do apoio da Empresa 
Renault Melo Falcão na aquisição de equipamentos (t-
shirt’s e chapéus), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/4745, de 2014.05.23, da 
seguinte forma: 
 
Projeto de ocupação de tempos livres, aberto à população, 
a filhos de funcionários da Câmara Municipal de Odivelas 
e a crianças carenciadas, com idades compreendidas entre 
os 6 e os 17 anos de idade, permitindo desenvolver, num 
atual contexto político-económico adverso, ações que 
promovam a união e a motivação entre todos os 
intervenientes, tendo como instrumento impulsionador, a 
promoção do desporto para crianças e jovens. 
 
Trata-se de uma iniciativa estruturada em cinco semanas, 
de 30 de junho a 1 de agosto, tendo por base o 
desenvolvimento de atividades físicas e desportivas, cujo 
potencial educativo é reconhecido por todos, quer pela 
transmissão de valores essenciais, quer na prevenção de 
comportamentos de risco. 
 
Este programa dará resposta à ocupação de tempos livres, 
como também cumprirá uma importante função social e 
formativa a 330 jovens, 66 por semana, distribuídos por 4 
grupos etários. 
 

Grupos Idades Participantes Técnicos/animadores 

1 6, 7, e 8 anos 18 3 

2 9, 10 e 11 anos 16 2 

3 12, 13 e 14 
anos 

16 2 

4 15, 16 e 17 
anos 

16 2 

Coordenador - 1 

Total/Semana 66 10 

Acionar como procedimento a restruturação dos grupos 
consoante o número de participantes inscritos para cada 
escalão etário, adaptando a situação às vagas existentes, 
reservando-se um mínimo de 35 % de vagas para filhos de 
funcionários, assim como, a presença de 6 crianças 
carenciadas por semana. 
 
Disponibilizar aos participantes uma alimentação variada 
em qualidade e quantidade adequadas à idade dos 
participantes e à natureza e duração das atividades 
conforme estabelecido no Decreto-Lei 32/2011, artigo 
10.º. 
 
Celebrar um contrato de seguro que cubra acidentes 
pessoais conforme artigo 18.º do Decreto-Lei mencionado 
acima e respetiva Portaria n.º 629/2004. 
 
Entregar duas t-shirts e um chapéu a cada participante. 
 
Local de funcionamento deste projeto: Escola Secundária 
da Ramada. 
Com o seguinte programa, nos dias abaixo referidos: 
 
a) às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, com horário de entrada às 09h00m 
e de saída às 17h30m, com utilização do Pavilhão 
Desportivo da Escola Secundária da Ramada, ginásio e 
espaços exteriores; 
b) às 3.ª e 5.ª feiras, ser local de concentração, com horário 
de entrada às 08h30m, de forma a organizar a viagem para 
os destinos previstos no planeamento semanal e saída às 
17h30. 
c) às 3.ª feiras, o local de concentração ao final do dia 
(17h30), será o Pavilhão Multiusos de Odivelas, de forma 
a ser possível desenvolver ações de sensibilização do 
Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), dirigidas a 
participantes e representantes legais. 
 
Praia de Carcavelos, nos dias 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 
de julho e 1 de agosto, para atividades de praia, no 
período da manhã. 
 
Templo dos Matrecos, nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 de julho, 
para atividades de Matraquilhos, no período da tarde, com 
a colaboração da Associação de Matraquilhos do Distrito 
de Lisboa. 
 
Atividade de Ténis, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de julho, no 
período da manhã, com o apoio do Ténis Clube da Póvoa. 
 
Adventure Park na Paiã (Freguesia da Pontinha), nos dias 
3, 10, 17, 24 e 31 de julho, no período da tarde, para a 
prática da atividade do circuito de obstáculos suspensos, 
no âmbito do Acordo de Cooperação entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e esta entidade. 
 
Nota: Confirmação de disponibilidade e realização da atividade a 
título gratuito; a altura mínima para participar na atividade do 
circuito de obstáculos suspensos é 120 cm. 
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Piscinas Municipais de Odivelas, nos dias 4, 11, 18, 25 e 
31 de julho, para atividades aquáticas, no período da 
manhã. 
 
Atividades de Pavilhão: 
 
2.ª feiras: 
Período da manhã (Jogos de Conhecimento, Karaté Kids 
e Zumba Kids); 
Período da tarde (Corfebol, Dança, Capoeira e 
Badminton); 
4.ª feiras – Período da tarde – Basquetebol, Atletismo, 
Yoga Kids, Xadrez. 
6.ª feiras – Período da tarde – Boccia, Goalball, 
Basquetebol em cadeira de rodas. 
 
Aquisição dos seguintes serviços: 
 
- Fornecimento do serviço de refeições, efetuadas no 
Refeitório Municipal, no valor global de 10.375,75 € (dez 
mil, trezentos e setenta e cinco euros e setenta e cinco 
cêntimos). 
 
Nota: Informa-se que, tendo em conta que se trata de uma 
aquisição do serviço de refeição que não é efetuada por senhas, o 
valor de cada refeição é de 5,39 € (cinco euros e trinta e nove 
cêntimos) – com iva incluído  
 
- Seguro obrigatório no valor de 1,50 € por participante, 
ou seja, 495,00 € (quatrocentos e noventa e cinco euros); 
 
- Dinamização de 10 Aulas de Surf – Carcavelos Surf 
School – valor total de 2.029,50 € (dois mil e vinte e nove 
euros e cinquenta cêntimos); 
 
Nota: Numa altura do ano em que a modalidade de surf é muito 
dinamizada, o preço de mercado pode ascender os 20 € por 
criança. Neste caso, houve um ajuste muito generoso do valor 
por criança, sendo este de 6,15 € (já com IVA incluído); 
 
- Monitorização das Férias Desportivas – 4 professores – 
no valor de 2.925,00 € (dois mil, novecentos e vinte e 
cinco euros); 
 
Nota: Para assegurar a realização da iniciativa, torna-se ainda 
essencial a aquisição de 4 monitores, licenciados em motricidade 
humana, com qualidades e competências na área de Campos de 
Férias, propondo-se a contratação de professores que estejam 
enquadrados noutros projetos municipais, tais como, por 
exemplo, o Clube do Movimento – Desporto Sénior, pelo valor 
de 5,00 € (cinco euros), por hora, tendo como referência o valor 
hora de um técnico superior (7,92 €). 
 
- Fornecimento de equipamento desportivo – Empresa 
Effect Comunicações (vestuário: t-shirt e chapéu com 
impressões), no valor total de 1.317,25 € (mil, trezentos e 
dezassete euros e vinte e cinco cêntimos). 
 
Os participantes pagarão uma inscrição no valor de 30,00€ 
(trinta euros) por semana, nos termos do disposto no art.º 
64.º, n.º 1, alínea j) do Decreto-Lei n.º 169/99 de 18 de 

setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
Serão abrangidas e integradas no projeto, 30 crianças 
carenciadas devidamente identificadas pelo Gabinete de 
Saúde e Igualdade (GSI), distribuídas pelas 5 semanas de 
atividades, que estarão isentas de pagamento. 
 
A despesa prevista pela utilização de 2 autocarros de 51 
lugares e 1 autocarro de 45 lugares é de 4.841,23 € (quatro 
mil, oitocentos e quarenta e um euros e vinte e três 
cêntimos). 
 
As inscrições deverão ser formalizadas na Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, através de ficha própria, de 
16 a 20 de junho, sendo que o pagamento da respetiva 
inscrição será efetuado nas instalações da Divisão 
Financeira de 23 a 27 de junho. Uma vez que está previsto 
o pagamento de 300 jovens (30 crianças carenciadas não 
pagam inscrição), estima-se uma receita no valor de 
9.000,00€ (nove mil euros). A ordem de inscrição será o 
primeiro critério de prioridade, tendo em conta o n.º de 
vagas por idade. 
 

Quadro 3 – Diferença entre a receita e os custos diretos 
 

 Valor Observações 

Receita 
Inscrições (300 
crianças) 

9.000,00€ 

Valor da inscrição 
(30€) (30 crianças 
carenciadas não 
pagam valor da 
inscrição) 

Custos 
diretos 

Alimentação 10.375,75€ 

5,39€x1925 refeições 

(5,39€ por 

participante e 

monitor) 

Seguro 495,00€ 
1,50€x330 
participantes (1,50€ 
por participante) 

Dinamização da 
atividade de 
iniciação ao surf 

2.029,50€ 
330 crianças x 6,15€ 
(IVA a 23% já 
incluído) 

Monitores (4) 2.925,00€ 
5,00€ por hora x 9 
horas por dia x dias 

Aquisição e 
impressão de 
equipamentos 

1.317,25€ 

355 t-shirts:+ IVA 
(23%) = 1.047,25€ 
 
200 chapéus: + IVA 
(23%) = 270,00 € 
 
(valor total já com 
impressões de logos) 
 

Total 17.142,50 

Diferença Receita/Despesa 8.142,50€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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TRANSPORTES ESCOLARES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO EM TRANSPORTES ESCOLARES 
ADITAMENTO  

 
Autorização para atribuição do apoio em transporte 
escolar ao acréscimo de alunos face à estimativa inicial, e 
reforço ao cabimento inicial do PRC 1281/2013, com a 
COE – 2602/020210, no Projeto – 2013/A/140, no 
montante de 9.121,25€ (nove mil cento e vinte e um euros 
e vinte cinco cêntimos), no âmbito da atribuição de apoio 
em transportes escolares para o ano letivo de 2013/2014 
aprovada pelo Executivo Municipal na 16.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
2013.08.28 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17/2013, de 10 de setembro), de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno 2014/5027, de 
2014.05.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CONTRATO DE COMODATO N.º 001/DP/2010 
ALTERAÇÃO 

 
Alteração à cláusula 5.ª do contrato de comodato n.º 
001/DP/2010, celebrado em 1 de junho de 2010 entre o 
Município de Odivelas e a ODILOUR – Rádio Táxis de 
Loures e Odivelas (aprovado na 3.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 2010.02.10 e publicado 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
3/2010, de 23 de fevereiro, pág. 12), passando a constar a 
seguinte redação, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/4648, de 2014.05.14:  
 

“Cláusula 5.ª 
1 – Constituem encargos exclusivos da Comodatária as 
despesas referentes aos consumos de água e de energia 
elétrica realizados na fração comodatada, não obstante a 
partilha do uso da fração comodatada com outra entidade, 
assumindo para o efeito a titularidade dos contratos de 
fornecimento de água e energia elétrica. 
 
2 – (…) 
3 – (revogado) 
4 – (revogado).” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

 

ASSOCIATIVISMO JUVENIL 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL - PAJO 
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

 
Atribuição da comparticipação financeira às Associações 
Juvenis, abaixo mencionadas, que apresentaram a sua 
candidatura em 2013, dentro do prazo estipulado, no 
âmbito do Programa A (Atividade Regular) do Programa 
de Apoio ao Associativismo Juvenil do Concelho de 
Odivelas (PAJO), no montante global de €4.500,00, sendo 
que €500,00 é a comparticipação máxima anual a atribuir a 
cada uma das entidades, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/223, de 2014.01.08: 
 

Associação  Programas  Apoio  Total € Somatório  

AEP 
 - Grupo 9  

A - Atividade 
Regular 

500,00€ 500,00€ 

4.500,00€ 

AEP  
- Grupo 11  

A - Atividade 
Regular 

500,00€ 500,00€ 

AEP  
- Grupo 19  

A - Atividade 
Regular 500,00€ 500,00€ 

AEP  
- Grupo 205  

A - Atividade 
Regular 500,00€ 500,00€ 

CNE  
- Agrup. 879  

A - Atividade 
Regular 500,00€ 500,00€ 

CNE  
- Agrup. 1177  

A - Atividade 
Regular 500,00€ 500,00€ 

CNE  
- Agrup. 1216  

A - Atividade 
Regular 500,00€ 500,00€ 

AGP  
- 1.ª Comp.  

A - Atividade 
Regular 500,00€ 500,00€ 

AJ - 
THEOFPROD 

A - Atividade 
Regular 500,00€ 500,00€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“PASSEIO SÉNIOR 2014” 
 

 
 

APOIO À INICIATIVA “PASSEIO SÉNIOR 2014” 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente de 2014-
04-23, exarado na etapa 17, do edoc/2014/19496, de 
autorização para a realização do Passeio Sénior 2014 
realizado nos dias 19, 22 e 23 de maio, com deslocação a 
Abrantes. Iniciativa destinada a 1500 munícipes de ambos 
os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos à data de 
1 de maio (inclusive). Mediante uma comparticipação no 
valor € 5,00 (cinco euros), que visa diminuir o número de 
desistências incutindo a responsabilidade do 
“compromisso-presença”. Os portadores do Cartão 
Municipal Sénior ficaram isentos do pagamento da 
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referida comparticipação. A seleção foi feita por ordem de 
inscrição. Iniciativa com um valor previsto de € 47.000,00 
(quarenta e sete mil euros), com IVA incluído à taxa legal 
em vigor, para fazer face ao pagamento dos serviços de 
restauração, animação, transportes e seguro de acidentes 
pessoais. De acordo com a informação n.º Interno 
2014/5050 de 2014-05-28, e nos termos do constante na 
informação Interno/2014/3542, de 2014-04-09. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

“OFICINA DE ESCRITA PARA CINEMA” 
 

 
 

REALIZAÇÃO DA INICIATIVA “OFICINA DE ESCRITA PARA 
CINEMA” – JUNHO E JULHO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
Realização da Oficina de Escrita para Cinema, composta 
por seis aulas a desenvolver entre 26 de junho e 31 de 
julho, às 4as feiras, das 15h às 16h30m, destinada a jovens 
a partir dos 16 anos. Para a realização da iniciativa o 
Município de Odivelas cede a sala polivalente, colabora na 
divulgação, no acolhimento e na organização do espaço, 
enriquecendo, em contrapartida, a programação cultural 
da Biblioteca em período de férias de verão. O formador 
obtém receita cobrando a cada participante o valor de € 15 
(quinze euros) pela inscrição nas seis aulas, em 
contrapartida oferece um livro novo no valor de uma 
inscrição (€15) à Biblioteca Municipal por cada 10 
inscritos. Nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/4547, de 2014-05-16. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

“MISS ODIVELAS 2014” 
 

 
 

APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO “MISS ODIVELAS 2014” 
 

Cedência dos apoios da Câmara Municipal de Odivelas à 
realização da Iniciativa “Miss Odivelas 2014”, 
nomeadamente através da cedência do seguinte material: 
200 cadeiras, 24 estrados, 2 escadas, 3 passadeiras 
vermelhas, 5 caixas de panos pretos. Divulgação no site da 
Câmara Municipal e Facebook. Transporte através de duas 
viaturas de 9 lugares, entre os dias 14 e 17 de julho de 
2014, no horário compreendido entre as 09h00m e as 
17h30m (com exceção do 1º dia, das 12h00m às 17h30m), 
com um custo estimado de € 444,80 (quatrocentos e 
quarenta e quatro euros e oitenta cêntimos). No âmbito da 
colaboração prestada a esta iniciativa propõe-se que a 
entidade organizadora, o Sr. Eduardo Sousa, se 
comprometa a divulgar os projetos e iniciativas da Câmara 

Municipal de Odivelas, designadamente o “Jovem 
Cidadão” (cartão municipal direcionado aos jovens), entre 
outras iniciativas a decorrer no período em questão. De 
acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/4515, de 2014-05-14. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E 
DESTINO FINAL DOS MESMOS 

 
Aquisição, por ocupação, dos veículos removidos pelos 
serviços desta Autarquia das vias públicas sob sua 
jurisdição, no âmbito do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou indevidamente na 
Via Pública (RMVEAIVP), que não foram reclamados 
dentro dos prazos fixados nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do 
citado regulamento, e alienação por desmantelamento 
qualificado dos veículos melhor discriminados no mapa 
constante da informação n.º Interno 2014/4789, de 2014-
05-26, nos termos e de acordo com o constante na 
referida informação e restantes informações dos serviços. 

 
 

PROCESSO MARCA/ 
MODELO MATRÍCULA 

20/VIAT/PV/12  Peugeot 504 HQ-24-63 

18/VIAT/PV/12  Renault 25 OD-72-18 

9/VIAT/OD/13 Skoda Fabia 08-BM-29 

356/VIAT/PO/09  Renault Clio 74-25-GT 

32/VIAT/RA/12  Fiat Ducato PL-52-40 

32/VIAT/PO/12  Honda HRV 82-18-ND 

57/VIAT/RA/12  Opel Movano 62-84-PV 

17/VIAT/OD/14  Rover 4l4 82-65-IM 

16/VIAT/RA/CA14  Ford Transit VI-57-65 

I7/VIAT/RA/CA/14 Mazda 86-57-II 

13/VIAT/OD/14  Citroen Ax 92-61-DE 

21/VIAT/OD/14  Honda HRV 92-25-NE 

19/VIAT/RA/CA/14 Opel Corsa VD-17-39 

9/VIAT/PO/FA/14 Fiat Punto 84-10-HT 

1/VIAT/OD/14 Renault Clio 12-06-II 

14/VIAT/RA/CA/14 Fiat 63-94-EJ 

16/VIAT/FA/12 Fiat Tipo 89-20-BS 

407/VIAT/OD/03 Mini BN-79-04 

14/VIAT/PV/OL/14 Renault Twingo 26-64-HM 

13/VIAT/RA/CA/14 Ford Escort XN-43-40 

72/VIAT/PO/11 Renault Clio 03-31-MV 

6/VIAT/RA/14  Fiat Punto 36-52-DF 

7/VIAT/PO/FA/14 Rover 400 92-6O-OB 
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11/VIAT/OD/14 Renault Clio 59-48-GI 

219/VIAT/RA/09 Ford Escort TX-10-19 

2/VIAT/PO/FA/14 Renault Clio 99-35-QA 

20/VIAT/RA/CA/13 Citroen Ax 12-06-DH 

13/VIAT/PO/FA/14 Peugeot 106 72-99-CQ 

23/VIAT/OD/14 Renault Clio 41-76-HB 

19/VIAT/OD/14 Renault 19 55-64-DA 

15/VIAT/PO/FA/14 Mini Morris BE-94-85 

16/VIAT/PO/FA/14 Renault 19 95-41-BQ 

22/VIAT/RA/CA/14 Peugeot 306 73-33-EA 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

DIA MUNDIAL DA HIPERTENSÃO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
na etapa 15, do edoc/2014/15636, para autorização da 
realização da iniciativa “Inclui-te!!! Saúde e Cidadania…” 
em comemoração do Dia Mundial da Hipertensão, e 
aceitação dos patrocínios e doação de materiais, nos 
termos constantes da informação Interno/2014/5041, de 
2014-05-28. 
 

Parceiro Designação da 
doação e patrocínios 

Quantidade Valor 

Associação Nacional 
de Produtores da 
Pera Rocha 

Peças de fruta Pera Rocha 
Cerca de 300 

unidades 
45,00€* 

Frubaça-Cooperativa 
de 
Hortofruticultores, 
CRL 

“COPA” de Puré de Maça 
(fruta fresca) 300 unidades 198,75€* 

Central de Cervejas / 
Luso de Fruta 

Garrafas de água “Luso de 
Fruta” 0,33 360 230,40€* 

Farmácia do Altinho T´Shirts 300  

Farmácia do Altinho Bonés 300  

Farmácia do Altinho Protetor Solar 6  

Total da Farmácia do 
Altinho 

  1.500,00€ 

Soc. Port. 
Hipertensão (SPH) 

Caixa de BONSALT 
(Amostras) 2 ** 

Soc. Port. 
Hipertensão (SPH) 

Trípticos do Dia Mundial da 
Hipertensão 150 ** 

Soc. Port. 
Hipertensão (SPH) 

Aparelhos de medição de 
tensão arterial da marca e 
modelo “PIC Daily Chek 

2 140,00€* 

Vamos-a-Isto 
Fornecimento de 
publicidade para abrigos de 
paragem de autocarro 

28 625,00€ 

Total das doações   2.739,15€ 

 
* Após inúmeros contactos com os patrocinadores mencionados, no sentido de se 
obter uma declaração com o valor referente a cada um dos itens acima indicados, 
constatou-se que as mesmas demonstraram dificuldade em atribuir um valor 
pecuniário aos produtos disponibilizados, pelo que se apresenta um valor estimado 
consoante o valor de venda ao publico praticado em grandes superfícies. 

 

** Na declaração recebida não é mencionado o valor da doação sendo que o 
suporte em forma de amostra impossibilita a aferição do valor do produto através 
da venda ao público. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARÓQUIA DE S. PEDRO DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal à Paróquia de S. Pedro de Caneças, para o dia 8 
de dezembro de 2014, para deslocação ao Santuário de 
Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, com um 
custo total estimado em €257,88 (duzentos e cinquenta e 
sete euros e oitenta e oito cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2014/3795 de 2014-
04-22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
RELATIVAS AO ALVARÁ 18/96 E REDUÇÃO DA CAUÇÃO 

FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 14993/L/OC 

 
Nos termos da informação n.º 23/APV/2014, de 2014-
05-27, e da informação técnica n.º 033/PC/DLOP/2014, 
de 2013-05-26, considerando que as obras executadas 
correspondem as obras aprovadas, com as adaptações 
solicitadas pelos serviços, nos termos do previsto no 
Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 29 
de dezembro, relativamente ao alvará 18/96, do processo 
n.º 14993/L/OC, propõe-se o seguinte: 
 
- A homologação do auto de Vistoria; 
 
- A receção provisória das obras de urbanização relativas 
ao alvará de licença de loteamento n.º 18/96, em nome de 
Vicente Simões da Silva e Silvino Simões da Silva; 
 
- A redução do valor da caução, através da redução do 
valor da garantia bancária constante a folhas 203 do 
processo, prestada através da Caixa Geral de Depósitos 
S.A., no valor de €54.867,77 (cinquenta e quatro mil, 
oitocentos e sessenta e sete euros e setenta e sete 
cêntimos) para o valor de €5.486.77 (cinco mil 
quatrocentos e oitenta e seis euros e setenta e sete 
cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, ALVARÁS 
4/67 E 6/81, E CANCELAMENTO DAS CAUÇÕES  

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 9209-U 

 
Nos termos da informação n.º 24/APV/2014, de 27 de 
maio de 2014, e de acordo com o proposto na informação 
técnica n.º 032/PC/DLOP/2014, de 26 de maio de 2014, 
considerando que as obras foram adequadamente 
executadas, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 
30 de março, relativamente aos alvarás 4/67 e 6/81, do 
processo mencionado, propõe-se: 
 
- A receção definitiva das obras de urbanização relativas 
aos alvarás 4/67 e 6/81 em nome de Domingos António 
Carvalho e Outros; 
 
- O cancelamento da caução prestada para garantia 
daquelas obras de urbanização, prestada sob a forma de 
hipoteca voluntária sobre os lotes 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62, distrando-se as hipotecas 
respetivas e a anulação do depósito caução para o lote 55, 
no valor de €1.995,19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E LIGAÇÃO DE 
RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RESPETIVO CONTADOR 

 
Emissão de parecer favorável para a execução e ligação de 
ramal de água para habitação própria e permanente do 
proprietário, António José Teixeira, com instalação de 1 
contador na fração 1 Esq., Rua da Felicidade, Lote n.º 89, 
Bairro Encosta da Luz, Freguesia de Odivelas, ao abrigo 
do n.º 5 do artigo 98.º do Regulamento Municipal da 
Edificação e da Urbanização (RMEU), sendo esta 
autorização a título precário. Não constituindo este 
parecer quaisquer direitos adquiridos, nem para efeitos de 
legalização de qualquer construção no terreno, nem para 
continuação da ligação no caso de deliberação de corte de 
ligação, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/4302, de 2014-05-06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/GVHM/2014 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
ADJUNTA DO GABINETE DE APOIO AO SR. VEREADOR 
HUGO MARTINS, ANA SUSANA OLIVEIRA DOS SANTOS 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, na Adjunta, Ana Susana Oliveira dos 
Santos, o exercício, durante o meu período de férias, de 9 
a 13 de junho de 2014, das competências abaixo indicadas 
que me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 132/PRES/2013, de 23 de outubro, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 
1 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade dos serviços 
sob a minha superintendência. 

 
Odivelas, 2 de junho de 2014. 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da 

Sr.ª Presidente da CMO, através do Despacho 
n.º 132/PRES/2013, de 23 de Outubro 

 
O Vereador 

 
Hugo Martins 
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DESPACHO N.º 02/VMLV/2014 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Mónica Vilarinho no Chefe de Divisão de 
Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 
Comparticipados 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com os artigos 
35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego no Senhor Chefe de 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas 
e Projetos Comparticipados, José António dos 
Remédios Janeiro, Licenciado em Direito, as 
competências abaixo discriminadas no âmbito da Divisão, 
nomeadamente: 

 
I 
 

1. Autorizar férias dos trabalhadores, afetos a esta 
Unidade Orgânica, em conformidade com os 
respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 

 
2. Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção do 

previsto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 40.º do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, na redação atual, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de setembro; 

 
3. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade; 
 
4. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo; 
 
5. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
do respetivo Gabinete devendo tomar todas as 
medidas que visem acelerar a respetiva conclusão e a 
execução das suas decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, pedidos de parecer a organismos exteriores e a 
publicação em edital dos atos administrativos, quando 
obrigatórios; 

 
6. Praticar outros atos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da subdelegante. 

 
II 
 

1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para execução das deliberações da câmara 
municipal e coordenar a respetiva atividade; 

2. A competência prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 
35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para dar cumprimento às deliberações da 
assembleia municipal, sempre que para a sua 
execução seja necessária a intervenção da câmara 
municipal; 

 
3. A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do 

artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para conceder licenças policiais ou fiscais, 
nos termos da lei, regulamentos e posturas; 

 
4. A competência prevista na alínea f) do n.º 3 do artigo 

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para autorizar a passagem de termos de 
identidade, idoneidade e justificação administrativa; 

 
5. A competência prevista na alínea h) do n.º 3 do artigo 

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para emitir alvarás exigidos por lei na 
sequência da decisão ou deliberação que confiram 
esse direito; 

 
6. A competência prevista na alínea i) do n.º 3 do artigo 

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conceder licenças de ocupação da via 
pública por motivo de obras; 

 
7. A competência prevista na alínea j) do n.º 3 do artigo 

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, autorizar a renovação de licenças que 
dependa unicamente do cumprimento de 
formalidades burocráticas ou similares pelos 
interessados; 

 
8. A competência prevista na alínea k) do n.º 3 do artigo 

38.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, emitir o cartão de vendedor ambulante; 

 
9. As competências previstas nos artigos 5.º, 18.º, 20.º e 

n.º 2 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 
29 de setembro, na sua redação atual, o qual regula o 
regime jurídico do licenciamento e fiscalização pelas 
câmaras municipais de atividades diversas 
anteriormente cometidas aos governos civis; 

 
10. A competência prevista nos n.ºs 3 e 4 do artigo 5.º, 

na alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º, na alínea a) do n.º 6 
do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de 
abril, na sua redação atual, que simplifica o regime de 
exercício de diversas atividades económicas no 
âmbito da iniciativa “Licenciamento Zero”, e demais 
competências próprias nele previstas, relacionadas 
com estas matérias; 

 
11. As competências próprias previstas no Decreto-Lei 

n.º 209/2008, de 29 de outubro, que aprovou o 
regime do exercício da atividade industrial (REAI), 
por força da aplicação do artigo 9.º do Decreto-Lei 
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n.º 169/2012, de 1 de agosto, com exclusão das 
referentes ao exercício da fiscalização, aplicação de 
medidas cautelares e sanções; 

 
12. As competências próprias previstas no Sistema de 

Industria Responsável (SIR), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, com exclusão das 
referentes ao exercício da fiscalização, aplicação de 
medidas cautelares e sanções. 

 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim como quaisquer atos praticados pelo 
subdelegado no exercício da presente subdelegação. 
 
A subdelegação de competências ora efetuada, poderá ser 
revogada, total ou parcialmente, desde que as 
circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses do 
Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pelo 
subdelegado, bem como poderá ser decidida a avocação 
de algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido à subdelegante, o subdelegado abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas, que por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da data de 12 
de maio de 2014. 
 
Odivelas, 05 de Junho de 2014 

 
A Vereadora 

No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela 
Sra. Presidente através do Despacho n.º 136/PRES/2013, 

de 23 de outubro 
 

Mónica Vilarinho 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Atos com eficácia externa efetuados, no âmbito da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, pela Chefe da Divisão 
Jurídica e Fiscalização Municipal, no período compreendido 
entre 2 a 30 de maio de 2014, ao abrigo das competências 
subdelegadas através do despacho nº 18/VPCT/2013, de 23 de 
outubro de 2013, nos termos da informação n.º 
Interno/2014/5353, de 2014.06.05: 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS  
– 02/05/2014 a 30/05/2014 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Liberdade, n.º 22, Bairro do Vale Pequeno, Pontinha, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Amélia Machado Rodrigues) 
(Processo 123/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. 
Notifique-se. 
Data da notificação: 2014.05.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Luís de Camões, n.º 9, Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Ilda Maria de Brito Neves) 
(Processo 38/DFM/07) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. 
Notifique-se. 
Data da notificação: 2014.05.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Olhão, Lotes n.º 84 e 85, Famões, nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Bastos Lopes) 
(Processo 116/DJFM/14 e 17/DJFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. 
Notifique-se. 
Data da notificação: 2014.05.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Avelar Brotero, lote n.º 76, Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel de Sousa Fernandes) 
(Processo 22/DJFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. 
Notifique-se. 
Data da notificação: 2014.05.15 
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Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Idade da Pedra, lote n.º 63, Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Fernando Barbosa do Carmo) 
(Processo 21/DJFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. 
Notifique-se. 
Data da notificação: 2014.05.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Ponte de Sôr, lote n.º 96, Famões, nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Marçal) 
(Processo 18/DJFM/14) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. 
Notifique-se. 
Data da notificação: 2014.05.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Ponte de Sôr, lote n.º 224, Famões, nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Mendes Antunes) 
(Processo 54/DJFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. 
Notifique-se. 
Data da notificação: 2014.05.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Almada Negreiros e Rua Nova do Mirante, n.º 202, Bairro do 
Casal Novo, Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Tiago José dos Anjos Moura) 
(Processo 148/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. 
Notifique-se. 
Data da notificação: 2014.05.15 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
– 02/05/2014 a 30/05/2014 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault 19, com matrícula 95-
41-BQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
16/VIAT/PO/FA/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.15 
Data da remoção: 2014.05.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a matrícula 
15-61-NF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 26/VIAT/OD/14). 

Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.04.10 
Data da remoção: 2014.05.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW, com a matrícula 58-83-
GZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 27/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.16 
Data da remoção: 2014.05.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 205, com a matrícula 
VG-46-97, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
23/VIAT/RA/CA/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.23 
Data da remoção: 2014.05.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Berlingo, com a 
matrícula 18-26-JE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 28/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.04.10 
Data da remoção: 2014.05.26 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Ax, com a matrícula 
33-82-DS, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
17/VIAT/PV/OL/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.14 
Data da remoção: 2014.05.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot Boxer, com a 
matrícula 85-32-RI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 30/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
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Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.14 
Data da remoção: 2014.05.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Marea, com a matrícula 
63-79-MT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 29/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.14 
Data da remoção: 2014.05.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Transporter, com 
a matrícula 101-DGY-91, nos termos 
do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 19/VIAT/PO/FA/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.14 
Data da remoção: 2014.05.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Corolla, com a 
matrícula QT-24-03, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 31/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.14 
Data da remoção: 2014.05.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Alfa Romeo, com a matrícula 
58-20-BU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 33/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Accord, com a 
matrícula 44-63-MT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 34/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.29 
 

Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com a 
matrícula 80-31-PB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 37/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a matrícula 
71-82-AZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 38/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com a matrícula 
41-14-HU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 39/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 71-00-HU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 40/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW, com a matrícula 94-09-
LO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 41/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo BMW, com a matrícula 19-93-
TZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 42/VIAT/OD/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Hyundai Lantra, com a 
matrícula 48-37-LZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
18/VIAT/PV/OL/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.28 
Data da remoção: 2014.05.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Smart, com a matrícula 13-IQ-
31, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
24/VIAT/RA/CA/14). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.05.29 
Data da remoção: 2014.05.30 
 
 
 

 

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 maio de 2014, nos termos da 
informação n.º Interno/2014/5170, de 2014.05.30: 
 
Divisão de Habitação  
 
Setor de Intervenção na Habitação Social 
 
EDOC/2010/12560 
Interno/2010/2472 de 2010/03/02 
Assunto: Situação do fogo municipal na Praceta Alice Pestana, 
n.º 4 – C/V A – Arroja – Freguesia de Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e conforme proposto. Segue contrato de 
arrendamento assinado (em duplicado). À Dra. Carla Barra para 
efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/07 
 
EDOC/2012/59410 
Interno/2012/10655 de 2012/11/06 
Assunto: Proposta de revisão de renda – Rua Bordalo Pinheiro, 
n.º 12 – 2º Esq. – Bairro Gulbenkian em Odivelas 

Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/05/05 
 
EDOC/2012/63122 
Interno/2013/4596 de 2013/05/07 
Assunto: Exclusão de Ana Isabel Medinas Silva do agregado 
residente no fogo, sito Praceta 25 de Agosto, n.º 8 – 2º Esq. – 
Quinta das Pretas - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ratifico os procedimentos de 
actualização do valor da renda com efeitos a partir de Abril de 
2013. De acordo com a proposta de exclusão de Ana Isabel 
Medinas Silva do agregado familiar, bem  como de adequação da 
tipologia T3 para T1, logo que possível. Solicito que 
verifiquem se existem situações similares a esta, as quais deverão 
com a maior prioridade ser regularizadas.” 
Data da decisão: 2014/05/07 
 
EDOC/2013/35396 
Interno/2014/1165 de 2014/01/30 
Assunto: PROHABITA – Gracinda Machado de Araújo Ramos 
– titular do arrendamento do fogo T3 sito na Rua Rainha D. 
Leonor, n.º 8 – 1º Dtº - Arroja – Odivelas – Exclusão de 
elemento do agregado – Notificação Audiência dos interessados. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e nos 
termos do proposto. Segue ofício assinado. À Dra. Carla Barra 
para efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/06 
 
EDOC/2013/66613 
Interno/2014/1557 de 2014/02/11 
Assunto: PROHABITA – Rosária de Lurdes Moreno Gomes 
das Dores Silva, titular do arrendamento do fogo T3, sito na Rua 
Gil Eanes, n.º 20 – 2º Esq. – Odivelas – Plano de regularização 
de dívida. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e nos 
termos do proposto. Notifique-se o requerente e comunique-se 
ao DJGFP/DFA. À Dra. Carla Barra, para efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/06 
 
EDOC/2014/5406 
Interno/2014/1093 de 2014/01/29 
Assunto: Proposta de revisão de renda: Paulo Jorge Marque e Sá 
– Rua Carlos Reis, n.º 4 – 3º Esq. – Bº Gulbenkian 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA. À Dra. Carla Barra para efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/05 
 
EDOC/2014/7962 
Interno/2014/1587 de 2014/02/11 
Assunto: Transferência do agregado familiar de Domingos 
Mendes Tavares 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e conforme proposto. Segue contrato de 
arrendamento assinado (em duplicado). À Dra. Carla Barra para 
efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/07 
 
EDOC/2014/10659 
Interno/2014/2099 de 2014/03/12 
Assunto: Proposta de atribuição de fogo T2, sito no Bairro 
Olival do Pancas, Lote 57, 1º A, na Pontinha ao agregado 
familiar de Marta Alexandra Silva Monte. 
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Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à elaboração de contrato de arrendamento, nos 
termos propostos.” 
Data da decisão: 2014/05/08 
 
EDOC/2014/15540 
Interno/2014/2863 de 2014/03/21 
Assunto: Proposta de regularização e revisão de renda a Maria da 
Glória Saavedra Abreu, Rua Palmira Bastos, n.º 23 – 2º Dt. – 
Ramada – T3 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA. À Dra. Carla Barra para efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/05 
 
EDOC/2014/16812 
Interno/2014/3100 de 2014/03/27 
Assunto: Maria Fernanda da Silva Fernandes Galhanas, titular do 
arrendamento do fogo municipal T2, sito na Rua Elysio Moura, 
n.º 6 – 2º Dtº - Urb. da Arroja – Odivelas: Atualização do valor 
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: 2014/05/05 
 
EDOC/2014/18156 
Interno/2014/3352 de 2014/04/03 
Assunto: Atualização do agregado familiar de Fernanda Leonor 
Fragoso Cabeças, inquilina no fogo de tipologia 3 sito na Rua 
Domingos António de Carvalho, n.º 4 – 2º Esq., em Famões. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA. À Dra. Carla Barra para efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/05 
 
EDOC/2014/18862 
Interno/2014/3355 de 2014/04/03 
Assunto: José António Oliveira Tavares titular do arrendamento 
do fogo municipal T2 sito no Bairro Olival do Pancas, Lote 51, 
R/C C – Freguesia da Pontinha – Proposta de aplicação de 
Renda Técnica. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos. À Dra. Carla Barra para efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/05 
 
EDOC/2014/66613 
Interno/2014/1557 de 2014/02/11 
Assunto: PROHABITA – Rosário de Lurdes Moreno Gomes 
das Dores Silva, titular do arrendamento do fogo T3, sito na Rua 
Gil Eanes, n.º 20 – 2º Esq. – Odivelas – Plano de regularização 
de dívida. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e nos 
termos do proposto. Notifique-se o requerente e comunique-
se ao DJGFP/DFA. Á Dra. Carla Barra para efeitos.” 
Data da decisão: 2014/05/08 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2013/64641 
Interno/2013/11094 de 2013/12/17 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas - Manuel Moreira - Praceta Mário Sá 
Carneiro, 1, 5º Dt.º Odivelas 

Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 56,98 €, 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: 2014/05/13 
 
EDOC/2013/65231 
Interno/2013/11093 de 2013/12/17 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas – Luís Miguel Castro Sardinha e Clara 
Pereira – Rua Dr. João Santos, 13 – 5º F – Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 46,40 €, 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: 2014/05/13 
 
EDOC/2014/2695 
Interno/2014/885 de 2014/01/23 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas – Carlos Alberto Nabais – Praceta 
Rogério Paulo, 1, 3º Esq. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 55,40 €, 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: 2014/05/13 
 
EDOC/2014/5353 
Interno/2014/1487 de 2014/02/10 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas –Manuel Mesquita  Rua Tomás da 
Anunciação, 28, 2º Dtº - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 51,10 €, 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: 2014/05/13 
 
EDOC/2014/6259 
Interno/2014/1491 de 2014/02/10 
Assunto: Prohabita - Requerimento para actualização de rendas 
– Adelino Rechena – Alameda Infante D. Henrique, 5, 3º Esq.- 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 45,90 €, 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: 2014/05/13 
 
EDOC/2014/6263 
Interno/2014/1489 de 2014/02/10 
Assunto: Prohabita - Requerimento para actualização de rendas 
– Adelino Rechena – Alameda Infante D. Henrique, 5, 2º Dt.- 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 47,79 €, 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: 2014/05/14 
 
EDOC/2014/8584 
Interno/2014/2004 de 2014/02/24 
Assunto: Prohabita – Requerimento para actualização de rendas 
– Rua dos Malmequeres, 4, 3º Dt. – Anabela Marques Pereira 
Gouveia 
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Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 47,79 €, 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: 2014/05/14 
 
EDOC/2014/9672 
Interno/2014/2005 de 2014/02/24 
Assunto: Prohabita - Requerimento para actualização de rendas 
– Praceta Florbela Espanca, n.º 2 – 1º Dt. e 1º Esq. – Paulo 
Jorge Vitorino Santos Silva 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 85,14 €, 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: 2014/05/15 
 
EDOC/2014/10659 
Interno/2014/4549 de 2014/05/16 
Assunto: Realojamento. Titular: Marta Alexandra Monte – Fogo: 
Bairro Olival do Pancas, Lote 57 – 1º A (T2) - Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à elaboração de contrato de arrendamento, nos 
termos propostos.” 
Data da decisão: 2014/05/08 
 
EDOC/2014/12180 
Interno/2014/2297 de 2014/03/06 
Assunto: Prohabita - Requerimento para actualização de rendas 
– Rua Alfredo Roque Gameiro, 15 – 7º Dtº - Odivelas – 
Armando Aleixo 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 35,68 €, 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: 2014/05/13 
 
EDOC/2014/12419 
Interno/2014/2327 de 2014/03/06 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Largo António Aleixo 
– Odivelas – Pagamento de quotas 2014 – Pagamento de 
Obras/quota extraordinária 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 162 €, destinados a 
encargos de condomínio. De igual modo, autorizo o cabimento, 
compromisso e pagamento de 763,84 €, destinados a encargos 
de condomínio com quota extraordinária. Autorizo os presentes 
cabimentos e compromissos com condição de verificação prévia 
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: 2014/05/05 
 
EDOC/2014/13272 
Interno/2014/2480 de 2014/03/11 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas – Praceta 25 de Agosto, 7, R/C Esq. – 
Póvoa de Santo Adrião – Maria Luiza Leite Santana Paul 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 40 €, 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: 2014/05/13 
 
 
 
 

EDOC/2014/16409 
Interno/2014/3466 de 2014/04/07 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua do Poder Local – 
Pontinha - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 342 €, 
relativa a encargos com condomínio, 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: 2014/05/15 
 
EDOC/2014/19163 
Interno/2014/3845 de 2014/04/23 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas – Rua Combatentes do Ultramar, 1, 1º 
Dt. – Odivelas – Abdul Gafar Dawod 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 30,85 €, 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: 2014/05/14 
 
EDOC/2014/19067 
Interno/2014/3523 de 2014/04/09 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Praceta 1º Dezembro 
– Odivelas. Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 207,5 €, destinados a 
encargos de condomínio, 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: 2014/05/08 
 
EDOC/2014/21465 
Interno/2014/3844 de 2014/04/23 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 7, Rua Padre João Pinto – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 180 €, destinados a 
encargos de condomínio, 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: 2014/05/05 
 
EDOC/2014/25209 
Interno/2014/4588 de 2014/05/19 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Requerimento para 
actualização de rendas – Rua Laura Aires, 8, 10º B – Akil 
Ossman 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 33,60 €, 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: 2014/05/26 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2014/10627 
Interno/2014/4108 de 2014/05/02 
Processo n.º 12.03/15-2008 
Assunto: Restituição de Caução: Empreitada de Obras de 
Reparação de Emergência em Fogos Municipais sitos na: “Rua 
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Carlos Reis, n.º 01 – 3º e 2º Esq. – Bairro Gulbenkian – 
Odivelas (AD015-08)” 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
dos valores retidos como caução da caução referente à 
empreitada de reabilitação do fogo municipal.” 
Data da decisão: 2014/05/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


