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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

18.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 24 de setembro de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RETIRADA DE PONTOS  
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DO DIA 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto referente à “Proposta de Hasta Pública 
para Celebração de um Contrato de Arrendamento para 
Fins não Habitacionais da Cafetaria do Centro de 
Exposições de Odivelas”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DO DIA 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto referente à “Proposta de Atribuição de 
Apoios Financeiros no Âmbito das Candidaturas 2012 e 
2013 ao PAESO – Subprogramas A, B e C.”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATA 
 

 
 

7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2014 

 
Ata da 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 9 de abril de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E DE ODIVELAS 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO/CRIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E DE ODIVELAS 
 

Após parecer emitido pela ERSAR (Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos) relativamente ao 
Projeto de Constituição dos SIMAR (Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos) de Loures e de 
Odivelas e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/8333, de 2014.09.18, foi deliberado o 
seguinte: 
 
I - Acolher, nos termos e com os limites enunciados na 
informação acima referida, as recomendações da ERSAR 
no que concerne ao projeto de Constituição dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Concelhos 
de Loures e Odivelas;  
 
II - Sem prejuízo da pertinência das demais 
recomendações consignadas: 
 
a) Declinar a recomendação relativa à fixação de 
«Procedimentos ou regras para resolução de impasses, 
quando não seja possível obter o consenso exigido na 
cláusula quinta do acordo» nos termos e com os 
fundamentos explicitados no ponto A., n.º 12, da 
informação acima referida. 
 
b) Acolher as demais recomendações de «Incorporar 
procedimentos (especialmente em termos de prazos) para 
submissão das tarifas a parecer da ERSAR (…)» e 
«Procedimentos e repartição de competências entre os 
municípios no que respeita à instauração dos processos de 
contraordenação (…)», nos termos e com os fundamentos 
explicitados nos pontos B., n.ºs 13 e 14 e C., n.ºs 15 a 17, 
da informação acima referida. 
 
III - O Projeto do Acordo de Gestão dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, sob a forma de versão final, na 
redação já aprovada nas reuniões de 18.06.2014 dos 
órgãos executivos dos municípios de Odivelas e de 
Loures, que constitui o Anexo III da informação referida. 
(Projeto de Acordo de Gestão aprovado na 12.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 18 de junho de 2014 - publicado no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13/2014, de 1 de 
julho).  
 
IV - As alterações introduzidas, à luz das recomendações 
da ERSAR, nos artigos 7.º, 17.º e 32.º do Projeto de 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas, bem como a versão final, integral e revista, se 
anexa à informação referida. (Projeto de Regulamento 
anteriormente aprovado na 12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 18 de junho de 2014 e publicado no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 13/2014, de 1 de julho). 
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Este assunto carece da deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

NOMEAÇÃO DE VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Nomeação do Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Manuel dos Santos 
Martins, para Vogal do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
(SIMAR) de Loures e Odivelas, com efeitos 
condicionados à data da sua efetiva constituição, de 
acordo com a proposta n.º 13/PRES/2014, datada de 18 
de setembro. 
 

“Proposta n.º 13/PRES/2014 
 
Assunto: Proposta de nomeação do representante do 
município de Odivelas no Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas 
 
Considerando que,  
 
a) Se perspetivam as deliberações dos órgãos executivos e 
deliberativos municipais à «Proposta de Constituição dos 
Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos de 
Loures e Odivelas», doravante designados SIMAR; 
 
b) As supracitadas deliberações incluem a aprovação do 
Regulamento de Organização dos SIMAR e do Acordo de 
Gestão; 
 
c) No caso de deliberações favoráveis, estão reunidas as 
condições para que os SIMAR se considerem 
formalmente constituídos; 
 
d) Em conformidade com as disposições previstas no 
capítulo II da Lei n.º 50/2012, de 31/08, (alterada pela Lei 
n.º 53/2014, de 25/08) e no Regulamento de Organização 
dos SIMAR, estes serviços serão geridos por um Conselho 
de Administração, composto por um Presidente e dois 
vogais, um de cada Câmara, a designar de entre membros 
das respetivas câmaras municipais, podendo estes ser 
exonerados a todo o tempo; 
 
e) O Conselho de Administração será presidido, 
alternadamente, por representante da Câmara Municipal 
de Loures e da Câmara Municipal de Odivelas, por um 
período correspondente a metade do prazo do mandato 
dos respetivos órgãos autárquicos ou daquele que estiver 
em curso aquando da constituição dos SIMAR; 
 
f) A primeira presidência do Conselho de Administração 
dos SIMAR será atribuída ao Município de Loures; 
 

g) Torna-se, assim, necessário que os executivos 
municipais de cada uma das autarquias deliberem 
expressamente quem serão os membros do Conselho de 
Administração. 
 
Assim, tenho a honra de propor à Câmara Municipal de 
Odivelas que delibere, ao abrigo do art. 12.º n.º 2 da Lei 
n.º 50/2012, de 31/08, alterada pela Lei n.º 53/2014, de 
25/08, nomear o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, Vogal 
do Conselho de Administração dos SIMAR de Loures e 
Odivelas, com efeitos condicionados à data da sua efetiva 
constituição. 
 
Odivelas, 18 de setembro de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, com 
seis votos a favor e três abstenções) 

 
 
 
 

ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA 
 

 
 

PROJETO “COMUNIDADES EM AÇÃO, TODOS/AS CONTRA 
A VIOLÊNCIA” DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO 
 

Aceitação da candidatura ao projeto “Comunidades em 
Ação, todos/as contra a Violência” da Associação 
Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento, nos 
termos das alíneas q) e u) do n.º 1 do artigo 33.º, do anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2014/8165, de 2014-
09-15. 
 
“(…) II - Desenvolvimento 
 
Nome do Projeto 
Comunidades em Ação, todos/as contra a Violência  
 
Destinatários 
 
População estrangeira, com idades a partir dos 16 anos, 
residente nos locais identificados, independentemente da 
sua situação legal em Portugal. 
 
Linha de Financiamento 
 
FEINT – Fundo Europeu de Integração de Nacionais de 
Países Terceiros 
 
Entidade Gestora 
 
ACIDI, IP – Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural, atual ACM 
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Objetivos gerais e específicos do projeto 
 
Sensibilizar/Informar/Prevenir e Combater os fenómenos 
da Violência de Género/Doméstica (VG/VD) e Tráfico 
de Seres Humanos (TSH) e fornecer consequente apoio 
integrado, nomeadamente a nível psicológico e jurídico, às 
vítimas sinalizadas, de nacionalidade estrangeira. 
 
Sensibilizar as comunidades para as questões de VG/VD 
e TSH, criando desta forma melhores condições de 
deteção destas situações por parte da população, ao 
mesmo tempo que tornarmos os bairros intervencionados 
hostis a estas práticas. 
 
Criar uma rede de trabalho sustentável, que continue a 
acompanhar as questões de VG/VD e TSH, a longo 
prazo. 
 
Troca de conhecimentos, experiências, culturais, costume, 
hábitos, formas e estilos de vida entre as pessoas 
estrangeiras e as do país de acolhimento. Sendo que o 
objetivo primeiro será o de validar a cultura de origem, 
valorizando-a, colaborando para a manutenção da sua 
identidade e para a reconstrução das raízes culturais de 
origem.  
 
Somente evitando o ataque, a desvalorização, a 
secundarização e a desapropriação de origem, será 
possível a cooperação e apropriação pelas pessoas 
estrangeiras das questões de cidadania do país de 
acolhimento, sem perder as raízes do país de origem. 
 
Duração do projeto 
 
O projeto tem a duração de 1 ano, tendo iniciado em 
julho do corrente ano e com final previsto para o mesmo 
mês do ano de 2015. Contudo, poderá sofrer alguns 
ajustes ao nível da calendarização.  
 
Âmbito territorial de intervenção 
 
O projeto destina-se aos concelhos da Amadora, Oeiras e 
Odivelas. No Concelho de Odivelas o projeto, não é 
extensivo à totalidade do território, está previsto que 
venha a ser aplicado nas freguesias da Pontinha (Serra da 
Luz), Póvoa de St. Adrião/Olival Basto e Odivelas (Vale 
do Forno), uma vez que se tratam de territórios 
identificados com maior densidade de população 
imigrante e para os quais as temáticas do projeto tenham 
mais relevância. Contudo, podem vir a ser destacados 
outros locais que a CMO venha a considerar como 
prioritários. 
 
Metodologia/Tipologia de intervenção 
 
Procura-se essencialmente promover uma rede de 
prevenção dos fenómenos da VD-TSH e de apoio a 
vítimas e agressores, cuja intervenção vai ser realizada 

recorrendo às seguintes atividades, que podem não 
ocorrer na ordem enunciada: 
 
a) Gabinetes de Intervenção e Apoio Especializado; 
b) Ações de capacitação que visam satisfazer as 

necessidades específicas dos nacionais de países 
terceiros; 

c) Sessões de sensibilização. 
 
As atividades do projeto assentam em duas vertentes 
fundamentais: a da 
informação/sensibilização/prevenção/combate por via de 
ações de sensibilização e constituição de Grupos de 
trabalho/Ateliês; e a do Apoio integrado às pessoas 
envolvidas nos fenómenos da VG/VD e TSH em Balcão 
de Atendimento (itinerante e permanente), que preste 
serviços de apoio e aconselhamento psicológico 
(Individual ou em Grupo) e jurídico de forma 
personalizada, confidencial e gratuita. 
 
Pretende-se alcançar estes propósitos através das seguintes 
atividades: 
 
a) Reuniões preparatórias, com os moradores dos bairros, 

na divulgação das ações; 
b) Informações sobre a própria cultura, a fim de 

incorporar as especificidades culturais nas respostas; 
c) Envolvimento dos moradores dos bairros, na 

divulgação das ações; 
d) Nos grupos de trabalho e ateliês, eleger um 

beneficiário, para representar o grupo, prevenir o 
absentismo e ajudar a motivar o grupo. 

 
Mais informamos que a aceitação da Câmara Municipal de 
Odivelas através do Gabinete de Saúde, Igualdade e 
Cidadania como parceira da presente candidatura não 
implicará custos para a autarquia, uma vez que estes serão 
suportados pela Associação Portuguesa de Solidariedade e 
Desenvolvimento e a entidade financiadora. 
 
Esta parceria será uma mais-valia para a candidatura, mas 
será, com certeza, benéfica para o território de Odivelas, 
uma vez que no Concelho não existe uma resposta 
concreta às necessidades do público identificado. Existem 
apenas resposta de âmbito genérico que, de forma mais ou 
menos direta, interferem com as temáticas em análise.  
 
Pelo que, o projeto em questão será “piloto”, no que 
respeita à especificidade da resposta que disponibiliza aos 
nacionais de países terceiros. 
 
Assim sendo, a Câmara Municipal apoiaria da seguinte 
forma: 
 
a) Identificação das zonas com população mais vulnerável 

- No Concelho de Odivelas o projeto, não é extensivo 
à totalidade do território, está previsto que venha a ser 
aplicado nas freguesias da Pontinha (Serra da Luz), 
Póvoa de St. Adrião/Olival Basto e Odivelas (Vale do 
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Forno), uma vez que se tratam de territórios 
identificados com maior densidade de população 
imigrante e para os quais as temáticas do projeto 
tenham mais relevância. Contudo, podem vir a ser 
destacados outros locais que a CMO venha a 
considerar como prioritários; 

b) Divulgação do projeto; 
c) Apoio logístico, dentro das competências e 

possibilidades do Gabinete de Saúde Igualdade e 
Cidadania.(…)” Informação n.º Interno/2014/8165, de 
2014-09-15. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA 

 
Acordo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Universidade Lusófona, para organização do 
Torneio de início da época desportiva 2014/2015 e para 
preparação do Campeonato do Mundo de Voleibol 2015, 
de acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/7915, de 2014-09-05, e nos termos da minuta que se 
encontra anexa à informação referida. 
 
A parceria a efetivar traduz-se na celebração de um 
Acordo de Cooperação, cabendo a cada uma das partes 
assegurar os seguintes aspetos: 
 
Responsabilidades da Câmara Municipal de Odivelas: 
 
- Ceder os espaços e infraestruturas necessárias para a 

realização dos eventos: Torneio de início da época 
desportiva 2014/2015 e Preparação do Campeonato do 
Mundo de Voleibol 2015; 

- Assegurar o normal funcionamento das instalações 
utilizadas; 

- Disponibilizar, mediante disponibilidade, apoio logístico, 
na organização dos eventos Torneio de início da época 
desportiva 2014/2015 e na Preparação do Campeonato 
do Mundo de Voleibol 2015;  

- Conceder apoio logístico na ação de formação 
desenvolvida pela Universidade Lusófona no âmbito 
do presente Acordo, nomeadamente na cedência de 
instalações. 

 
Responsabilidades da Universidade Lusófona: 
 
- Fomentar a prática do Voleibol no concelho de 

Odivelas, colaborando com o Município de Odivelas 
em ações de divulgação/fomento da modalidade;  

- Desenvolver, pelo menos, 1 ação de formação 
convidando os agentes desportivos, indicados pelo 
Município de Odivelas, no âmbito do presente acordo.  

- Colaborar com o Município de Odivelas, na emissão de 
pareceres e no planeamento de infraestruturas 
desportivas a implantar no concelho.  

- Ofertar o Município de Odivelas com 1 cadeira de 
árbitros a título definitivo. 

 
 

“(Minuta) 
 

Acordo de Cooperação 
 

Considerando que: 
 
- O apoio à promoção e dinamização da prática de 
atividade física e do desporto constitui uma das 
competências e atribuições das autarquias, nomeadamente 
na área da formação e a ela associadas. 
 
- O desporto no Município de Odivelas tem vindo a 
assumir uma posição de destaque, na medida em que 
constitui um sinal de qualidade de vida e de bem-estar da 
população. 
 
- Os equipamentos desportivos são um dos instrumentos 
fundamentais ao dispor do Município para a promoção do 
desporto; com vista à racionalização dos recursos 
disponíveis e a maximização dos objetivos previstos; 
 
- O Município de Odivelas tem sido uma referência no 
panorama desportivo nacional, muito devido à edificação 
e dinamização de múltiplos eventos nacionais e 
internacionais no seu Multiusos, infraestrutura que dispõe 
de condições ótimas para a organização de grandes 
eventos de nível nacional e internacional; 
 
- As excelentes condições existentes, devem não só ser 
usufruídas e aproveitadas pelo público e desportistas do 
Concelho, como tornadas conhecidas no mapa do 
voleibol, trazendo ao município representantes da 
modalidade. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas reconhecendo a 
importância da organização de grandes eventos como 
fator de desenvolvimento da modalidade, na promoção do 
Município e na promoção de estilos de vida ativa e 
saudável, associa-se à Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias na organização do Torneio 
de início da época desportiva 2014/2015 e na Preparação 
do Campeonato do Mundo de Voleibol 2015. 
 
A congregação destes interesses permite criar em Odivelas 
um conjunto de incentivos e mecanismos estimuladores 
ao desenvolvimento do Voleibol, especialmente porque se 
trata de uma modalidade que se pretende desenvolver no 
Concelho de Odivelas. 
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Assim sendo, é celebrado entre: 
 
- MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, doravante 
designada por Município, representado neste ato por, 
Susana de Fátima de Carvalho Amador, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
 
E 
 
- UNIVERSIDADE LUSÓFONA - COFAC, instituição privada, 
contribuinte n.º 501 679 529, com sede no Campo 
Grande, 376, em Lisboa, representada neste ato por o 
Prof. Jorge Proença, na qualidade de Diretor da Faculdade 
de Educação Física e Desporto. 
 
Um Acordo de Cooperação, que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 
 

O presente Acordo tem por objeto: 
 
1. Articular recursos e ações com a finalidade de divulgar e 
incrementar o Voleibol no contexto do desenvolvimento 
desportivo do Município de Odivelas, através da definição 
de princípios e normas claras de relacionamento entre as 
duas instituições. 
 
2. Promover a generalização e o desenvolvimento do 
Voleibol no concelho de Odivelas. 
 
3. Aumentar progressivamente o número de praticantes da 
modalidade, privilegiando os escalões etários mais baixos e 
o alargamento progressivo aos outros escalões. 
 
4. Ceder as instalações do Pavilhão Multiusos de Odivelas 
(PMO), para a realização dos eventos: 
 
4.1. Torneio de início da época desportiva 2014/2015, no 
género feminino, nos escalões juniores e seniores; 
 
4.2. Preparação do Campeonato do Mundo de Voleibol 
2015, no género masculino, no escalão de Juniores ou 
Séniores. 
 
5. Ceder a Quinta das Águas Férreas para o alojamento 
dos atletas e equipa técnica. 
 
6. As partes comprometem-se a analisar a viabilidade de 
realização de futuras iniciativas, com vista a promover e 
desenvolver a modalidade no concelho de Odivelas, 
mediante a celebração de um Acordo, de forma a definir 
situações específicas. 

 
 
 

Cláusula Segunda 
Responsabilidade Técnica 

 
A Universidade Lusófona assume a responsabilidade 
técnica pela organização das seguintes iniciativas 
desportivas, no concelho de Odivelas: 
 
- Torneio de início da época desportiva 2014/2015 – 27 e 
28 de setembro de 2014. 
 
- Preparação do Campeonato do Mundo de Voleibol – 
julho de 2015 (1 semana a designar). 

 
Cláusula Terceira 

Organização do(s) Evento(s) 
 

Cabe à Universidade Lusófona o planeamento, 
preparação, realização e avaliação dos eventos, 
comprometendo-se a realizar todas as tarefas relacionadas 
e inerentes à respetiva organização, de modo a garantir 
que os mesmos correspondam às expectativas qualitativas 
e quantitativas de todos os intervenientes e do público, 
para eventos desta natureza. 

 
Cláusula Quarta 

Responsabilidade do Município 
 

1. Ceder os espaços e as infraestruturas necessárias para a 
realização dos eventos Torneio de início da época 
desportiva 2014/2015 e Preparação do Campeonato do 
Mundo de Voleibol 2015. 
 
2. Assegurar o normal funcionamento das instalações 
utilizadas. 
 
3. Disponibilizar, mediante disponibilidade, o seguinte 
apoio técnico e logístico, na organização do eventos: 
 
a) Material/equipamento necessário; 
 
b) Colaborar na decoração do Pavilhão; 
 
c) Promover e divulgar o evento, pelos meios normais de 
distribuição do Município, colocando ainda ao dispor da 
Lusófona Voleibol, o circuito de mupis; 
 
d) Viaturas municipais, para transporte de 
material/equipamento; 
 
e) Alojamento na Quinta das Águas Férreas; 
 
f) Lembranças aos representantes das comitivas. 
 
4. Conceder apoio logístico na ação de formação 
desenvolvida pela Universidade Lusófona no âmbito do 
presente Acordo, nomeadamente na cedência de 
instalações. 
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Cláusula Quinta 
Responsabilidade da Lusófona Voleibol 

 
1. Assegurar os seguintes aspetos organizativos dos 
eventos Torneio de início da época desportiva 2014/2015 
e Preparação do Campeonato do Mundo de Voleibol 
2015: 
 
a) A coordenação técnica; 
 
b) A arbitragem; 
 
c) O policiamento; 
 
d) Obtenção de licenças necessárias à realização do 
evento; 
 
e) Efetuar todas as apólices de seguros exigidos por lei; 
 
f) A mediatização do evento, comprometendo-se a 
Universidade Lusófona a obter a transmissão, tão alargada 
quanto possível; 
 
g) O apoio médico no local; 
 
h) Assumir os custos com os serviços adicionais, 
nomeadamente de limpeza, segurança/vigilância e outros, 
sendo que é da competência exclusiva da CMO essa 
aquisição, conforme previsto nos n.os 1 e 2 do Artigo 35.º 
do Regulamento de Funcionamento, Cedência e 
Utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
 
2. Fomentar a prática do Voleibol no concelho de 
Odivelas, colaborando com o Município de Odivelas em 
ações de divulgação/fomento da modalidade.  
 
3. Desenvolver, pelo menos, 1 (uma) ação de formação, 
convidando os agentes desportivos, indicados pelo 
Município de Odivelas, no âmbito do presente acordo. 
 
4. Colaborar com o Município de Odivelas, na emissão de 
pareceres e no planeamento de infraestruturas desportivas 
a implantar no concelho. 
 
5. Ofertar o Município de Odivelas com 1 cadeira de 
árbitros a título definitivo. 

 
Cláusula Sexta 

Receitas 
 

1. A utilização das instalações com transmissão televisiva 
ou filmagens com caráter comercial, depende de prévia 
autorização do Município, tendo este direito a 20% da 
receita bruta dos diretos de transmissão, conforme 
previsto no n.º 108 (Taxas de Utilização) do Regulamento 
de Taxas e Outras Receitas Municipais – Regulamento de 
Liquidação e Cobrança. 

 
 

Cláusula Sétima 
Casos de Força Maior 

 
No caso de desastres naturais, revoltas e emergências 
nacionais, guerra ou greves gerais, alterações ao normal 
funcionamento da organização do país, que tornem 
impossível o cumprimento deste Acordo, ou a qualquer 
outra razão inesperada, a que o Município e a 
Universidade Lusófona sejam totalmente alheios, as partes 
tentarão encontrar uma solução aceitável para ambos, de 
modo a minorar os prejuízos subjacentes. 

 
Cláusula Oitava 

Vigência do Acordo 
 

O presente Acordo diz respeito às duas iniciativas 
desportivas: Torneio de início da época desportiva 
2014/2015 e  Preparação do Campeonato do Mundo de 
Voleibol 2015, iniciando a sua vigência no dia anterior ao 
evento e cessando um dia após o término de cada evento. 

 
Cláusula Nona 

Disposições Finais 
 

Qualquer modificação ao presente Acordo carece de 
prévia apreciação entre as partes e redução a escrito. 
 
Odivelas, ________ de agosto de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
_____________________________________ 

(Susana de Fátima de Carvalho Amador) 
 

A Universidade Lusófona 
_____________________________________ 

(Professor Jorge Proença)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2014/8161, de 2014.09.15, de autorização da 
aceitação da doação da Mundicenter II – Gestão de 
Espaços Comerciais, S.A, de um MGC (Mundicenter Gift 
Card), no valor total de €300,00 (trezentos euros), para o 
passageiro 1 milhão do autocarro Voltas, no âmbito da 
iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas “Voltas – 
Passageiro 1 Milhão”, para assinalar 1 milhão de 
utilizadores desse autocarro, de acordo com o proposto na 
informação acima referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 
 

Aceitação da doação de Carlos Santos Marques (artista 
plástico) do seu quadro intitulado “Memórias de 
Odivelas”, com as dimensões de 29x29 cm, no valor total 
de €80,00 (oitenta euros), com a finalidade de o mesmo 
passar a pertencer ao acervo municipal do Centro de 
Exposições de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/8034, de 2014.09.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 
 

Aceitação da doação de Ivo Alexandre (artista plástico), 
do seu quadro intitulado “A Porta”, com as dimensões de 
90x60 cm, no valor total de €1.200,00 (mil e duzentos 
euros), com a finalidade de o mesmo passar a pertencer ao 
acervo municipal do Centro de Exposições de Odivelas, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/8192, de 2014.09.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 
 

Aceitação da doação de Ana Maria Gonçalves de uma 
máquina de lavar louça Míele de 1973, com o valor 
calculado em €750,00 (setecentos e cinquenta euros), e de 
um tanque de lavar roupa em cimento, com o valor 
calculado em €50,00 (cinquenta euros), com a finalidade 
de os mesmos passarem a fazer parte do acervo 
museológico municipal, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/7804, de 2014.09.02.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Odivelas”, no dia 19 de outubro de 2014, para deslocação 
à Covilhã, com um custo total estimado em €299,48 
(duzentos e noventa e nove euros e quarenta e oito 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/8203, de 2014.09.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 

BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTE 219, 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89 do Bairro 
Casal da Silveira, para o lote 219, na União de Freguesias 
de Pontinha e Famões, em nome de Palmira da Conceição 
Lopes. As alterações incidem sobre o lote 219, visando a 
redução da área do lote de 250m2 para 150m2, bem como 
o aumento do número de fogos de 2 para 4 e o número de 
pisos de 2 para 2+sótão. Considerando-se uma área de 
implantação de 135m2 e de construção de 315m2, nas 
condições constantes da informação técnica n.º 
199/TR/DRRU/DGOU/14, de 03-09-14, e de acordo 
com o proposto na informação constante a folhas 6123 
do processo, de 12 de setembro de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2009 

BAIRRO NOVO DE SANTO ELOY, LOTE 33 
PROCESSO N.º 47251/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2009 do Bairro 
Novo de Sto. Eloy, para o lote 33, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, em nome de Jacinto 
António Alves Cotrim. Alteração dos parâmetros 
urbanísticos do lote 33, designadamente o aumento da 
área de implantação e construção, nas condições 
constantes da informação técnica n.º 
172/RD/DRRU/DGOU/14, de 03 de setembro de 2014 
e de acordo com o proposto na informação constante do 
processo a folhas 3160, de 15 de setembro de 2014. 
 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2009 do B.º 
Novo de Sto. Eloy nas seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99° do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor 6.165,09€, como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (40,83m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
atual e no art.º 49° e n.º 2 do art.º 99° do RMEU, de 
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acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva.(…)” (Informação n.º 
47251/RC, de 15 de setembro de 2014, constante a folhas 
3160 e 3159 do processo). 
 
Relativamente aos parâmetros urbanísticos do lote temos 
a seguinte alteração: 
 
 Alvará n.º 3/2009 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos 

Usos 

ÁREAS MÁXIMAS 
(m2) 

IMPL. CONSTR. AE 

33 289 2 2 H+AE 150 300 150 

 
 Proposta de Alteração ao Alvará n.º 3/2009 

Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos Usos 

ÁREAS MÁXIMAS 
(m2) 

IMPL. CONSTR. AE 

33 289 2 2 H+AE 240 440 150 

H – Habitação 
AE – Atividade económica 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Relativamente aos parâmetros urbanísticos totais do 
bairro temos a seguinte alteração: 
 

 
Alvará n.º 
3/2009 

Proposta de 
Alteração ao 

Alvará n.º 
3/2009 

Diferença 

ÁREA MÁXIMA 
DE 
IMPLANTAÇÃO 

16 562,00 m2 16 652,00 m2 
+ 90.00 

m2 

ÁREA MÁXIMA 
DE 
CONSTRUÇÃO 

31 121,00 m2 31 261,00 m2 + 140.00 
m2 

3.2 DO 
REGULAMENTO 
(área verde dentro 
dos lotes) 

9 595,00 m2 9 550,00 m2 - 45,00 m2 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2001 

BAIRRO TRIGACHE SUL, LOTE 30 
PROCESSO N.º 962/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2001 do Bairro 
Trigache Sul, para o lote 30, na União de Freguesias de 
Pontinha e Famões, em nome de Rita Magalhães do 
Carmo Rodrigues. A alteração consiste na regularização de 
uma construção consolidada, pré-existente à data da 
emissão do alvará de loteamento, com proposta de 
aumento de 1 fogo para 2 fogos e respetivamente da área 
de anexo de 18,25 m2 para 25m2, nas condições 
constantes da informação técnica n.º 137/CR/DRRU/ 

DGOU/14, de 4 de setembro de 2014, e de acordo com o 
proposto na informação constante do processo a folhas 
1693 e 1692, de 12 de setembro de 2014. 
 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2001 do B.º 
Trigache Sul nas seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99° do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor 3.103,58€, como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (20,08m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
atual e no art.º 49° e n.º 2 do art.º 99° do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva.(…)” (Informação n.º 962/RC, 
de 12 de setembro de 2014, constante a folhas 1693 e 1692 do 
processo). 
 
O projeto de loteamento caracteriza-se pelos seguintes 
indicadores urbanísticos 
 

ALVARÁ LOTEAMENTO EM VIGOR 

Lote A.Lote A.I. A.C. A.Anexo N.ºP Fg Uso 

30 422 130 260 18.25 2 1 H 

 
PROPOSTA ALTERAÇÃO 

Lote A.Lote A.I. A.C. A.Anexo N.ºP Fg Uso 

30 422 130 260 25 2 2 H 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2002 

BAIRRO MIMOSA, LOTE 102 
PROCESSO N.º 46692/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2002 do Bairro da 
Mimosa, para o lote 102, na Freguesia de Odivelas, em 
nome de Joaquim Alves. Corresponde a um pedido de 
alteração aos parâmetros urbanísticos fixados para o 
referido lote, com vista à legalização da edificação 
existente. As alterações consistem no seguinte: aumento 
da área de implantação em 25 m2, aumento da área de 
construção em 50 m2, introdução de área de anexo de 20 
m2, abandono da pretensão de aumento de 1 fogo, 
introdução de 1 atividade económica e alteração do 
polígono de implantação resultante da realidade da 
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edificação existente. Nas condições constantes da 
informação técnica n.º 145/CR/DRRU/DGOU/14, de 
15 de setembro de 2014, e de acordo com o proposto na 
informação constante do processo a folhas 1768 e 1767, 
de 15 de setembro de 2014. 
 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2002 do B.º da 
Mimosa nas seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99° do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor 4.966,79€, como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (32,50m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redação 
atual e no art.º 49° e n.º 2 do art.º 99° do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva.(…)” (Informação n.º 
46692/OM, de 15 de setembro de 2014, constante a folhas 
1768 e 1767 do processo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-234 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
234, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10458 de 05-09-2014, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €1.033,56 (mil e trinta e três euros 
e cinquenta e seis cêntimos), em nome de Fernando 
Pereira Lopes, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001, de 7 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
77/RO/DRRU/DGOU/14, de 10-09-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-56 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
56, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10779 de 08-09-2014, do Banco Caixa Geral de 

Depósitos, no valor de €1.118,28 (mil cento e dezoito 
euros e vinte e oito cêntimos), em nome de José Lopes 
Basílio, a favor da câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001, de 7 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
78/RO/DRRU/DGOU/ 14, de 10-09-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-78 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
78, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
11242 de 18-08-2014, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €899,56 (oitocentos e noventa e 
nove euros e cinquenta e seis cêntimos), em nome de 
António Pires Feliciano, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001, de 7 de setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 79/RO/DRRU/DGOU/14, de 10-09-
2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A127-C 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
A127-C, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10185 de 09-09-2014, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €849,49 (oitocentos e quarenta e 
nove euros e quarenta e nove cêntimos), em nome de 
Maria Adelaide Simões Rico de Morais Nunes, a favor da 
Câmara Municipal de Odivelas, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/2001, de 7 de setembro, de acordo com 
o proposto na informação n.º 
83/RO/DRRU/DGOU/14, de 15-09-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-50 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
50, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10536 de 10-09-2014, do Banco Caixa Geral de 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XV - N.º 19 – 7 de outubro de 2014 

16 
 

Depósitos, no valor de € 814,07 (oitocentos e catorze 
euros e sete cêntimos), em nome de João Milheiro 
Barroso, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001, de 7 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
82/RO/DRRU/DGOU/ 14, de 15-09-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-247 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
247, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10540 de 11-09-2014, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €826,39 (oitocentos e vinte e seis 
euros e trinta e nove cêntimos), em nome de Remígio da 
Costa Marinho, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001, de 7 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
84/RO/DRRU/DGOU/ 14, de 15-09-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-168 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
168, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10385, de 12-09-2014, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €899,56 (oitocentos e noventa e 
nove euros e cinquenta e seis cêntimos), em nome de 
Mário Lopes Pina, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001, de 7 de setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 85/RO/DRRU/DGOU/ 14, de 15-09-
2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-155 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
155, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10398 de 12-09-2014, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 714,72 (setecentos e catorze 

euros e setenta e dois cêntimos), em nome de Mário 
Lopes Pina, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001, de 7 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
86/RO/DRRU/DGOU/ 14, de 15-09-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-153 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
153, inserido no Bairro dos Pedernais, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10566 de 12-09-2014, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 924,20 (novecentos e vinte e 
quatro euros e vinte cêntimos), em nome de Maria Irene 
Sampaio, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001, de 7 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
87/RO/DRRU/DGOU/ 14, de 15-09-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 3 de outubro de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

16.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
14.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 - EXTRAORDINÁRIA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2014/8633, de 2014.09.29, de autorização da 14.ª 
Alteração Orçamental 2014, Extraordinária, de acordo 
com o proposto na referida informação, nos termos dos 
Mapas anexos à mesma. 
 
 
“14.ª Alteração Orçamental 
 
A 14.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2014 
serve única e exclusivamente para proceder ao reforço do 
projeto 154/A/2014, referente ao I Festival Marmelada 
Branca e Doçaria Conventual, com o valor de 11.000,00 
euros. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 11.000,00 euros (onze mil euros) 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 11.000,00 0,00 

Total de Despesas 
Capital 

0,00 11.000,00 

Total Geral 11.000,00 11.000,00 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

17.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
15.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 - EXTRAORDINÁRIA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2014/8752, de 2014.10.01, de autorização da 15.ª 
Alteração Orçamental 2014, Extraordinária, de acordo 
com o proposto na referida informação, nos termos dos 
Mapas anexos à mesma. 
 
“15.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2014 serve 
única e exclusivamente para proceder a movimentos de 
regularização no âmbito da internalização das atividades 
da empresa Municipália. 
 
Deste modo foi necessário proceder ao reforço de 
rubricas de pessoal, tendo em vista o processamento de 
vencimentos dos meses de novembro e dezembro do 
presente ano, na sequência da integração de funcionários e 
prestadores de serviços na CMO, no valor total de 
171.128,15 euros. Foi ainda, igualmente, necessário 
proceder ao reforço de uma verba de 580.167,60 euros, 
montante a transferir para a empresa Municipália relativa 
ao processo de indemnização por cessação de funções. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 477.295,75 € (quatrocentos e setenta e sete mil, 
duzentos e noventa e cinco euros, setenta e cinco euros), 
verificando-se um aumento das despesas correntes no 
valor de 107.204,62 euros (cento e sete mil, duzentos e 
quatro euros e sessenta e dois cêntimos) por contrapartida 
de um decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
de capital, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

477.295,75 370.091,13 

Total de Despesas 
Capital 0,00 107.204,62 

Total Geral 477.295,75 477.295,75 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 
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MUNICIPÁLIA 
 

 
 

DISSOLUÇÃO DA MUNICIPÁLIA E.M.  
E PLANO DE INTERNALIZAÇÃO  

DA SUA ATIVIDADE NO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 
Proposta de Dissolução da Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas 
E.M. e Proposta de Aprovação do Plano de Internalização 
da sua Atividade no Município de Odivelas, nos seguintes 
termos, de acordo com a Proposta n.º 14/PRES/2014, 
datada de 29 de setembro de 2014: 
 
I. Determinar a dissolução da Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas 
E.M., por força do disposto nos Artigos 61.º a 66.º, n.º 2 e 
n.º 5 do Artigo 70.º, todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto; 
 
II. Determinar a internalização das atividades da 
Municipália nos serviços do Município;  
 
III. Declarar que os trabalhadores da Municipália 
necessários à prossecução das atividades a internalizar são 
os que preenchem as categorias indicadas no Plano de 
Internalização em anexo, sendo que no caso dos restantes 
o seu posto de trabalho se considera extinto;  
 
IV. Aprovar o Plano de Internalização, nos termos do 
Artigo 62, nº 12, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, que 
consta em anexo, e mandatar o Executivo para, em 
conjugação com o Liquidatário, a designar, apresentar um 
plano de ação devidamente valorado, devendo a 
liquidação estar terminada até 31 de dezembro de 2014.  
 
V. Determinar que, no decurso do processo de liquidação 
do património da Municipália, se proceda ao 
levantamento dos seus ativos e passivos e que na 
conclusão do processo de liquidação se proceda à reversão 
para o Município de todos os seus direitos, ativos, 
obrigações e passivos. 
 
 
Procede-se à publicação da Proposta n.º 14/PRES/2014, na 
íntegra: 

 
“PROPOSTA N.º 14/PRES/2014 

 
Assunto: Proposta de Dissolução da Municipália – Gestão 
de Equipamentos e Património do Município de Odivelas 
E.M. e Proposta de Aprovação do Plano de Internalização 
da sua Atividade no Município de Odivelas 
 
Considerando que: 
 
1. A “Municipália – Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas E.M.”, foi 

constituída em setembro de 2007, resultando da fusão das 
anteriores empresas municipais “Odivelgest” e 
“Odivelcultur” vocacionadas para as áreas do Desporto e 
da Cultura, respetivamente; 
 
2. Esta empresa, em resultado da fusão, congregou 
sinergias e manteve como escopo da sua atividade um 
projeto de oferta de atividades culturais e desportivas de 
elevado nível com que sempre presenteou os seus 
munícipes e os cidadãos em geral; 
 
3. A Municipália geriu diversos equipamentos com 
destaque para as Piscinas Municipais e Centro Cultural da 
Malaposta. As Piscinas Municipais fruto de diversas 
intervenções de fundo, designadamente ao nível da 
cobertura, balneários, novo tanque de hidroterapia e 
novas modalidades revelam um grande fulgor e um 
crescimento contínuo de inscrições que em 2014 voltou a 
corresponder às expetativas. A 1 de setembro de 2014 já 
contava com 2158 inscrições. 
 
4. Já no tocante à Malaposta a afirmação deste Pólo 
Cultural extravasou fronteiras e posiciona-se já como um 
equipamento cultural reconhecido em todo o território 
nacional, tendo dado, recentemente, os primeiros passos 
na internacionalização, através de parcerias, entre outras, 
com o Teatro Limiar da Galiza. Assume-se o C.C. da 
Malaposta, como espaço dinamizador de referência da 
criação artística em todas as artes de palco, promovendo o 
intercâmbio e a colaboração performativa a nível nacional 
e internacional.  
 
5. A forte aposta no projeto educativo, junto das Escolas 
secundárias, com os Séniors e a dinâmica de proximidade 
com entidades estatais (Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) e 
associações culturais, tem sido um fator de coesão e de 
promoção das identidades locais e lusófonas. Em 2013 
este equipamento, de valor nacional, recebeu 57.545 
espetadores, distribuídos por 1184 sessões, e acolheu, 
produziu e coproduziu cerca de 410 espetáculos. No 1º 
semestre de 2014 o número de espetadores estima-se em 
40.071. 
 
6. Fruto de um conjunto de vicissitudes que se prenderam 
com os aumentos sucessivos nos custos fixos da estrutura 
derivados do aumento das tarifas da água, do exponencial 
aumento do IVA na eletricidade e aumentos sucessivos do 
gás, a par da redução do subsidio à exploração em cerca 
de 10% (na sequência da redução das transferências do 
Orçamento de Estado para a Câmara Municipal de 
Odivelas e da diminuição das receitas municipais a partir 
de 2007) que nunca foi compensado com aumentos no 
preçário de âmbito cultural, que se manteve inalterado, a 
Municipália, ainda que apoiada com os subsídios à 
exploração atribuídos pela Câmara Municipal, não obteve 
os resultados previstos no nº 1, do Artigo 62.º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 19 – 7 de outubro de 2014  

19 
 

7. Entendeu o Executivo Municipal que ainda era tempo 
de “salvar” a única empresa local existente no seu 
território e, nesse sentido, aprovou na 5.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada a 
20.12.2013, um Plano de Reestruturação que defendia e 
demonstrava a viabilidade da empresa; 
 
8. Em síntese, o Plano de Reestruturação propunha um 
conjunto de alterações ao nível da gestão dos 
equipamentos, designadamente do Pavilhão Municipal e 
dos Bares e projetava o impacto dessas alterações 
demonstrando que as mesmas viabilizariam a empresa; 
 
9. O referido Plano foi remetido ao Secretário de Estado 
das Finanças e ao Secretário de Estado da Administração 
Pública, em 20.12.2013, no intuito de obter a anuência 
destas entidades quanto à implementação do mesmo; 
 
10. Sem que houvesse resposta à comunicação por parte 
de S. Exas, os Srs. Secretários de Estado, a Câmara 
Municipal de Odivelas foi em 19 de junho último, 
confrontada com um ofício da IGF que, em suma, dizia 
que não tinha a empresa cumprido os critérios do n.º1 do 
art.º 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, pelo que 
teria que ser urgentemente dissolvida; 
 
11. No mesmo ofício, a IGF advertia que caso a Câmara 
Municipal de Odivelas não determinasse a dissolução da 
empresa municipal, seria a própria Inspeção-Geral de 
Finanças a fazê-lo, oficiosamente; 
 
12. Através do ofício n.º 13270, de 25.06.2014, a 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, informou a 
IGF do seguinte:  
 
“…esta autarquia encetou todos os esforços visando a 
subsistência da Municipália, EM, mediante a aplicação de 
um plano de recuperação financeira aprovado nos órgãos 
próprios. 
 
Pese embora tenhamos tentado, desde sempre, preservar a 
mesma e a integralidade dos direitos dos trabalhadores, 
mostram-se agora esgotadas todas as diligências, perante o 
quadro legal vigente, a nosso ver injusto, mas que num 
Estado de Direito temos que cumprir e respeitar. 
 
Assim, informamos que, no âmbito das nossas atribuições 
e competências, vamos, de imediato, dar início aos 
procedimentos tendentes à dissolução/liquidação da 
Municipália, EM, a submeter, oportunamente, a 
deliberação dos órgãos municipais competentes.”; 
 
13. Na sequência do atrás referido, foi designado através 
do despacho n.º 44/PRES/2014, de 26.06.2014, um 
Grupo de Trabalho para estudo e acompanhamento da 
fase de Internalização das atividades e dos trabalhadores; 
 
14. Em 09.06.2014, 11.07.2014, 07.08.2014 e 09.09.2014, o 
Tribunal de Contas remeteu ofícios à Câmara Municipal 

tendo em vista a eventual devolução do processo de visto, 
por insuficiência de informação, designadamente no que 
diz respeito à dissolução da Municipália e ao Plano de 
Internalização; 
 
15. Aqui chegados, impõe-se concluir pela dissolução da 
Municipália, causando o mínimo de perturbação possível 
na continuidade da oferta cultural e desportiva que tem 
honrado o interesse público e prestigiado o Município de 
Odivelas e os seus munícipes; 
 
16. Da maior importância, neste processo de dissolução 
que a Lei nos impõe, e na sequência da internalização das 
atividades da empresa municipal, assume especial relevo a 
salvaguarda do direito ao trabalho, constitucionalmente 
protegido, dos trabalhadores da Municipália, a quem o 
Município de Odivelas pode oferecer, nos estritos termos 
do disposto na Lei n.º 50/2012, uma futura integração no 
seu mapa de pessoal; 
 
17. A missão da empresa a dissolver, que, como ficou 
dito, abrange as áreas da cultura e do desporto, estando as 
mesmas incluídas nas atribuições do Município de 
Odivelas será prosseguida por este, num quadro de 
internalização; 
 
18. No âmbito desta internalização das atividades da 
Municipália, é reconhecido que a maior parte dos atuais 
trabalhadores da empresa vão ser necessários para a 
prossecução das atividades a internalizar e, conforme do 
dispositivo legal dispõe e impõe para estes casos (n.ºs 8 e 
9 do Artigo 62.º da Lei n.º 50/2012 e n.º 13 aditado pela 
Lei n.º 53/2014, 25 agosto de 2014), o Município de 
Odivelas procederá à abertura de procedimentos 
concursais para a ocupação de postos de trabalho 
correspondentes às funções ou atividades destes 
trabalhadores, após a celebração dos acordos de cedência 
de interesse público, nos termos dos n.ºs 6 e 7 do Artigo 
62.º da Lei n. 50/2012, com todos os trabalhadores da 
Municipália que o desejem; 
 
19. Ainda nos termos do n.º 7, do Artigo 70.º, da supra 
mencionada Lei, a internalização destes trabalhadores que 
serão os necessários à realização das atividades até agora 
desenvolvidas pela Municipália, uma vez selecionados 
através do competente procedimento concursal, não é 
contabilizada “para efeitos dos limites de contratação 
previstos na Lei do Orçamento do Estado”. 
 
Assim: 
 
Temos a honra de propor que a Câmara Municipal de 
Odivelas delibere, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
Artigo 22.º, aplicável ex vi do n.º 2 do Artigo 61.º, ambos 
da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, apresentar à 
Assembleia Municipal a seguinte proposta: 
 
I. Determinar a dissolução da Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas 
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E.M., por força do disposto nos Artigos 61.º a 66.º, n.º 2 e 
n.º 5 do Artigo 70.º, todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto; 
 
II. Determinar a internalização das atividades da 
Municipália nos serviços do Município; 
 
III. Declarar que os trabalhadores da Municipália 
necessários à prossecução das atividades a internalizar são 
os que preenchem as categorias indicadas no Plano de 
Internalização em anexo, sendo que no caso dos restantes 
o seu posto de trabalho se considera extinto; 
 
IV. Aprovar o Plano de Internalização, nos termos do 
Artigo 62, nº 12, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, que 
consta em anexo, e mandatar o Executivo para, em 
conjugação com o Liquidatário, a designar, apresentar um 
plano de ação devidamente valorado, devendo a 
liquidação estar terminada até 31 de dezembro de 2014. 
 
V. Determinar que, no decurso do processo de liquidação 
do património da Municipália, se proceda ao 
levantamento dos seus ativos e passivos e que na 
conclusão do processo de liquidação se proceda à reversão 
para o Município de todos os seus direitos, ativos, 
obrigações e passivos. 
 
A presente proposta deverá ser previamente cabimentada 
e efetuado o compromisso da despesa, após verificação 
dos fundos disponíveis, em conformidade com o previsto 
no ponto III do Anexo. 
 
Odivelas, 29 de setembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 

Este assunto carece da deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

LIQUIDATÁRIO DA MUNICIPÁLIA E.M. 
E DEFINIÇÃO DOS TERMOS DA LIQUIDAÇÃO 

 
Proposta de Nomeação do Liquidatário da Municipália, 
E.M. e Definição dos Termos da Liquidação, nos 
seguintes termos, de acordo com a Proposta n.º 
15/PRES/2014, datada de 29 de setembro de 2014:  
 
I. Ao abrigo do n.º 1 do Artigo 151.º do CSC, nomear o 
Sr. Dr. Mário Máximo dos Santos, atual Presidente do 
Conselho de Administração da Municipália, E.M., 
liquidatário da empresa municipal e cuja declaração de 
aceitação para o exercício das funções se anexa para 
efeitos de habilitação da deliberação;  
 

II. Fixar-lhe a remuneração mensal no valor de € 3.150,00 
(três mil cento e cinquenta euros), a qual constituirá, na 
sua totalidade, encargo da liquidação;  
 
III. Fixar até 31 de dezembro de 2014, o prazo para o 
encerramento da liquidação;  
 
IV. Determinar que o liquidatário, após as deliberações 
favoráveis dos órgãos municipais competentes à Proposta 
n.º 14/PRES/2014 e à presente, dê, de imediato, início ao 
procedimento de liquidação, de acordo com as imposições 
resultantes da lei, da natureza das suas funções e das 
condições aqui consignadas. 
 
 
Procede-se à publicação da Proposta n.º 14/PRES/2014, na 
íntegra: 
 

“PROPOSTA N.º 15/PRES/2014 
 
Assunto: Proposta de Nomeação do Liquidatário da 
Municipália, E.M. e Definição dos Termos da Liquidação 
 
Considerando que: 
 
1. Na sequência da comunicação da IGF que intimou esta 
autarquia, ao abrigo do quadro legal vigente (Artigos 61° a 
66º ex vi n.º 5 do Artigo 70°, do novo Regime Jurídico da 
Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, 
aprovado pela Lei n° 50/2012, de 31 de agosto) a 
proceder à dissolução/liquidação da Municipália, E.M., foi 
aquela entidade informada, em 25 de junho de 2014, que 
os órgãos competentes deste município iriam, de imediato, 
dar início ao processo de dissolução. 
 
2. Visando habilitar a proposta de deliberação de 
dissolução, e dando cumprimento aos procedimentos 
legais, o Plano de Internalização das Atividades da 
Municipália, E.M. nos serviços deste Município está agora 
em condições de ser submetido a deliberação dos órgãos 
municipais competentes. 
 
3. Acresce que, por força do disposto no n.º 4 do Artigo 
62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a dissolução (e 
liquidação) da empresa municipal deve obedecer ao 
regime jurídico dos procedimentos administrativos de 
dissolução e liquidação de entidades comerciais, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de março. 
 
4. Consabido é que, a dissolução da Municipália, E.M. 
implica uma modificação da situação jurídica da empresa 
municipal, a qual deve entrar em processo de liquidação, 
que inclui as seguintes fases (atos principais): 
 

1. Liquidação do Passivo Social, cfr. Artigo 154.º, do 
CSC; 
2. Partilha do Ativo Restante, cfr. Artigo 156.º, do 
CSC; 
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3. Apresentação das contas finais e deliberação dos 
sócios, cfr. Artigo 157.º, do CSC;  
4. Registo comercial da liquidação, cfr. Artigo 160.º, 
do CSC; 
5. Ações pendentes, ativo e passivo supervenientes, 
cfr. Artigos 162.º e 163.º,  ambos, do CSC. 

 
5. Todavia, apesar de entrar em processo de liquidação, a 
Municipália, E.M. manterá a personalidade jurídica até ao 
termo (encerramento) do processo de liquidação, i.e., 
continua suscetível de direitos e obrigações, mas agora 
vocacionada para cessação e/ou extinção das relações 
societárias. 
 
6. Embora o pacto social não afaste a regra legal de 
nomeação do(s) liquidatário(s) feita nos termos do n.º1 do 
Artigo 151.º, in fine, do CSC, continua o Município de 
Odivelas (acionista único) a deter a prerrogativa de definir 
os termos da liquidação bem como o poder de nomear 
(por deliberação dos órgãos municipais competentes) o 
seu liquidatário. 
 
7. Todavia, afigura-se que essa designação deve ser 
contemporânea da deliberação de dissolução (ou antes do 
respetivo registo), sob pena de entrarem, de imediato, em 
funções, ainda que a breve trecho, todos os membros do 
Conselho de Administração da Municipália, E.M. e até 
que a deliberação do Município de Odivelas incida (então 
e eventualmente) sobre a sua substituição.    
 
8. Ressalva-se, no entanto, que, em qualquer momento e 
sem dependência de justa causa, pode o Município de 
Odivelas destituir os atuais membros do Conselho de 
Administração e nomear novos, em acréscimo ou em 
substituição do(s) existente(s) (cfr. n.º 2 do Artigo 151.º, 
do CSC). 
 
9. Impõe-se ainda considerar que o liquidatário tem direito 
a remuneração, a ser fixada por deliberação dos acionistas 
(no caso, o único, Município de Odivelas) e que 
constituirá encargo da liquidação, cfr. n.º 9 do Artigo 
151.º, do CSC. 
 
10. Os deveres, poderes e responsabilidades dos 
liquidatários estão previstos no Artigo 152.º do CSC, cujo 
teor, seguidamente, se transcreve: 
 

“Artigo 152.º - Deveres, poderes e responsabilidade 
dos liquidatários 
1 - Com ressalva das disposições legais que lhes sejam 
especialmente aplicáveis e das limitações resultantes da 
natureza das suas funções, os liquidatários têm, em 
geral, os deveres, os poderes e a responsabilidade dos 
membros do órgão de administração da sociedade.  
 
2 - Por deliberação dos sócios pode o liquidatário ser 
autorizado a: 
a) Continuar temporariamente a atividade anterior da 
sociedade; 

b) Contrair empréstimos necessários à efetivação da 
liquidação; 
c) Proceder à alienação em globo do património da 
sociedade; 
d) Proceder ao trespasse do estabelecimento da 
sociedade. 
 
3 - O liquidatário deve: 
a) Ultimar os negócios pendentes; 
b) Cumprir as obrigações da sociedade; 
c) Cobrar os créditos da sociedade; 
d) Reduzir a dinheiro o património residual, salvo o 
disposto no artigo 156.º, n.º 1;  
e) Propor a partilha dos haveres sociais.” 

 
11. Acresce, ainda, o dever do liquidatário assegurar as 
«obrigações preliminares de liquidação», i.e., organizar e 
submeter à aprovação os documentos de prestação de 
contas, reportados à data da dissolução e dentro dos 60 
dias subsequentes a esta, cfr. n.º 2 do Artigo 149.º, do 
CSC. 
 
12. Sem prejuízo da lei estabelecer que a liquidação deve 
estar encerrada no prazo de 3 anos a contar da data que a 
sociedade se considere dissolvida, não prejudica que, por 
deliberação dos sócios, esta se processe em prazo inferior. 
 
13. A este propósito, dizer-se, que os constrangimentos 
decorrentes deste processo - «obrigação legal de 
dissolução da Municipália» - aconselham à fixação de um 
prazo tão curto quanto possível. 
 
14. Atento o exposto, é, portanto, chegado o momento 
dos órgãos municipais nomearem o(s) Liquidatário (s)  e 
definirem os termos da liquidação, cfr. n.º 2 do Artigo 61.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 
 
Assim: 
 
Temos a honra de propor que a Câmara Municipal de 
Odivelas delibere, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
Artigo 22.º, aplicável ex vi do n.º 2 do Artigo 61.º, ambos 
da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, apresentar à 
Assembleia Municipal a seguinte proposta: 
 
I. Ao abrigo do n.º 1 do Artigo 151.º do CSC, nomear o 
Sr. Dr. Mário Máximo dos Santos, atual Presidente do 
Conselho de Administração da Municipália, E.M., 
liquidatário da empresa municipal e cuja declaração de 
aceitação para o exercício das funções se anexa para 
efeitos de habilitação da deliberação; 
 
II. Fixar-lhe a remuneração mensal no valor de € 3.150,00 
(três mil cento e cinquenta euros), a qual constituirá, na 
sua totalidade, encargo da liquidação; 
 
III. Fixar até 31 de dezembro de 2014, o prazo para o 
encerramento da liquidação; 
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IV. Determinar que o liquidatário, após as deliberações 
favoráveis dos órgãos municipais competentes à Proposta 
n.º 14/PRES/2014 e à presente, dê, de imediato, início ao 
procedimento de liquidação, de acordo com as imposições 
resultantes da lei, da natureza das suas funções e das 
condições aqui consignadas. 
 
Odivelas, 29 de setembro de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador)” 

 
Este assunto carece da deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, com 
seis votos a favor e duas abstenções) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 07/DCTPCB/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Dinamização Cultural, 
da Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 18 a 26 de setembro 
de 2014, na Técnico Superior Rita Machado Dray a 
assinatura de correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Dinamização Cultural da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas. 
 
Odivelas, 15 de setembro de 2014  

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, 
exarada no Despacho N.º 116/PRES/2013, 

de 24 de Outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 

Património Cultural e Bibliotecas 
 

(Angelina Pereira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 08/DCTPCB/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Património Cultural, da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 18 a 26 de setembro 
de 2014, no Técnico Superior Maria Fernanda 
Patrocínio Moroso a assinatura de correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
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âmbito do Setor de Património Cultural da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas. 
 
Odivelas, 15 de setembro de 2014  

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, 
exarada no Despacho N.º 116/PRES/2013, 

de 24 de Outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 

Património Cultural e Bibliotecas 
 

(Angelina Pereira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 09/DCTPCB/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Bibliotecas, da Divisão 
de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 18 a 26 de setembro 
de 2014, no Técnico Superior Helena Fernanda Teixeira 
Morais do Nascimento Jardim a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito do Setor de Bibliotecas da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas. 
 
Odivelas, 15 de setembro de 2014  

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, exarada no 
Despacho N.º 116/PRES/2013, de 24 de Outubro 

A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas 

 
(Angelina Pereira) 

 
 
 

DESPACHO N.º 10/DCTPCB/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Turismo, da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 18 a 26 de setembro 
de 2014, no Técnico Superior Maria Fátima Paixão M. 
Domingues a assinatura de correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito do Setor de Turismo da Divisão de Cultura, 
Turismo, Património Cultural e Bibliotecas. 

 
Odivelas, 15 de setembro de 2014  

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas, exarada no 
Despacho N.º 116/PRES/2013, de 24 de Outubro 

A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas 

 
(Angelina Pereira) 

 
 
 

DESPACHO N.º 19/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na atual redação, diploma 
que aplica à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, com a redação em vigor, conjugado com o 
artigo 35.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, na atual redação, subdelego na Técnica 
Superior, Arq.ª Ana Teresa Chitas Pacheco Magalhães, 
durante o período compreendido entre 30 de setembro a 
03 de outubro de 2014, por ausência (férias) da respetiva 
Chefe de Divisão, a assinatura da correspondência e 
expediente necessários à instrução dos processos no 
âmbito da Divisão de Licenciamento de Obras 
Particulares. 
 
Odivelas, 22 de setembro de 2014 

 
O Diretor do Departamento de Gestão 

e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 17/VPCT/2013 
 

António de Sousa, Arq.º 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas em processos de operações 
urbanísticas, nos termos da Informação n.º 
Interno/2014/8482, de 2014.09.23, referente ao mês de julho 
de 2014: 
 
Processo n.º 13132/CP/OP/GI 
Nome: José Maria de Jesus Francisco e Joaquim Júlio Calado 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do Código Civil, DL 
n.º 47 344 de 25 nov. 1966 – Constituição de propriedade 
Horizontal 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, lote 37 - Bº Sítio da 
Várzea - Ramada 
Data de despacho: 24.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o auto de vistoria 
 
Processo n.º 13762/OP 
Nome: Manuel João Dias e Outros 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do Código Civil, DL 
n.º 47 344 de 25 nov. 1966 – Constituição de propriedade 
Horizontal 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, nº 500, 501 e 502 - Bº 
Alto Famões - Famões 
Data de despacho: 24.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o auto de vistoria 
 
Processo n.º 2985/OP/GI 
Nome: Mário Lopes Pina 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do Código Civil, DL 
n.º 47 344 de 25 nov. 1966 – Constituição de propriedade 
Horizontal 
Local: Rua da República Lote 168 – Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o auto de vistoria 
 
Processo n.º 9048/OP 
Nome: Mendes e Patrício, Lda 
Assunto: Homologação do auto de vistoria, receção definitiva  
Local: Rua Rosa dos Santos Teixeira, lote 3 - Caneças 
Data de despacho: 0.8.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o autor de vistoria 
 
 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2014/8489, de 2014.09.23, referente 
ao mês de julho de 2014: 
 
Processo n.º  13031/CP/OP/GI 
Nome: Cipriano dos Santos Branco e Rui Manuel dos Santos 
Branco 

Assunto: Declaração de Caducidade 
Local: Bairro Casal Novo, lote 303 – Caneças 
Data de despacho: 01.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declarada a caducidade 
 
Processo n.º 10077/OP/GI 
Nome: Fernando Rodrigues Galveias 
Assunto: Declaração de Caducidade 
Local: Bairro das Granjas Novas, lote 35 e 36 – Ramada 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declarada a caducidade 
 
Processo n.º 4959/LO 
Nome: Manuel Barbedo e Outro 
Assunto: Prorrogação de prazo para apresentar os elementos  
Local: Casal dos Sinais – Caneças 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a pretensão 
 
Processo n.º 9291/OP/GI 
Nome: Maria Cândida Alves e Outros 
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 de 16/12 com a redação que lhe foi conferida pelo Dec-
Lei n.º 26/2010 de 30/03 
Local: Rua do Pomarinho n.º 14 – B.º Pomarinho - Odivelas 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado 
 
Processo n.º 13145/D 
Nome: Construções António Martins Sampaio, Suc. Lda 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do artigo 111º do CPA 
Local: Casal da Barroca União de freguesias da Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo 
 
Processo n.º 7270/OP/GI 
Nome: Maria Cândida Alves e Outro 
Assunto: Licença administrativa – n.º 2 do art.º do Dec-Lei n.º 
555/99 de 16/12, com a redação que lhe foi conferida pelo Dec-
Lei n.º 26/2010 de 30/03 
Local: Rua do Pomarinho, n.º 12 – B.º Pomarinho - Odivelas 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado 
 
Processo n.º 13642/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Viana Alves 
Assunto: Suspensão de procedimento – n.º 7 do artigo 11º do 
DL n.º 555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Isabel Aboim Inglês, lote 28 – Bairro da Milharada – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Suspenso o procedimento 
 
Processo n.º 14644/OP 
Nome: Giromac, S.A 
Assunto: Licença Administrativa- n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua nova redação 
Local: Rua de Angola n.º 26 – Olival Basto 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 14590/IP/ED 
Nome: Dora Maria Henriques Fernandes 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 na 
sua nova redação 
Local: Rua da República, n.º 136, 136A e 136B – União de 
freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer desfavorável 
 
Processo n.º 14464/IP/ED 
Nome: Joaquim Gomes de Almeida 
Assunto: Pedido de destaque - art.º 6º do Dec-Lei n.º 555/99 na 
sua nova redação 
Local: Quintas de São José, n.º 3 – UF da Póvoa de Santo 
Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer desfavorável 
 
Processo n.º 13621/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Freitas Fontelas 
Assunto: Declaração de Caducidade 
Local: Bairro dos Quatro, lote 493 – Famões 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declarada a caducidade 
 
Processo n.º 13621/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Freitas Fontelas 
Assunto: Declaração de caducidade 
Local: Bairro dos Quatro, lote 493 – Famões 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declarada a caducidade 
 
Processo n.º 13654/CP/OP 
Nome: Funny Bubbles – atividades lúdicas, lda 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
caducidade, nos termos do artigo 71º do RJUE 
Local: Alameda Silva Porto – lote AE 19 – Urbanização do 
Segulim – UF da Pontinha e Famões 
Data de despacho: 16.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a caducidade 
 
Processo n.º 9509/OP 
Nome: Banco Santander, SA 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
caducidade nos termos do artigo 71º do RJUE 
Local: Estrada da Paiã, lote 12 – UF da Pontinha e Famões 
Data de despacho: 16.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a caducidade 
 
Processo n.º 14578/D/V 
Nome: Manuel da Conceição Santos 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação ao 
abrigo do art.º 89º do DL 555/99 com a redação atual 
Local: Praceta Maria Lamas, lote 248 - Odivelas 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o auto de vistoria e 
determino a execução das obras 
 
Processo n.º 13001/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos Pereira Vitorino Fonseca Gordinho 
Assunto: Prorrogação da Admissão de comunicação prévia 
Local: Rua Cidade Constância - Lote 3 - Bº Casal S. Sebastião – 
Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à prorrogação 
 

Processo n.º 14677/IP/ED 
Nome: Benjamin da Silva Martins e António Augusto Carvalho 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua dos Artistas, lote 121 – B.º Moinho do Baeta – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Parecer favorável 
 
Processo n.º 14418/IP/LO 
Nome: Francisco Silva e Manuel Henriques 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Granjas Novas – lotes 152, 196 e 198 – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Parecer favorável 
 
Processo n.º 14100/OP 
Nome: Centro Comunitário Paroquial de Caneças 
Assunto: Prorrogação de prazo para apresentar elementos 
Local: Praceta de São Carlos – Caneças 
Data de despacho: 18.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a pretensão 
 
Processo n.º 9645/OP 
Nome: Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua nova redação 
Local: Rua Macau, n.º 8 a 18 – Olival Basto 
Data de despacho: 18.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 9644/OP 
Nome: Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 
Assunto: Licença administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua nova redação 
Local: Rua Macau, n.º 2 a 6 – Olival Basto 
Data de despacho: 18.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 14253/IP/ED 
Nome: Arménio Lopes 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 
Local: Rua do Alecrim, lotes 351ª e 351 – Bairro Casal Novo – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 18.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Parecer favorável 
 
Processo n.º 14685/CP/OP 
Nome: Latitude dos temperos – Produtos alimentares, Lda 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento, nos termos 
do artigo 112º do CPA 
Local: Rua José Gomes Monteiro (edifício Lincorlar), loja 14 - 
Odivelas 
Data de despacho: 22.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a sua extinção 
 
Processo n.º 14259/CP/OP 
Nome: José Maria Cardoso e Outra 
Assunto: Pedido de alteração da calendarização e pedido de 
pispensa de elementos de acordo com a portaria 216/E/2008 e 
03/3 
Local: Estrada a Paiã, n.º 1 – Casal da Troca – Pontinha 
Data de despacho: 22.07.2014 
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Teor do Despacho: Concordo/Deferida a pretensão 
 
Processo n.º 14713/OP/GI 
Nome: Rui Miguel Lopes Baião 
Assunto: Licença administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 de 16/12, com a redação que lhe foi conferida pelo Dec-
Lei n.º 26/2010 de 30/03 
Local: Rua dos Artistas, lote 119 – Bairro Moinho do Baeta – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 27.07.02014 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
demolição e deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 14707/CP/OP/GI 
Nome: Herdeiros de José Rodrigues Ferreira 
Assunto: Licença administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 de 16/12, com a redação que lhe foi conferida pelo Dec-
Lei n.º 26/2010 de 30/03 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, lote 29 – Bairro 
Sítio da Varzea – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 28.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
demolição e deferida a licença administrativa 
 
 
 
Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2014/8483, 2014.09.23, 
referente ao mês de julho de 2014:  
 
Processo n.º 13910/CP/OP/GI 
Nome: Albino Antunes Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 28 – Bairro Casal 
Novo dos Bons Dias – UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 01.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14302/CP/OP/GI 
Nome: António Lopes Martins Fernandes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Mário Viegas, lote 72 – Bairro Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
 
Processo n.º 12273/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Nunes da Cruz 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua 24 de junho, lote 132 – Bairro Casal do Rato – União 
das freguesias da Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
 
 

Processo n.º 13676/CP/OP/GI 
Nome: Augusto Felizardo 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Flor do Minho, lote 62 – Bairro Monte Verde – 
Caneças 
Data de despacho: 02.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 5358/OP 
Nome: Anteprojeto – Arquitetura e Construção, Lda. 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 78 – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 02.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 14373/CP/OP/GI 
Nome: Maximina Rosa Pedro Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Dr. Gentil Martins, lote 48 – Bairro Novo de St.º 
Eloy - UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 9689/OCP/OC 
Nome: Maria Francisca da Conceição Alcaide Pereira 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100 e 101º do CPA 
Local: Rua 1º Janeiro – Bairro Novo do Trigache – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 12593/CP/OP/GI 
Nome: Manuela Borges Vaz 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Travessa do Alecrim, lote 707A – Bairro Casal da Silveira 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12996/CP/OP/GI 
Nome: José Antunes Martins 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua das Beiras, lote 1028 – Bairro Casal Novo – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14226/CP/OP/GI 
Nome: António Filipe Firmo 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Vale Grande – Lote 239 – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.07.2014 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 19 – 7 de outubro de 2014  

27 
 

Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 12888/OP 
Nome: Ricardo Mendonça da Luz  
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua do Outeiro, n.º 2 – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14506/CP/OP/GI 
Nome: Ana Sofia Fernandes Marques 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua das Mimosas, lote 26 – Bairro da Serra Chã – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada a Comunicação Prévia 
 
Processo n.º 14572/CP/OP/GI 
Nome: Abel Porfírio de Oliveira Teixeira 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Gil Vicente, lote 106 – B.º Novo das Queimadas – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13251/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Godinho Ribeiro 
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – Art.º 23 n.º 8 
Local: Bairro Trigache Norte, lote 10 - Famões 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido  
 
Processo n.º 14520/CP/OP/GI 
Nome: António Pinto Pacheco 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Vitorino Nemésio, lote 381 – Bairro dos Quatro – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13807/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Domingos Lopes 
Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo – Regulamento n.º 
395/2012 - Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – Art.º 23 n.º 8 
Local: Bairro Novo das Queimadas, lote 49 – Famões 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido 
 
Processo n.º 14680/D 
Nome: Basílio Dias Cipriano 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Sítio da Várzea, lote 7 – UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 03.07.2014 

Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
 
Processo n.º 13643/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz de Carvalho Dias André 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Liberdade, lote 520 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 03.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14077/CP/OP/GI 
Nome: António Batista da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de Santo António, n.º 16 (lote 246B) – Bairro Casal 
do Rato – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 4691/OP 
Nome: Silva e João Oliveira, Lda. 
Assunto: Aditamento à Licença/Autorização de Utilização – 
art.º 62º do Dec-Lei n.º 555/99 com a redação atual 
Local: Urb. Jardim da Amoreira, lote 71 – Lojas A, B e C – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o Aditamento à Licença 
 
Processo n.º 13984/CP/OP/GI 
Nome: Maria Dias Pereira Joaquim 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Faustino Freitas, lote 20 – Bairro Casal das 
Comendadeiras – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13728/CP/OP/GI 
Nome: Fernando dos Santos Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 11 de março, lote 491 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 4099/OCP 
Nome: António de Sousa Lima, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Heróis de Chaimite, n.º 23 – Odivelas 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 493/OCP/OC 
Nome: José Joaquim 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 25 de Abril, lote 168 – Bairro Casal da Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
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Processo n.º 12692/CP/OP/GI 
Nome: António Filomeno Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 279 – Bairro Vale Grande – UF 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 11507/CP/OP/GI 
Nome: Armando Alves Videira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 49 – Bairro Casal de S. 
Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13060/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Afonso dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 11 de março – lote 464 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13351/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Alves Cardoso 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 931 – Bairro Casal Novo – UF 
Pontinhas e Famões 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13506/CP/OP/GI 
Nome: José António do Vale Dantas 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de São Sebastião, lote 637 – Bairro Casal da Silveira – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 32909/OCP/OC 
Nome: Ana Isabel Almeida Rodrigues Madeira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua António Fragoso, lote 16 – Bairro Encosta de 
Mourigo – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13921/CP/OP/GI 
Nome: Adelino Carvalho 
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – art.º 23 n.º 8 

Local: Bairro Quinta da Fonte, n.º 15 (lote10) – Odivelas 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido 
 
Processo n.º 14700/CP/OP/GI 
Nome: Dulce Maria Pereira Pinto Rocha 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Avenida de São Sebastião, lote 117 – Bairro Casal do Rato 
– UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14350/CP/OP/GI 
Nome: Augusto Amaral Santos 
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – art.º 23 n.º 8 
Local: Bairro Sol Nascente, lote 21 – Famões 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido 
 
Processo n.º 14599/IP/ED 
Nome: António da Silva Bonifácio 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro dos Pedernais, Lote D 31 – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 17552/OCP 
Nome: Isilda Brás 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Praceta João Villaret, n.º 1 (lote f14) c/v dta – Póvoa de 
Santo Adrião 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 17732/OCP 
Nome: Luís Manuel Bernardo Salgueiro 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua João Villaret, lote 15 C – Bairro Póvoa de Santo 
Adrião – UF de Póvoa de Santo Adrião – UF de Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 07.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14059/CP/OP/GI 
Nome: Egídio de Jesus Pulga 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Natália Correia, lote 222 – Bairro Milharada – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 09.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a comunicação prévia 
 
Processo n.º 13098/CP/OP/GI 
Nome: José Pinto 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua das Palmeiras, lote 39 – Bairro Quinta da Barroca – 
UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
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Processo n.º 13672/CP//OP/GI 
Nome: José Albino Gonçalves Vasco 
Assunto: Rejeição Liminar – Comunicação prévia de legalização 
Local: Rua Carlos Oliveira, lote 77 – Bairro Alto de Famões – 
UF da Pontinho e Famões 
Data de despacho: 10.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeite-se 
 
Processo n.º 14690/CP/OP/GI 
Nome: António André Silva Rodrigues 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 94 – Bairro Moinho 
do Baeta – UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 11.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13126/CP/OP/GI 
Nome: António de Oliveira Ferreira 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua João de Barros, lote 135 – Bairro Alto de Famões – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13107/CP/OP 
Nome: José Joaquim da Cunha Vaz, Lda. 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Av. dos Bombeiros Voluntários, n.º 18 – Loja Esq. – UF 
da Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 9763/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Rocha Moutinho Neto 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 891 – Bairro Casal Novo – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 11.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 5458/OP 
Nome: Lidl & Companhia, loja de alimentares 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Av. das Acácias, lote AE1 – Alfacinhas – UF da Pontinha 
e Famões 
Data de despacho: 11.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13443/CP/OP/GI 
Nome: Maria Alice da Paixão Esteves 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 284 – Bairro Casal Novo – 
UF Caneças e Ramada 
Data de despacho: 11.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 

 
Processo n.º 12335/CP/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues Construções Unipessoal, 
Lda. 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Rio Maior, lote 246 – Bairro Casal de São 
Sebastião – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14631/CP/OP/GI 
Nome: Francisco António Paulo 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Sol Nascente, lote 224 – Bairro Sol Nascente - UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14726/D 
Nome: NOS Comunicações SA 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Padre Cruz e Rua Francisco de Assis – Bairro Casal 
do Bispo – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13598/CP/OP/GI 
Nome: António Alves 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 325 – Bairro Casal Novo – 
UF de Ramada e Caneças  
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14307/CP/OP/GI 
Nome: Acácio Marques Ferreira 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Nova do Mirante, lote 147 – Bairro Casal Novo – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14727/D 
Nome: NOS Comunicações, SA 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Marquês de Pombal, Rua India e Rua das Dálias – 
Bairro Casal Novo – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
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Processo n.º 14656/D 
Nome: Proarba Energia e Telecomunicações, Lda. 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Natália Correia, n.º 10 – Lote 219 – Bairro da 
Milharada – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13330/CP/OP/GI 
Nome: Maria Patrocínia Pinto Marques 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de São Miguel, n.º 10 – Bairro Casal do Rato – UF 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12529/CP/OP/GI 
Nome: José João Almeida Fernandes 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Leiria, lote 497 – bairro Vale Grande – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14412/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Alves Pinheiro 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 14 – Bairro dos Carrascais 
– UF Caneças e Ramada 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12937/CP/OP/GI 
Nome: Maria dos Santos Pereira Cordeiro 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Domingos Sequeira, lote 42 – Bairro Casal dos 
Apréstimos – UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 11878/OP 
Nome: Manuel Moreira Henriques Serrano 
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua General Humberto Delgado – Porto da Paiã – 
Pontinha 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 9967/OP 
Nome: Pontiprédio – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de Santo Eloy – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.07.2014 

Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 6782/OP 
Nome: Lúcio Horácio da Silva Almeida 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Av. João António Carvalho – UF da Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 11137/OP 
Nome: Elisabete Sandra R. F. H. Seixas Machado 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Ilha de Porto Santo, n.º 19 – UF de Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13996/OP 
Nome: Odi4área – Investimentos imobiliários, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Avenida das Acácias, lote AE09 – Famões 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13723/CP/OP/GI 
Nome: Aníbal Saramago Gaspar 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Fé, n.º 5 (lote 241) – B.º Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões  
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13498/CP/OP/GI 
Nome: Albertina de Jesus Almeida Antunes 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Pedreira, lote 590 – Bairro Casal Novo – UF de 
ramada e Caneças 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14361/CP/OP/GI 
Nome: António José da Silva 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n. 
395/2012 – Regulamento Municipal da edificação e da 
Urbanização 
Local: Bairro Casal do Rato, Lote 70 - Pontinha 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido de 
prorrogação 
 
Processo n.º 5827/Antigo 
Nome: Esmeralda Rosa Dias e Outro 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 27 – Odivelas 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
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Processo n.º 36244/OCP/OC 
Nome: Manuel Gonçalves Guerra 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de São Miguel, lote 44 – bairro Casal do Rato – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13918/CP/OP/GI 
Nome: Henrique da Silva António e Outro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Boavista, lote 59 – Bairro dos Carrascais – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13829/CP/OP/GI 
Nome: Jucelina Aurélia de Jesus Santos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Natália Correia, lote 213 – Bairro da Milharada – 
Pontinha 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13897/CP/OP/GI 
Nome: Elvira de Jesus Oliveira Saraiva da Cruz 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Vale de Santo António, n.º 20 – Bairro Casal do Rato 
– UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13423/CP/OP/GI 
Nome: Maria Jesus Santos 
Assunto: Pedido de prorrogação prevista no n.º 8 do artigo 23º 
do RMEU 
Local: Bairro Castelo Poente, lote 35 – Ramada 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferido o pedido 
 
Processo n.º 13423/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus Santos 
Assunto: Pedido de prorrogação prevista no n.º 8 do artigo 23º 
do RMEU 
Local: Bairro Castelo Poente – Ramada 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferido o pedido 
 
Processo n.º 13861/CP/OP/GI 
Nome: Augusta dos Ramos Morais 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua general Humberto Delgado, lote 84 – Bairro Casal da 
Silveira – UF de Famões e Pontinha 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 

Processo n.º 14614/CP/OP/GI 
Nome: Fausto Pinto Rodrigues Mendonça 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Almedina, lote 170 – Bairro Casal do Bispo – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 12764/CP/OP/GI 
Nome: Armandino Lopes Mateus 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Paço Real, lote 427 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 15.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 477/L 
Nome: Comissão de Administração Conjunta do Bairro da 
Pedreira – Bairro da Pedreira – UF de Pontinha e Famões 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro da Pedreira – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 16.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14630/D 
Nome: MPC – Matias e Perpétuo Construções, Lda. 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua da Guiné 10B – Olival Basto 
Data de despacho: 16.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 3663/ANT 
Nome: Lídia Maria Ribeiro Gregório 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Olivença, n.º 37 e 37A – Pontinha 
Data de despacho: 16.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada 
 
Processo n.º 13527/CP/OP/GI 
Nome: Sérgio Correia Ribeiro 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Brasil, lote 411 – Bairro Casal Novo 
Data de despacho: 16.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 10263/CP/OP 
Nome: Carlos Manuel Trigo Dias 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Virgílio Ferreira, lote 29 – Caneças 
Data de despacho: 16.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
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Processo n.º 13925/OP 
Nome: Boneca de Corda – Jardim de infância, Lda. 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Praceta Marquesa de Alorna, n.º 8 – B.º da Codivel - 
Odivelas 
Data de despacho: 16.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 17547/OCP 
Nome: Administração do Condomínio da Praceta João Vilarett 
n.º 13 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Praceta João Vilarett, n.º 13 – Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13168/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo António Marreiros 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 8 de março, lote C8 – bairro dos Pedernais - UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12049/CP/OP/GI 
Nome: José Francisco Pólvora Varanda 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 99 – Bairro Casal 
da Silveira - Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13076/CP/OP/GI 
Nome: Isabel Maria Gomes da Silva André 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Vale Pequeno, lote 102 – Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12280/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Ferreira Grilo 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Manuel Tiago Escritor, lote 155 – Bairro Trigache 
Norte – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13469/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Pereia de Vasconcelos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de São Pedro, lote 90 – Bairro Trigache Sul – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 

Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 6782/OP 
Nome: Lúcio Horácio da Silva Almeida 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Av. João António Carvalho – União de freguesias da 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 12934/CP/OP/GI 
Nome: Daniel Vilela Catalão 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 84 – bairro Moinho 
do Baeta – UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14528/CP/OP 
Nome: Ilídio Manuel Baptista dos Santos 
Assunto: Rejeição Liminar 
Local: Rua Augusto Gil, n.º 22 – Pombais - Odivelas 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeite-se 
 
Processo n.º 14687/D 
Nome: NOS Comunicações S.A 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Pulido Valente – Odivelas 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14676/D 
Nome: NOS Comunicações S.A 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Eng.º Appleton – Caneças e Ramada 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/ Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14675/D 
Nome: Nos Comunicações S.A 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Nascimento Fernandes – Caneças e Ramada 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/ Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14672/D 
Nome: Nos Comunicações S.A 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Av. Augusto Hilário – Urb. Jardim da Amoreira –  UF 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/ Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 32365/OCP/OC 
Nome: Joaquim Pereira da Fonseca Namora 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
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Local: Urbanização dos Bravios – Lote 14 – UF de Caneças e 
Ramada 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14645/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins Nunes 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua padre António Vieira, lote 604- B.º dos Quatro – UF 
de Famões e Pontinha 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14535/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim Pina 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100 e 101º do CPA 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 562 – Bairro Casal da Silveira 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14627/CP/OP/GI 
Nome: José Correia Gomes 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 93 – Bairro Novo de Santo 
Eloy – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14720/CP/OP/GI 
Nome: Albino José Marques Rodrigues 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, lote 61 – Bairro Flor do 
Minho – UF Caneças e Ramada 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14618/CP/OP/GI 
Nome: José Frederico Matos Grilo 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Poeta José Régio, lote 153 – Bairro Casal do Bispo – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14589/CP/OP/GI 
Nome: Carolino Augusto Malhadas 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua da Vitória, lote 74 – Bairro Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a comunicação prévia 
 
Processo n.º 13826/CP/OP/GI 
Nome: Olinda Pinto Cardoso 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Carlos Oliveira, lote 79 – B.º Alto de Famões – UF 
de Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 

Processo n.º 14050/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Bento 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua de S. Gabriel, lote 104 – Bairro Trigache Sul UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13198/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Moiteiro dos Santos Manso 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – art.º 23 n.º 8 
Local: Bairro Vale Grande, lote 198 – Pontinha 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido 
 
Processo n.º 13628/CP/OP/GI 
Nome: Arquimínio Francisco Trinta 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Armando Cortez, lote 189 – Bairro Alto de Famões – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação 
 
Processo n.º 14296/CP/OP/GI 
Nome: Patricia Alexandra Brandão dos Santos e Outro 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Povos de Alpiarça, lote 3 – Bairro Castelo Poente – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 12348/CP/OP/GI 
Nome: António Isaías Carapinha 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua 25 de Abril, lote 382 – Bairro Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13285/CP/OP/GI 
Nome: Rosária Martins da Silva António 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – art.º 23 n.º 8 
Local: Bairro Casal Novo, lote 1281 – Caneças 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido 
 
Processo n.º 12957/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Carneiro 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Cidade de Lagos, lote 62 – bairro Casal de São 
Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a comunicação prévia 
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Processo n.º 11892/CP/OP/GI 
Nome: Graciano Jorge Alves Costa 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Ramalho Ortigão, lote 70 – Bairro Casal Novo – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 21.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 7942/OP/GI 
Nome: Diamantino Martins Nunes 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Domingos Bomtempo, lote 175 – Bairro Encosta do 
Mourigo – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 11161/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Cardoso Antunes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua José Ary dos Santos, lote 75 – Bairro Monte Verde – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 21.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12306/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Lopes dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Peça, n.º 581 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 21.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12919/CP/OP/GI 
Nome: Carlos António Machado Tavares 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua José Malhoa, lote 1011 – bairro Casal Novo – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13221/CP/OP/GI 
Nome: Amadeu Manuel Pereira Ramos 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua do Moinho Lote 126 – Bairro Quinta do Porto 
Pinheiro - Odivelas 
Data de despacho: 21.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14018/CP/OP/GI 
Nome: Augusto de Oliveira Saraiva 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Vale de Santo António, lote 282 – Bairro casal do 
Rato – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
 

Processo n.º 11598/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Simões Tomé 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Chafariz, lote 180 – Bairro Casal da Silveira – UF 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13226/CP/OP/GI 
Nome: Maria José de Freitas Ferreira 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Juventude, lote 407 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12805/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Alexandre Gomes Ferreira 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Marechal Castro, lote 473 – Bairro Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13430/CP/OP/GI 
Nome: José Rosa Rodrigues Brunheta Morgado 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 16 de Fevereiro, lote 86 – Bairro das Fontainhas – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 3363/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua António Silva, lote 65 – bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12157/CP/OP/GI 
Nome: Mário Henrique Manso 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Cidade de Ponte Sôr – lote 298 – bairro Vale Grande 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 4236/OP/GI 
Nome: António Manuel Gabino Gonçalves 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Giesta, lote 53 – Bairro Pinhal Verde – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 25.07.2014 
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Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 28191/OCP/OC 
Nome: Leonel Antunes Fernandes 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Avenida João António Carvalho, n.º 31 – B.º Quinta das 
Pretas – Famões 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13779/CP/OP/GI 
Nome: António Nunes Barata 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua António Freitas, lote 23 – Bairro Quinta da Fonte, 
lote 23 - Odivelas 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14045/CP/OP/GI 
Nome: Tânia Marisa Tiago Taborda 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua José Afonso, lote D 6 – Bairro dos Pedernais – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13710/CP/OP/GI 
Nome: Deolinda Costa Semedo Borges 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Bernardo de Santareno, lote 113 – bairro Alto de 
Famões – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 32124/OCP/OC 
Nome: Carlos Galvão Marques 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 4 de Outubro, lote 11 – loja B – Casal da Carochia – 
UF de ramada e Caneças 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 4099/OCP 
Nome: António Sousa Lima, Lda. 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Heróis de Chaimite, n.º 23 – Odivelas 
Data de despacho: 25.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13640/CP/OP/GI 
Nome: António Santos 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 

Local: Rua dos Carrascais, lote 26 – Bairro dos Carrascais – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 28.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13593/CP/OP/GI 
Nome: Horácio Rodrigues 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 11 de março, lote 508 – Bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 28.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13337/CP/OP/GI 
Nome: António Antunes de Brito 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Dr. Francisco Sá carneiro, lote 29 – bairro Casal 
Novo dos Bons Dias – Uf de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 28.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14108/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim António dos Santos 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Ruben A, lote 236 – Bairro Trigache Norte – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.07.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Vereador Paulo César Teixeira, no uso da 
competência delegada/subdelegada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2014/8547, de 2014.09.24, referente 
ao mês de julho de 2014:  
 
Processo n.º 13200/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Horácio Parreira Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Bempostinha, lote 306 – Bairro Casal Novo – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 18.07.2014 
Alvará n.º 257/2014 
 
Processo n.º 14183/CP/OP/GI 
Nome: Macário da Silva Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Casal Novo, lote 364 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Famões 
Data de emissão: 21.07.2014 
Alvará n.º 258/2014 
 
Processo n.º 13254/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Céu Caetano Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
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Local: Rua da Quinta da Silveira, lote 456 – Bairro Casal da 
Silveira – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.07.2014 
Alvará n.º 259/2014 
 
Processo n.º 13643/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz de Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, lote 520 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de emissão: 21.07.2014 
Alvará n.º 260/2014 
 
Processo n.º 13910/CP/OP/GI 
Nome: Albino Antunes Mendes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 28 – Bairro Casal 
Novo dos Bons Dias – UF de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 21.07.2014 
Alvará n.º 261/2014 
 
Processo n.º 13343/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Nunes Afonso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. Luís de Camões, lote 20 – Bairro Quinta das Petras - 
Famões 
Data de emissão: 21.07.2014 
Alvará n.º 262/2014 
 
Processo n.º 9763/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Rocha Moutinho Neto 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 891 – Bairro Casal Novo – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 22.07.2014 
Alvará n.º 263/2014 
 
Processo n.º 12825/CP/OP/GI 
Nome: Virgínia Rodrigues de Rias Valente 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 162 – Bairro Casal da Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.07.2014 
Alvará n.º 264/2014 
 
Processo n.º 12335/CP/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues Construções Unipessoal, 
Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 891 – Bairro Casal Novo – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.07.2014 
Alvará n.º 265/2014 
 
Processo n.º 13676/CP/OP/GI 
Nome: Augusto Felizardo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Flor do Minho, lote 62 – Bairro Monte Verde – UF 
de Ramada E Caneças 
Data de emissão: 22.07.2014 
Alvará n.º 266/2014 
 
Processo n.º 14082/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Lopes Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: Rua Henrique Medina, lote 109 – Bairro Trigache Norte – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.07.2014 
Alvará n.º 267/2014 
 
Processo n.º 13925/OP 
Nome: Boneca de Corda – Jardim de Infância, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Praceta Marquesa de Alorna, lote 60 – Bairro da Codivel - 
Odivelas 
Data de emissão: 23.07.2014 
Alvará n.º 268/2014 
 
Processo n.º 13218/CP/OP/GI 
Nome: Inácio Teixeira Moreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 33 – Bairro Casal Novo – UF de Caneças 
e Ramada 
Data de emissão: 23.07.2014 
Alvará n.º 269/2014 
 
Processo n.º 13851/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Faustino Freitas, lote 27 – Bairro das Comendadeiras 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 24.07.2014 
Alvará n.º 270/2014 
 
Processo n.º 13188/CP/OP/GI 
Nome: António Amaral Figueiredo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua S. Miguel, lote 34 – Bairro Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 24.07.2014 
Alvará n.º 271/2014 
 
Processo n.º 13692/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Freire Jorge Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de Bempostinha, lote 1152 – Bairro Casal Novo – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 24.07.2014 
Alvará n.º 272/2014 
 
Processo n.º 13698/CP/OP/GI 
Nome: António Ferreira de Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua AmáliaVaz de Carvalho – Bairro da Milharada – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 24.07.2014 
Alvará n.º 273/2014 
 
Processo n.º 12692/CP/OP/GI 
Nome: António Filomeno Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 279 – Bairro do Vale Grande – 
UF de Pontinha e Fe  e Famões 
Data de emissão: 24.07.2014 
Alvará n.º 274/2014 
 
Processo n.º 12049/CP/OP/GI 
Nome: José Francisco Pólvora Varanda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 99 – Bairro Casal 
da Silveira – UF de  Pontinha e Famões 
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Data de emissão: 24.07.2014 
Alvará n.º 275/2014 
 
Processo n.º 13351/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Alves Cardoso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 931 – Bairro Casal Novo – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 24.07.2014 
Alvará n.º 276/2014 
 
Processo n.º 13060/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Afonso dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de Março ,lote 464 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de emissão: 25.07.2014 
Alvará n.º 277/2014 
 
Processo n.º 12764/CP/OP/GI 
Nome: Armindo Lopes Mateus 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Paço Real, lote 427 – bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de emissão: 24.07.2014 
Alvará n.º 278/2014 
 
Processo n.º 13443/CP/OP/GI 
Nome: Maria Alice da Paixão Esteves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Marques Pombal, lote 284 – Bairro Casal Novo – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 28.07.2014 
Alvará n.º 279/2014 
 
Processo n.º 13107/CP/OP 
Nome: José Joaquim da Cunha Vaz, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Avenida dos Bombeiros Voluntários, n.º 18 – Loja Esqª – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 28.07.2014 
Alvará n.º 280/2014 
 
Processo n.º 32909/CP/OP 
Nome: Ana Isabel Rodrigues da Cruz Madeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua António Fragoso, lote 16 – Bairro Encosta do 
Mourigo – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 29.07.2014 
Alvará n.º 281/2014 
 
Processo n.º 493/OCP/OC 
Nome: José Joaquim 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 168 – Bairro Casal da Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 29.07.2014 
Alvará n.º 282/2014 
 
Processo n.º 13527/CP/OP/GI 
Nome: Sérgio Correia Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Brasil, lote 411 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 30.07.2014 
Alvará n.º 283/2014 
 

Processo n.º 13126/CP/OP/GI 
Nome: António de Oliveira Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua João de Barros, lote 135 – bairro Alto de Famões – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 30.07.2014 
Alvará n.º 284/2014 
 
Processo n.º 13728/CP/OP/GI 
Nome: Fernando dos Santos Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de março, lote 491 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 31.07.2014 
Alvará n.º 285/2014 
 
Processo n.º 8032/CP/OP/GI 
Nome: Amaro de Deus Almeida Matias 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Faustino Freitas, lote 10 – Bairro Casal das 
Comendadeiras – UF de Pontinha e Famões  
Data de emissão: 31.07.2014 
Alvará n.º 286/2014 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/13, nos termos da Informação 
n.º Interno/2014/8487, de 2014.09.23, referente ao mês de 
julho de 2014:  
 
Processo n.º 12433/OP/GU 
Nome: Guilherme Alves Cerdeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua D. Dinis, lote 80 – Bairro das Queimadas à Quinta 
das Dálias Famões 
Data de emissão: 03.07.2014 
Alvará n.º 230/2014 
 
Processo n.º 13600/CP/OP/GI 
Nome: Alípio do Nascimento Jorge 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Fernão Lopes, lote 164 – Bairro Alto de Famões – 
UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.07.2014 
Alvará n.º 231/2014 
 
Processo n.º 14433/CP/OP/GI 
Nome: Deolinda Maria Letras Pomares Sabarigo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 78 – Bairro do Baeta 
– UF de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 03.07.2014 
Alvará n.º 232/2014 
 
Processo n.º 13753/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Moreira da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua maria da Fonte, lote 157 – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.07.2014 
Alvará n.º 233/2014 
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Processo n.º 12528/CP/OP/GI 
Nome: José Ramos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Raul Proença, lote 38 – Bairro Casal das Queimadas 
– UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.07.2014 
Alvará n.º 234/2014 
 
Processo n.º 14001/CP/OP/GI 
Nome: Augusto Alexandre Ordonho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Flores, lote 68 – Bairro Quinta das Canoas – UF 
da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.07.2014 
Alvará n.º 235/2014 
 
Processo n.º 12506/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Jorge Salgado de Melo Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, lote 154 – Bairro Casal dos 
Apréstimos UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 03.07.2014 
Alvará n.º 236/2014 
 
Processo n.º 4691/OP 
Nome: Silva e João Oliveira, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 71 – Lojas A, B e C 
– UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 04.07.2014 
Alvará n.º 237/2014 
 
Processo n.º 13506/CP/OP/GI 
Nome: José António Pereira do Vale Dantas 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de São Sebastião, lote 637 – Bairro Casal da Silveira – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 09.07.2014 
Alvará n.º 238/2014 
 
Processo n.º 12813/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Valente Machado 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 358 – Bairro Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 10.07.2014 
Alvará n.º 239/2014 
 
Processo n.º 12281/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Rosa Marques e Joaquina Rosa Marques 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Teófilo Braga, lote A297 – Bairro dos Pedernais 
– UF de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 10.07.2014 
Alvará n.º 240/2014 
 
Processo n.º 13167/CP/OP/GI 
Nome: Donzília da Conceição Parente Vaz 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 96 – Bairro Casal Novo – UF de Caneças 
e Ramada 
Data de emissão: 10.07.2014 
Alvará n.º 241/2014 
 
 
 

Processo n.º 8587/OP/GI 
Nome: José Dias Teixeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de Março, lote 463 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de emissão: 10.07.2014 
Alvará n.º 242/2014 
 
Processo n.º 2522/OP/GI 
Nome: José António Miguel Pinto 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 93 – Bairro Sol Nascente – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.07.2014 
Alvará n.º 243/2014 
 
Processo n.º 13879/CP/OP/GI 
Nome: João Zeferino Pires Pedro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Silva Pedro – Bairro Moinho do Baeta – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de emissão: 11.07.0214 
Alvará n.º 244/2014 
 
Processo n.º 13078/CP/OP/GI 
Nome: Casimiro Rosa Novais 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Gaia, lote 1094 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de emissão: 11.07.2014 
Alvará n.º 245/2014 
 
Processo n.º 12585/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Pinto Correia 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Bairro dos Pedernais, lote C 21 – UF de Caneças e 
Ramada 
Data de emissão: 11.07.2014 
Alvará n.º 246/2014 
 
Processo n.º 14373/CP/OP/GI 
Nome: Maximina Rosa Dias Carapinha Alcobia São Pedro 
Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Gentil Martins, lote 48 – Bairro Novo de Santo 
Eloy – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.07.2014 
Alvará n.º 247/2014 
 
Processo n.º 14105/CP/OP/GI 
Nome: Luís Tavares Esteves da Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Raul Proença, lote 25 – Bairro Casal das Queimadas 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.07.2014 
Alvará n.º 248/2014 
 
Processo n.º 13476/CP/OP/GI 
Nome: Maria Clara Reis Nunes da Silva Salvado 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 148 – Bairro Casal 
dos Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 15.07.2014 
Alvará n.º 249/2014 
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Processo n.º 13651/CP/OP/GI 
Nome: Maria dos Anjos Cardona Pinto de Sá 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, n.º 14 – Bairro Casal do Rato – UF da 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.07.2014 
Alvará n.º 250/2014 
 
Processo n.º 13114/CP/OP/GI 
Nome: José Gonçalves Pita Garcia 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua António Silva, lote 39 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de emissão: 15.07.2014 
Alvará n.º 251/2014 
 
Processo n.º 12858/CP/OP/GI 
Nome: Matilde da Conceição Tito 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro lote 121 – Bairro Encosta do 
Mourigo Famões 
Data de emissão: 15.07.2014 
Alvará n.º 252/2014 
 
Processo n.º 13485/CP/OP/GI 
Nome: Artur Alves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Prof. Egas Moniz, lote 233 – Bairro Casal do Rato – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.07.2014 
Alvará n.º 253/2014 
 
Processo n.º 12740/CP/OP/GI 
Nome: João José de Jesus 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Associação, lote 160 – Bairro Vale Pequeno – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.07.2014 
Alvará n.º 254/2014 
 
Processo n.º 13421/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Nunes Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Odivelas, lote 351 – Bairro Vale Pequeno 
– UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.09.2014 
Alvará n.º 255/2014 
 
Processo n.º 5999/OP 
Nome: Pontiprédio, Construção S.A 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Florbela Espanca, lote 15 – Estrada da Paiã – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.09.2014 
Alvará n.º 256/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia emitidos pelo Vereador Paulo César 
Teixeira, no uso da competência delegada/subdelegada 
pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2014/8548, de 2014.09.24, 
referente ao mês de julho de 2014: 
 
Processo n.º 13186/CP/OP/GI 
Nome: Filipa Alexandra Rodrigues Ferreira Barrocas 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Beco da Fábrica, lote 12 – Bairro Novo das Fontainhas – 
UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 18.08.2014 
Comprovativo n.º 244/2014 
 
Processo n.º 14273/CP/OP/GI 
Nome: Artur de Jesus Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Filipa de Lencastre, lote 132 – Bairro das Granjas 
Novas – UF de Ramada e Caneças  
Data de emissão: 18.07.2014 
Comprovativo n.º 245/2014 
 
Processo n.º 14138/CP/OP/GI 
Nome: Altaf Suleman 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 174 – Bairro Casal 
dos Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 21.07.2014 
Comprovativo n.º 246/2014 
 
Processo n.º 14564/CP/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel dos Santos Domingos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Oliveira, lote 58 – Bairro Alto das Arroteias – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 22.07.2014 
Comprovativo n.º 247/2014 
 
Processo n.º 14565/CP/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel dos Santos Domingos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Oliveiras, lote 59 – bairro Alto das Arroteias – 
UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 22.07.2014 
Comprovativo n.º 248/2014 
 
Processo n.º 14439/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Nunes da Cruz 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Santo António, lote 155 – Bairro Casal do Rato – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.07.2014 
Comprovativo n.º 249/2014 
 
Processo n.º 17370/CP/OP/GI 
Nome: Bruno José Ribeiro Dias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
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Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, lote 72 – Bairro Flôr do 
Minho – UF da Ramada e Caneças  
Data de emissão: 24.07.2014 
Comprovativo n.º 250/2014 
 
Processo n.º 13344/CP/OP/GI 
Nome: Iria Lourenço Martins 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 345 – Bairro Casal de São 
Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 25.07.2014 
Comprovativo n.º 251/2014 
 
Processo n.º 14533/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Aires Henriques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Hortense Luz, lote 738 – Bairro dos Quatro -  São 
Sebastião Norte, UF de Pontinha e Famões  
Data de emissão: 25.07.2014 
Comprovativo n.º 252/2014 
 
Processo n.º 14534/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Aires Henriques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Camacho, lote 660 – Bairro dos Quatro/São 
Sebastião Norte – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 25.07.2014 
Comprovativo n.º 253/2014 
 
Processo n.º 12831/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Morgado 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 196 – Bairro Vale Grande – 
bairro Vale Grande – UF Pontinha e Caneças 
Data de emissão: 28.07.2014 
Comprovativo n.º 254/2014 
 
Processo n.º 14572/CP/OP/GI 
Nome: Abel Porfírio de Oliveira Teixeira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Gil Vicente, lote 106 – Bairro Novo das Queimadas 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.07.02014 
Comprovativo n.º 255/2014 
 
Processo n.º 14007/CP/OP/GI 
Nome: Nelson Alexandre Gonçalves Martins e Carla Sofia 
Antunes de Carvalho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ivone Silva, lote 808 – bairro Casal Novo – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 29.07.2014 
Comprovativo n.º 256/2014 
 
Processo n.º 13420/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Rodrigues de Sousa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Bempostinha, lote 311 – Bairro Casal Novo – UF 
de Caneças 

Data de emissão: 21.07.2014 
Comprovativo n.º 257/2014 
 
Processo n.º 13120/CP/OP/GI 
Nome: Rita da Silva Ribeiro Monteiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Bairro das Fontainhas, lote 76 – Famões 
Data de emissão: 21.07.2014 
Comprovativo n.º 258/2014 
 
Processo n.º 13190/CP/OP/GI 
Nome: Soledade dos Santos Teixeira Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Sequeira, lote 40 – Bairro Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 30.07.2014 
Comprovativo n.º 259/2014 
 
Processo n.º 13861/OP/GI 
Nome: Augusto dos Ramos Morais 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 84 – Famões 
Data de emissão: 21.07.2014 
Comprovativo n.º 260/2014 
 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 17/VPCT/13, de 23 de 
outubro, nos termos da Informação n.º Interno/2014/8490, 
de 2014.09.23, referente ao mês de julho de 2014: 
 
Processo n.º 14290/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Sinatra Luís da Fonseca Patrício 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Pinhal do Castelo de Vide, lote 33 – Bairro Arco 
Maria Teresa – UF de Ramada e Caneças  
Data de emissão: 01.07.2014 
Comprovativo n.º 219/2014 
 
Processo n.º 14422/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Custódio de Matos Mendes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Faustino Freitas 18 – Bairro Casal das 
Comendadeiras – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.07.2014 
Comprovativo n.º 220/2014 
 
Processo n.º 12049CP/OP/GI 
Nome: José Francisco 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 99 – Bairro Casal 
da Silveira – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.07.2014 
Comprovativo n.º 221/2014 
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Processo n.º 13870/CP/OP/GI 
Nome: Luís Jorge da Silva Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 125 – Bairro Trigache 
Norte - Famões 
Data de emissão: 08.07.2014 
Comprovativo n.º 222/2014 
 
Processo n.º 9654/OP 
Nome: Paulo Jorge Gonçalves Martins Cruz 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Carlos Ramos, n.º 7 – 2º Dt.º - UF Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 08.07.2014 
Comprovativo n.º 223/2014 
 
Processo n.º 13841/CP/OP/GI 
Nome: Henrique Inácio Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Natália Correia, lote 219 – Bairro da Milharada – UF 
da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.07.2014 
Comprovativo n.º 224/2014 
 
Processo n.º 7942/OP/GI 
Nome: Diamantino Martins Nunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Bomtempo, lote 175 – Bairro Encosta do 
Mourigo – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 09.07.2014 
Comprovativo n.º 225/2014 
 
Processo n.º 14288/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Manuel Caroça Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Salvação, lote 9 – Bairro das Sete Quintas – 
Caneças 
Data de emissão: 08.09.2014 
Comprovativo n.º 226/2014 
 
Processo n.º 13543/CP/OP/GI 
Nome: José Monteiro da Fonseca 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Flores, lote 55 – Bairro Quinta das Canoas – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 09.07.2014 
Comprovativo n.º 227/2014 
 
Processo n.º 14042/CP/OP/GI 
Nome: Alexandra Cristina Nunes Sacadura 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua D. Filipa de Lencastre, lote 133 – Bairro Granjas 
Novas – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 10.07.2014 
Comprovativo n.º 228/2014 
 
 
 
 

Processo n.º 13226/CP/OP/GI 
Nome: Maria José Freitas Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Juventude, lote 407 – Bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 10.07.2014 
Comprovativo n.º 229/2014 
 
Processo n.º 4446/OCP/OC 
Nome: José Augusto Paraíso Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira, lote 103 – Bairro Novo das 
Queimadas - Famões 
Data de emissão: 10.07.2014 
Comprovativo n.º 230/2014 
 
Processo n.º 14595/D 
Nome: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Coronel João Brás de Oliveira – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 03.06.2014 
Comprovativo n.º 231/2014 
 
Processo n.º 14283/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Rosário da Costa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida S. Sebastião, n.º 29 – Bairro Casal do Rato – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.07.2014 
Comprovativo n.º 232/2014 
 
Processo n.º 14658/D 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Júlio Diniz, lote 507 – Bairro dos Quatro – UF da 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.07.2014 
Comprovativo n.º 233/2014 
 
Processo n.º 1442/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima da Silva Rosa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Vale de Moura, lote 23 – Bairro Arco Maria Teresa – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 15.07.2014 
Comprovativo n.º 234/2014 
 
Processo n.º 14659/D 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mário de Sá Carneiro, lote 409 – Bairro dos Quatro 
(Trigache Norte) – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.07.2014 
Comprovativo n.º 235/2014 
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Processo n.º 14657/D 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Pinheiros, n.º 13 – Bairro Alto das Arroteias – 
UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 15.07.2014 
Comprovativo n.º 236/2014 
 
Processo n.º 12141/CP/OP/GI 
Nome: Vasco António Saraiva Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Pastores, lote B96 – Bairro dos Pedernais – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 15.07.2014 
Comprovativo n.º 237/2014 
 
Processo n.º 5877/OCP 
Nome: José Luís Figueiredo Brito 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Amadeu Cardoso, n.º 10 - odivelas 
Data de emissão: 15.07.2014 
Comprovativo n.º 238/2014 
 
Processo n.º 14052/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho de Abreu Rodrigues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Vieira da Silva, lote 39 – Bairro da Milharada – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.07.2014 
Comprovativo n.º 239/2014 
 
Processo n.º 4474/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Sá Batista 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Torres Vedras, lote 432 – Bairro Casal de 
São Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 17.07.2014 
Comprovativo n.º 240/2014 
 
Processo n.º 14573/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Veiga 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 17 – Bairro Casal do Rato – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 17.07.2014 
Comprovativo n.º 241/2014 
 
Processo n.º 14188/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Osório Tavares 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Humberto Delgado, lote 53 – Bairro Casal do Bispo 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 17.07.2014 
Comprovativo n.º 242/2014 
 
Processo n.º 14493/CP/OP/GI 
Nome: António Costa Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua do Benformoso, lote 274 – Bairro Casal do Bispo – 
UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 17.07.2014 
Comprovativo n.º 243/2014 
 
 
 
Listagem dos despachos efetuados pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas em processos de operações 
urbanísticas, nos termos da Informação n.º 
Interno/2014/8645, de 2014.09.29, referente ao mês de 
agosto de 2014: 
 
Processo n.º 2041/OCP/OC 
Nome: Joaquim Bernardo e Arnaldo Joaquim 
Assunto: Solicitação de despacho, que determine a cessação de 
utilização do imóvel 
Local: Rua de São José, nº5 – Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Determino a cessação de 
utilização 
 
Processo n.º 8951/LO 
Nome: Banco Comercial Português, S.A. 
Assunto: Cancelamento da caução 
Local: Av. Marechal Gomes da Costa - Famões 
Data de despacho: 18.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Cancele-se a caução 
 
Processo n.º 6087/OP/GI 
Nome: António Tavares Afonso e Outro 
Assunto: Indeferimento do pedido de certificação das condições 
para a constituição de propriedade horizontal 
Local: Rua Alves Redol, lote 64 – B.º Sete Quintas II – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 26.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferido o pedido de 
certificação 
 
 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2014/8642, de 2014.09.29, referente 
ao mês de agosto de 2014: 
 
Processo n.º 6091/OP 
Nome: Goneta - Gestão e Administração, S.A. 
Assunto: Homologação do auto de vistoria efetuada nos termos 
do previsto no decreto-lei n.º 555/99 de 16 dezembro, na sua 
atual redação 
Local: Campos de Caneças - Vale Côvo - Caneças 
Data de despacho: 04.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o auto de vistoria 
 
Processo n.º 14635/D/V 
Nome: Maria Odete Silva Artur Lopes da Silva 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação ao 
abrigo do art.º 89º do DL 555/99 com a redação atual 
Local: Rua Ilha da Madeira, Lote 101 - 3º Dto – Olival Basto 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o auto de vistoria 
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Processo n.º 12706/OCP 
Nome: José Nunes Ribeiro 
Assunto: Prorrogação da Admissão de Comunicação Prévia de 
Construção 
Local: Rua António Nobre, nº 13 - Odivelas 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à prorrogação 
 
Processo n.º 5358/OP 
Nome: Anteprojeto, Lda. 
Assunto: Ocupação da via pública com estaleiro de obra 
Local: Urb. Jardim da Amoreira – lote 78 – União das freguesias 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Autorizo 
 
Processo n.º 14599/IP/ED 
Nome: António da Silva Bonifácio 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro dos Pedernais, lote D31 – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 18.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer desfavorável 
 
Processo n.º 14710/IP/ED 
Nome: Construções Abrilar, Lda. 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de S. Nicolau, lote 36 B.º Trigache Sul – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer favorável 
 
Processo n.º 14654/IP/ED 
Nome: João Luís Monteiro 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 529 – bairro dos Quatro – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer favorável 
 
Processo n.º 14584/IP/ED 
Nome: Raquel da Silva Nunes Pereira 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro dos Pedernais – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 25.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer favorável 
 
Processo n.º 13985/IP/ED 
Nome: Carlos Alberto Pinto Nunes 
Assunto: Informação prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua da Boavista, lote 75 – B.º Carrascais – Caneças 
Data de despacho: 29.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer favorável 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2014/8644, 2014.09.29, 
referente ao mês de agosto de 2014:  
 
Processo n.º 5017/OP/GI 
Nome: João Carlos Campos da Cruz 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Travessa Barbosa du Bocage, lote 417 – Bairro Casal do 
Bispo – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 01.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 5785/OP/GI 
Nome: Luís Miguel Fernandes Rodrigues 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Nova de S. José – Lote 10 – B.º S. José – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 01.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13141/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Sousa Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Aveiro, lote 534 – Bairro Vale Grande – 
UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 01.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 3353/Ant 
Nome: Cecília Paula Gonçalves Martins 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, n.º 34 – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 01.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13496/CP/OP/GI 
Nome: Maria Leitôa Vicente 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de S. Miguel – Lote 50 – B.º Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 01.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13297/CP/OP/GI 
Nome: António José Nunes Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Alexandre Herculano, lote 141 – Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 01.08.2014 
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Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12554/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Antunes e Lucília Nunes Cotrim 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 8 de junho, n.º 10 – B.º Mimosa - Odivelas 
Data de despacho: 01.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13912/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua das Queimadas – Lote 20A – B.º Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias – UF das freguesias de Pontinha 
e Famões 
Data de despacho: 01.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14751/D 
Nome: Tecnilopes – Manutenções elétricas, Lda. 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Heróis de Mar, lote 398 – B.º Casal do Bispo - 
Famões 
Data de despacho: 07.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 32406/OCP 
Nome: Horácio da Silva Batista 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua José Saramago, lote 502 – Bairro do Falcão – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13731/CP/OP/GI 
Nome: Silvestre Costa Franco 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Alto de Famões, lote 75 – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 08.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14651/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Valente da Silva 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Mário Sá Carneiro, lote 408 – Bairro dos Quatro – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 08.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a comunicação prévia 
 
Processo n.º 13547/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Carmona Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 63º - n.º 1 do Dec-Lei 
n.º 555/99 com a redação que lhe foi conferida do DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Alto de Famões – lote 191 – UF Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 08.08.2014 

Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14481/CP/OP/GI 
Nome: Carla Sofia Marques Martins 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 571 – bairro casal Novo 
– UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 08.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13536/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Bento de Campos 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100 e 101º do CPA 
Local: Rua do Ribeiro, lote 28 – Bairro Quinta das Canoas – UF 
de Pontinha e Famões  
Data de despacho: 11.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 12631/CP/OP 
Nome: Manuel de Jesus Alves 
Assunto: Aditamento à licença/autorização de utilização – art.º 
62º do Dec-Lei n.º 555/99 com a redação atual 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 23 e 23A - Odivelas 
Data de despacho: 11.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o aditamento 
 
Processo n.º 13922/CP/OP/GI 
Nome: Diamantino da Anunciação Almeida 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 18 de Maio, lote 42 – Bairro Sol Nascente – UF 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14087/OCP/OC 
Nome: Joaquim António Gomes Pereira 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Monte Verde, lote 114 – UF da Ramada e Caneças 
Data de despacho: 11.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 3456/OP/GI 
Nome: Pedro Luís Baptista Barros e João Miguel Baptista Barros 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 214 – B.º Casal Novo – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 11.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14692/D 
Nome: NOS – Comunicações, SA 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Salgueiro Maia – Bairro Sítio da Várzea – UF de 
Ramada e Caneças   
Data de despacho: 11.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
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Processo n.º 14674/D 
Nome: NOS, Comunicações , SA 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Santa Isabel – Bairro Vale Grande – UF de Pontinha 
e Famões 
Data de despacho: 11.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14216/CP/OP/GI 
Nome: Augusto de Jesus Pinto 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Quinta das Canoas – Lote 8 – UF da Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 11.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13892/CP/OP/GI 
Nome: Tília dos Santos Ladeira Rodrigues 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua João Barros, lote 131 – B.º Alto de Famões – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 12.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13570/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Duarte Pereira 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 149 – Bairro Trigache 
Norte – UF de Pontinha e Famões  
Data de despacho: 12.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 8706/LO/GI 
Nome: Comissão de Administração Conjunta da AUGI – B.º 
Horta das Ribeiras – UF das Freguesias de Ramada e Pontinha 
Assunto: Pronúncia da Comissão de Administração Conjunta – 
art.º 24, n.º 6 da Lei n.º 91/95, de 02/09 com a atual redação 
Local: Bairro Horta das Ribeiras – UF de Ramada e Pontinha 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13742/CP/OP/GI 
Nome: Adelino da Graça Sousa 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Infanta D. Teresa, lote 200 – Bairro das Granjas 
Novas – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14621/CP/OP/GI 
Nome: José Serralha de Oliveira 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua 18 de maio, lote 31 – Bairro Sol Nascente – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.08.2014 

Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14499/CP/OP/GI 
Nome: Nazaré Pereira da Costa Antunes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Avenida de São Sebastião, lote 129 – Bairro Casal do Rato 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14662/CP/OP/GI 
Nome: Dilma Maria Fernandes 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 496 – bairro dos Quatro – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13726/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim Felicíssimo 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua 25 de Abril, lote 345 – bairro Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 11958/CP/OP 
Nome: Sociedade de Construção Marçal Santos, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua das Arroteias, lote 2A-02 – bairro CTT – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13136/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel da Conceição Cristas 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 877 – Bairro Casal Novo 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o aditamento 
 
Processo n.º 13370/CP/OP/GI 
Nome: Luís Francisco da Conceição Manganito 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 1º de Maio, lote 50 – Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13558/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Rosa Silva 
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – art.º 23 n.º 8 
Local: Bairro Quinta das Canoas, lote 17 - Pontinha 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido de 
prorrogação 
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Processo n.º 12829/OP 
Nome: Sistemas MCdonald`s Portugal, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes - Odivelas 
Data de despacho: 13.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13326/CP/OP/GI 
Nome: António Abrantes Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 311 – Bairro Sol Nascente – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 13350/CP/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Alves Cardoso 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 930 – bairro Casal Novo – UF 
Caneças e Famões 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14556/CP/OP/GI 
Nome: Lourenço Marques Pires 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro 
com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 26/2010 de 30 
de março 
Local: Rua Vale de Santo António, lote 279 – Bairro Casal do 
Rato – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 12054/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Augusto da Cruz Amaro 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro 
com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 26/2010 de 30 
de março 
Local: Rua da Boa Hora, lote 94 – Bairro dos Carrascais 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 10950/CP/OP/GI 
Nome: Abílio Luís dos Santos Silva 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Vieira da Silva, lote 48 – Bairro da Milharada – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14035/CP/OP/GI 
Nome: Luís Mendes Fernandes Figueiredo 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Luísa Tody, lote 11 – Quinta das Pretas – UF de 
Pontinha e Famões 

Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13856/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Pedrosa Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62 do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, lote 60 – Bairro Monte 
Verde – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização 
 
Processo n.º 14287/D/PUB 
Nome: Espacimark – publicidade e markting, Lda. 
Assunto: Audiência dos interessados- art.º 100 e 101º CPA 
Local: Bairro Olival do Pancas – a 25 metros do limite da 
plataforma do IC 17 – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 12728/CP/OP/GI 
Nome: Homero & Associados, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro 
com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 26/2010 de 30 
de março 
Local: Quinta do Abadesso, lote 3 – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/ Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 12862/CP/OP/GI 
Nome: António Jorge da Costa Santos 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Ivone Silva, lote 59 – Bairro Vale Pequeno 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 12607/CP/OP/GI 
Nome: Cidália do Espírito Santo Bandeira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Paz, lote 97 – Bairro Casal Novo – UF de Ramada 
e Caneças 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 10864/CP/OP/GI 
Nome: Maria Augusta Amaral 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua das Orquídeas, n.º 2 – Bairro Casal do Privilégio – 
UF de Póvoa de St.º Adrião – Olival Basto 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a alteração de utilização 
 
Processo n.º 12961/CP/OP/GI 
Nome: Maria Ilda Mateus 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 10 de junho, lote 1165 – Bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
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Processo n.º 13907/CP/OP/GI 
Nome: José de Matos Morgado 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua da Paz, lote 156 – B.º Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 9660/OP 
Nome: Construções Perfilverde, Lda. 
Assunto: Comunicações prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de março 
Local: Urbanização Quinta das Flores, lote 5 – UF da Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 12765/CP/OP/GI 
Nome: Armandino Lopes Mateus 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Paço Real, lote 429 – B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13996/CP/OP 
Nome: Odi4area – Investimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Comunicações prévia – art.º 34 do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de março 
Local: Arroja lote AE09 - Odivelas 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 9689/OCP/OC 
Nome: Maria Francisca da Conceição Alcaide Pereira e Outra 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 1º Janeiro, lote 68 – B.º Novo do Trigache – Famões 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 8944/OP/GI 
Nome: Lino Basílio Andrade Gouveia 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Cidade de Constança – B.º Casal São Sebastião – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13979/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Conceição Pires 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 63º n.º 1 do DL n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo DL n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Avenida de São Sebastião, lote 141 – B.º Casal do Rato – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 

Processo n.º 14569/CP/OP/GI 
Nome: Lisiel Furbino de Brito 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 34 – Bairro Alto de Famões 
Data de despacho: 21.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 12406/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Castanheira e Maria Laura da Cunha Lama 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Francisco da Holanda, lote 104 – Bairro Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14459/CP/OP/GI 
Nome: Maria Manuela da Silva Fonseca dos Santos Costa 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 466 – B.º Casal da Silveira – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
 
Processo n.º 13616/CP/OP/GI 
Nome: Vasco do Carmo Costa 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro dos Quatro, lote 371 – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13352/CP/OP/GI 
Nome: António Lemos das Neves, lote 137 – Bairro Casal do 
Rato – UF de Pontinha e Famões 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 63º - n.º 1 do DL n.º 
555/99 de 16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo DL n.º 26/2010 de 30 março 
Local: Rua do Ribeiro, lote 137 – bairro Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13808/ CP/OP 
Nome: João da Rosa Pires 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 14ª – Amoreira – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12984/CP/OP/GI 
Nome: Alexandre José da Silva Ramalho 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 340 – Bairro Casal Novo – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
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Processo n.º 12584/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Jesus Alves 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua D. José – Lote A 158 – Bairro dos Pedernais – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 3086/OP 
Nome: Ferreira e Renato, Construção Civil, Lda. 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro – Zona 7 – lote 15 – 
Odivelas 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13374/CP/OP 
Nome: António Caetano, SA 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Quinta do Segulim, lote 03B – Famões 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 8617/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Anjos dos Santos Joaquim 
Assunto: Apreciação de telas finais 
Local: Rua Almeida Garrett, lote 272 – B.º Vale Pequeno – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13294/CP/OP/GI 
Nome: Abílio Henriques Rebelo 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 63º - n.º 1 do DL n.º 
555/99 de 16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo DL n.º 26/2010 de 30 março 
Local: Bairro Alto de Famões, lote 179 – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13573/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Luís 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Elina Guimarães, lote 136 – Bairro da Milharada – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 3419/OCP 
Nome: José Santos Nunes 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua do Poço, lote 1 – Vale Nogueira – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 22.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14724/D 

Nome: Tecnilopes – Manutenção eletricidade, Lda. 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de S. Mateus, n.º 11A – UF de Pontinha e Famões  
Data de despacho: 25.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida 
 
Processo n.º 13373/CP/OP 
Nome: António Caetano, SA 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Quinta do Segulim – lote 03A - Famões 
Data de despacho: 25.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14743/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Pedro Alvares Cabral – Estrada Nacional 250-2 – UF 
de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 27.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada a Comunicação 
 
Processo n.º 14758/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Pedro Alvares Cabral – Estrada Nacional 250-2 – UF 
de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 27.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada 
 
Processo n.º 14775/D 
Nome: Enernel – Sistema de Energia Lda. 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Clementina Carneiro de Mora, lote 39 – Odivelas 
Data de despacho: 29.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14104/CP/OP/GI 
Nome: Luísa Maria Ferreira Ribeiro Barragon e outros 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua D. José, lote B154A – Bairro dos Pedernais – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 29.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14733/IP/ED 
Nome: Esmeralda Santos 
Assunto: Informação prévia – art.14 do Dec-Lei n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 
30 de março 
Local: Rua Rosa Lobato Faria – Quinta do Porto Pinheiro – 
Odivelas 
Data de despacho: 29.08.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
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Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Vereador Paulo César Teixeira, no uso da 
competência delegada/subdelegada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2014/8636, de 2014.09.29, referente 
ao mês de agosto de 2014:  
 
Processo n.º 13297/CP/OP/GI 
Nome: António José Nunes Mendes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Alexandre Herculano, lote 141 – UF Caneças e 
Ramada 
Data de emissão: 25.08.2014 
Alvará n.º 328/2014 
 
Processo n.º 13337/CP/OP/GI 
Nome: António Antunes de Brito 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 29 – Bairro Casal 
Novo dos Bons 
Dias – UF Caneças e Ramada 
Data de emissão: 25.08.2014 
Alvará n.º 329/2014 
 
Processo n.º 3353/ANT 
Nome: Cecília Paula Gonçalves Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, n.º 34 e 34ª – UF de 
Caneças 
e Ramada 
Data de emissão: 27.08.2014 
Alvará n.º 330/2014 
 
Processo n.º 13922/CP/OP/GI 
Nome: Diamantino da Anunciação Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 18 de Maio, lote 42 – Bairro Sol Nascente – UF da 
Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 27.08.2014 
Alvará n.º 331/2014 
 
Processo n.º 13496/CP/OP/GI 
Nome: Maria Leitôa Vicente 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua S. Miguel, lote 50 – Bairro Casal do Rato – UF 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.08.2014 
Alvará n.º 332/2014 
 
Processo n.º 13593/CP/OP/GI 
Nome: Horácio Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de março, lote 508 – Bairro Casal Novo – UF da 
Ramada e  
Caneças 
Data de emissão: 27.08.2014 
Alvará n.º 333/2014 
 
Processo n.º 4099/OCP 
Nome: António Sousa Lima, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Heróis de Chaimite, n.º 23 – UF de Caneças e 
Ramada 
Data de emissão: 27.08.2014 
Alvará n.º 334/2014 

Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/13, nos termos da Informação 
n.º Interno/2014/8643, de 2014.09.29, referente ao mês de 
agosto de 2014:  
 
Processo n.º 13561/OP 
Nome: Elisabete Maria Monteiro de Barros 
Assunto: Alvará de obras de Alterações 
Local: Rua de S. Pedro, n.º 18 B – Loja – Odivelas 
Data de emissão: 21.08.2014 
Alvará n.º 19/2014 
 
Processo n.º 14259/OP 
Nome: José Maria Cardoso 
Assunto: Alvará de obras de Alterações 
Local: Rua Estrada da Paiã, n.º 1 – Casal do Troca – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.08.2014 
Alvará n.º 20/2014 
 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia emitidos pelo Vereador Paulo César 
Teixeira, no uso da competência delegada/subdelegada 
pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2014/8634, de 2014.09.29, 
referente ao mês de agosto de 2014: 
 
Processo n.º 14244/CP/OP/GI 
Nome: Arminda Afonso Monteiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1248 – Bairro Casal Novo – UF 
da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 26.08.2014 
Comprovativo n.º 281/2014 
 
Processo n.º 14416/CP/OP/GI 
Nome: Lucília de Jesus Marques Coelho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 24 de junho, lote 131 – Bairro Casal do Rato, UF da 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.08.2014 
Comprovativo n.º 282/2014 
 
Processo n.º 8944/OP/GI 
Nome: Lino Basílio Andrade Gouveia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Constança, lote 1 – Bairro Casal de S. 
Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.08.2014 
Comprovativo n.º 283/2014 
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Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 17/VPCT/13, de 23 de 
outubro, nos termos da Informação n.º Interno/2014/8638, 
de 2014.09.29, referente ao mês de agosto de 2014: 
 
Processo n.º 14680/D 
Nome: Basílio Dias Cipriano 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Sítio da Várzea, lote 7 – UF de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 06.08.2014 
Comprovativo n.º 261/2014 
 
Processo n.º 14425/CP/OP/GI 
Nome: Cristina Isabel Farinha Relvacho Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 43 – Bairro Trigache 
Norte – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.08.2014 
Comprovativo n.º 262/2014 
 
Processo n.º 13081/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Correia Gouveia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco, lote 964 – UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 11.08.2014 
Comprovativo n.º 263/2014 
 
Processo n.º 13331/CP/OP/GI 
Nome: Mário António da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Maria da fonte, lote 177 – Bairro da Milharada – UF 
Pontinha 
Data de emissão: 12.08.2014 
Comprovativo n.º 264/2014 
 
Processo n.º 12396/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Hipólito Cabral 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 124 – Bairro Encosta 
do Mourigo – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.08.2014 
Comprovativo n.º 265/2014 
 
Processo n.º 14630/D 
Nome: Mpc Matias e Perpétuo, Construções Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Guiné – UF da Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto 
Data de emissão: 14.08.2014 
Comprovativo n.º 266/2014 
 
Processo n.º 13754/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Coelho Nunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua Antero de Quental, lote 24 – Bairro Novo das 
Queimadas – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.08.2014 
Comprovativo n.º 267/2014 
 
Processo n.º 14430/CP/OP/GI 
Nome: Maria Adelaide Pires Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Machado de Castro, lote 469 – Bairro Casal da 
Silveira – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 18.08.2014 
Comprovativo n.º 268/2014 
 
Processo n.º 14410/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Rocha de Almeida 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Duquesa, lote 280 – Bairro Casal Novo – Caneças 
Data de emissão: 20.08.2014 
Comprovativo n.º 269/2014 
 
Processo n.º 14501/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Rodrigues Queirós 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ramalho Ortigão, lote 73 – Bairro Casal Novo – UF 
da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 21.08.2014 
Comprovativo n.º 270/2014 
 
Processo n.º 13405/CP/OP/GI 
Nome: Socorei – Sociedade de Cofragens Rei, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Chãos Compridos, lote 14 – Bairro Sol Nascente 
– Famões 
Data de emissão: 20.08.2014 
Comprovativo n.º 271/2014 
 
Processo n.º 9899/D/E 
Nome: Gracinda da Cunha Ferreira Teixeira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Alfredo Roque Gameiro, n.º 2 R/C Dto – Odivelas 
Data de emissão: 21.08.2014 
Comprovativo n.º 272/2014 
 
Processo n.º 14378/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Costa Semedo Borges 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Armando Cortez, lote 194 – Bairro Alto de Famões – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.08.2014 
Comprovativo n.º 273/2014 
 
Processo n.º 12211/CP/OP 
Nome: Comunidade Sikh de Portugal 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Duarte Lexim, lotes 3, 4 5 e 6 – Odivelas 
Data de emissão: 21.08.2014 
Comprovativo n.º 274/2014 
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Processo n.º 14520/CP/OP/GI 
Nome: António Pinto Pacheco 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Vitorino Nemésio , lote 381 – Bairro dos Quatro – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.08.2014 
Comprovativo n.º 275/2014 
 
Processo n.º 12957/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Carneiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Lagos, lote 62 – Bairro Casal de São 
Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.08.2014 
Comprovativo n.º 276/2014 
 
Processo n.º 5330/D/E 
Nome: Tavares e Pinter, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Centro Comercial Odivelas Parque, loja 2037 – Estrada da 
Paiã – Odivelas 
Data de emissão: 22.08.2014 
Comprovativo n.º 277/2014 
 
Processo n.º 14498/CP/OP/GI 
Nome: F.P. & Sequeira, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Capitão Renato Batista, lote 507 – Bairro Casal da 
Silveira – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.08.2014 
Comprovativo n.º 278/2014 
 
Processo n.º 14498/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel da Cruz Batista e Outra 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Povos da Alpiarça, lote 3 – bairro Castelo Poente – 
UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 22.08.2014 
Comprovativo n.º 279/2014 
 
Processo n.º 14372/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Martins Manso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 159 – Bairro Casal de S. 
Sebastião – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.08.2014 
Comprovativo n.º 280/2014 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 25 de setembro de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“REFORMA DA FISCALIDADE VERDE” 
 

Da análise da Proposta de Reforma da Fiscalidade Verde, 
que se encontra em apreciação pelo Governo, conclui-se 
que a mesma não cumpre com os princípios que lhe 
estavam subjacentes, nem contribui para atrair, fixar e 
estimular a atividade económica local e para promover a 
desejada mudança do paradigma do desenvolvimento 
social, económico e ambiental. 
 
Dessa análise resulta, ainda, que as propostas apresentadas 
têm subjacente o aumento da carga fiscal dos 
contribuintes, atualmente já extremamente pesada, 
colocando em causa a necessária transição para uma 
economia de baixo carbono, conforme está previsto no 
modelo de crescimento europeu inscrita na Estratégia 
EUROPA 2020.  
 
Assim, tendo presente os princípios orientadores da 
Reforma da Fiscalidade Verde, nomeadamente os 
princípios fundadores de que a fiscalidade verde deverá 
funcionar como um estímulo à inovação e ao 
desenvolvimento sustentável, contribuindo para conciliar 
a proteção do ambiente e o crescimento económico 
(“Crescimento Verde”) e que esta deve estar assente na 
aplicação do conceito de neutralidade fiscal e, ainda, a 
premissa de que os tributos ambientais (“eco-taxas”) têm 
como função contribuir para incentivar comportamentos 
que promovam as boas práticas ambientais de atores 
públicos e privados e responsabilizar as atividades 
causadoras de danos ambientais. 
 
Tendo, igualmente, presente que a Reforma da Fiscalidade 
Verde deverá proporcionar incentivos à eficiência na 
utilização dos recursos, contribuindo para rentabilizar e 
preservar o capital natural e promovendo uma utilização 
sustentável do solo, do território dos seus recursos e do 
espaço urbano. 

A Assembleia Municipal de Odivelas, na sessão ordinária 
realizada em 25 de setembro de 2014, delibera:  
 
1) Reconhecer a importância da adoção das políticas 

públicas amigas do ambiente e que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável do Pais, no âmbito das 
quais se inscreve a Fiscalidade Verde. 

 
2) Solicitar ao Governo a realização da consulta pública da 

nova proposta de Reforma de Fiscalidade Verde, numa 
base alargada e com um prazo suficiente que permita o 
debate aprofundado de ideias no seio da Sociedade 
Civil e a construção de consensos estratégicos e de 
compromissos de longo prazo. 

 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 

Maioria com os votos a favor das bancadas da CDU, PS, PSD e 
CDS/PP e com abstenção da bancada do BE). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 26 de setembro de 2014 

 
 
 

“SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (SNS) – 35 ANOS” 
 

Considerando que: 
 
1. A Lei n.º56/79,de 15 de Setembro, consagra os 
princípios de universalidade na cobertura da população, na 
equidade e gratuitidade na prestação de cuidados nos 
serviços de Saúde, assumindo desta forma o Estado, as 
funções relevantes no planeamento, no financiamento, na 
organização, na prestação, na gestão e na avaliação dos 
cuidados de saúde, garantindo a proteção à saúde como 
um direito de todos e de todas; 
 
2. O acesso aos cuidados de saúde foi, então, garantido a 
todos os cidadãos e cidadãs, independentemente da sua 
condição económica e social, bem como a 
estrangeiros(as), apátridas e refugiados(as) políticos(as); 
 
3. Nesta cobertura da saúde para todos os cidadãos e 
cidadãs, Portugal iniciou assim um percurso 
consubstanciado nos valores da liberdade, da justiça e 
coesão social; 
 
4. Com o SNS, Portugal melhorou significativamente os 
índices de esperança média de vida, (12,8 anos desde a 
década de 60), bem como a redução da taxa de 
mortalidade infantil (redução de 40 óbitos por cada 1.000 
em 1975 para 2,9 em 2013), índices considerados entre os 
melhores do mundo; 
 
5. O SNS garante o princípio da equidade e igualdade dos 
cidadãos. A Saúde para todos e todas é um pilar do estado 
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social que garante a coesão social. Quando se rompe a 
coesão social é a própria democracia que fica em causa; 
 
6. A defesa do SNS é um imperativo de cidadania, sendo 
por isso o dever de todos os(as) democratas que acreditam 
no estado social defender a manutenção do SNS e o 
acesso dos portugueses e das portuguesas aos cuidados 
públicos de saúde, os quais constituem direitos 
fundamentais; 
 
7. Odivelas tem tido, nos últimos anos, melhorias no 
acesso aos cuidados primários de saúde, a maioria com 
apoios significativos do Município de Odivelas para a sua 
concretização, em particular com a construção de 2 novos 
Centros de Saúde na Póvoa de Santo Adrião e na Ramada 
e com o contributo político para a mudança de instalações 
do Centro de Saúde da Pontinha e para a abertura do 
Hospital Beatriz Ângelo, apesar das dificuldades e 
obstáculos que persistem. 
 
Assim, tendo em conta que: 
 
a) Se comemorou recentemente os 35 anos da publicação 
da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde (Lei 
n.º56/79,conhecida por Lei Arnaut); 
 
b) O SNS foi uma importante conquista de Abril, que 
contribuiu para a igualdade de oportunidades, pois 
liberdade sem igualdade não honra o 25 de Abril; 
 
c) Num momento em que a crise económica e social que 
o Pais atravessa afeta de forma profunda a sociedade 
portuguesa, o SNS deve estar, em especial, do lado dos 
mais desfavorecidos e desfavorecidas; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em Sessão 
Ordinária em 25 de Setembro de 2014, delibera: 
 
1. Saudar todos e todas que, ao longo destes 35 anos, 
trabalharam na construção do Sistema Nacional de Saúde 
em Portugal; 
 
2. Afirmar junto das autoridades competentes a sua 
convicção de que o SNS deve responder com eficácia, 
competência e prontidão às necessidades de todos e todas 
em geral e, em particular, dos munícipes deste Concelho; 
 
3. Chamar a atenção do Governo para a necessidade 
urgente da construção de um novo Centro de Saúde na 
Freguesia de Odivelas, para o reforço do pessoal médico, 
de enfermagem e administrativo e para a urgente 
reformulação da rede de transportes que, pelo seu custo e 
falta de eficácia, constitui um importante entrave ao 
acesso aos cuidados de saúde; 
 
4. Recomendar que a Unidade de Cuidados Psiquiátricos 
de Odivelas se mantenha em pleno funcionamento; 
 

5. Reiterar a necessidade de alteração ao contrato 
estabelecido entre a ARSLVT e o Hospital Beatriz 
Ângelo, de forma a permitir que os(as) utentes da 
Freguesia da Pontinha possam voltar a ser servidos(as) 
pelo Hospital de Santa Maria, conforme é sua legítima 
reivindicação. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 

Unanimidade) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 2 de outubro de 2014 
 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2014 
15.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
2.ª Revisão Orçamental 2014, 15.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos mapas anexos à informação 
n.º Interno 2014/7893, de 2014.09.04, de acordo com o 
proposto na referida informação, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, aprovada 
na 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 10 de setembro de 2014, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 18/2014, de 23 de setembro, 
página 7). 

 
 

“PREÂMBULO 
 

A presente REVISÃO ORÇAMENTAL encontra-se 
devidamente calendarizada de acordo com o mapa das 
modificações orçamentais aprovado em 2014 e permitirá 
incorporar no Orçamento do presente ano, a inscrição de 
novos projetos, bem como ajustamentos nas dotações dos 
projetos e ações atualmente existentes. 
 
Em relação à despesa, salientam-se as propostas de 
ajustamento e de criação de novos projetos, enviadas 
pelos diversos serviços municipais, destacando-se o 
reforço dos projetos 80/I/2014, com o valor de 80.000 
euros, referente à “Aquisição de Terrenos”, bem como, 
um reforço no valor total de 89.892,81 euros, no projeto 
relativo a “Apoio a Entidades Sociais - PAESO - 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas” e o 
valor de 25.000,00 euros no projeto “Apoios ao 
Desenvolvimento da Prática Desportiva - PAADO - 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas - Medida 1 - Apoio Financeiro à Atividade 
Desportiva”. 
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Tendo em conta o acordo estabelecido com os SMAS 
relativamente à faturação é previsto um reforço na 
presente Revisão no valor de 999.457,19 euros, o qual irá 
permitir a progressiva regularização do encontro de contas 
com aqueles Serviços Municipalizados. 
 
Numa análise comparativa entre as dotações atuais e o 
previsto na presente REVISÂO ORÇAMENTAL, verifica-se 
um aumento das despesas de capital em 120.502,81 euros 
por contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas correntes, mantendo-se a conta 
Orçamental da despesa, em 84.888.984 Euros. 
 

No presente Orçamento foram incluídas novas rubricas 
com vista a salvaguardar, em termos orçamentais, a 
situação dos futuros Serviços Intermunicipalizados, bem 
como a possível internalização dos serviços e atividades 
atualmente prosseguidas pela Municipália, EM. 
 
Odivelas, 04 de setembro de 2014  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 

 

Receitas 

 Inicial Atual Variação 
Após 2.ª 
Revisão 

Variação 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 65.854.345,00 62.440.672,63  3.413.672,37 62.440.672,63 0,00  0,0% 

Capital 19.029.639,00 19.029.639,00 0,00 19.029.639,00 0,00  0,0% 

Outras 5.000,00 3.418.672,37 -3,413.672,37 3.418.672,37 0,00  0,0% 

TOTAL 84.888.984,00 84.888.984,00 0,00 84.888.984,00 0,00  0,0% 

 

Despesas 

 Inicial Atual Variação 
Após 2.ª 
Revisão 

Variação 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 61.948.885,72 62.368.262,07 419.376,35 62.247.759,26 -120.502,81 -0,2% 

Capital 22.940.098,28 22.520.721,93 -419.376,35 22.641.224,74 120.502,81 0,5% 

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

TOTAL 84.888.984,00 84.888.984,00 0,00 84.888.984,00 0,00 0,00% 

(…)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

PROGRAMA DE APOIO 
 

 
 

PAGIEE - PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DAS 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES 

 
No âmbito do Programa de Apoio à Gestão das 
Instalações e Equipamentos Escolares (PAGIEE) 
deliberado na 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 19 de maio de 2010, de acordo 
com o proposto na informação do serviço com o n.º 
Interno 2014/7823, de 2014-09-02, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, aprovada 
na 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada 

em 10 de setembro de 2014, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 18/2014, de 23 de setembro, 
página 8), propõe-se aprovar o seguinte: 
 
- A transição do valor da despesa não realizada no ano 
letivo de 2013/2014, pela escola EB 2,3 António Gedeão 
(€ 65,58), escola EB 2,3 Carlos Paredes (€ 8.011,96), 
escola EB 2,3 dos Pombais (€ 8.616,59) e escola EB2,3 
Vasco Santana (€ 12.928,46), para o ano letivo de 
2014/2015, sem penalizações; 
 
 - As candidaturas ao PAGIEE para o ano letivo de 
2014/2015: 
 
“(…) Em conformidade com o PAGIEE, e de acordo 
com o financiamento total de 20.000,00€ para cada 
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Escola, estas deverão apresentar anualmente a Ficha de 
Candidatura, contemplando as intervenções que preveem 
realizar. Após análise das mesmas, apresenta-se de seguida 
uma súmula das intervenções que as escolas se propõem 
realizar no âmbito do PAGIEE para 2014/2015: 
 
EB 2,3 António Gedeão 
 
Manutenção/Conservação do Edifício Escolar: 
 
- Substituição de pavimento de sala de aula 
- Reparação e substituição de portas 
- Pintura de tetos e paredes 
 
Apetrechamento (manutenção/substituição/renovação) 
Mobiliário e/ou Equipamento: 
 
- Reparação de algum mobiliário escolar 
 
EB 2,3 Carlos Paredes 
 
Manutenção/Conservação do Edifício Escolar: 
 
- Substituição das coberturas e telheiros 
- Reparação de caixilharia e estores 
- Isolamento acústico no ginásio 
- Substituição de pavimentos 
- Reparação de sanitários 
- Substituição da rede de esgotos 
- Reparação de pavimentos (exterior) 
 
EB 2,3 dos Pombais 
 
Manutenção/Conservação do Edifício Escolar: 
 
- Substituição de coberturas 
- Isolamento e pinturas de fachadas  
- Colocação de estores 
- Pintura de tetos e paredes 
- Substituição do pavimento em algumas salas 
- Substituição de sanitários 
- Substituição de grelha de escoamento de águas 
- Pintura e isolamento do bar 
- Substituição de pavimento do campo de jogos 
- Construção de nova portaria (entrada norte) 
 
EB 2,3 Vasco Santana 
 
Manutenção/Conservação do Edifício Escolar: 
 
- Reparação de caixilharia e estores 
- Limpeza e pintura de tetos e paredes 
- Limpeza e reparação de cobertura e fachadas 
- Reparação e substituição de pavimento e sanitários 
- Reparação da rede de águas e esgotos 
- Reparação de caldeira e do sistema de rega.(…)” Informação 

n.º Interno 2014/7823, de 2014-09-02 
 

 - A concessão do Apoio Financeiro às Escolas Básicas de 
2º e 3º Ciclo, António Gedeão, Carlos Paredes, Pombais e 
Vasco Santana para o ano letivo de 2014/2015. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

16.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 30 de setembro de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“SOBRE A PRIVATIZAÇÃO E CONCESSÃO DA GESTÃO 

DA RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS” 
 

Considerando que: 
 
1. O sector da recolha e tratamento de resíduos tem uma 
importância central na sociedade, com sérias implicações 
na saúde pública e no ambiente; 
 
2. A recolha e tratamento de resíduos constituem uma 
atribuição essencial dos Municípios, ao ponto de serem 
considerados serviços públicos essenciais, cuja 
manutenção importa assegurar, mesmo em caso de 
ruptura financeira do Município (artigo 3.º, alínea c) da Lei 
n.º 53/2014, de 25 de Agosto). 
 
3. A importância deste sector é bem patente nos 
incómodos resultantes do seu mau funcionamento, como 
foi o caso do que foi sucedendo no Sul da Itália, com 
exploração de privados. 
 
4. O modelo privado de gestão de resíduos não apresenta 
quaisquer vantagens ao nível da eficiência face à gestão 
pública, conforme aponta um estudo financiado pela 
União Europeia, da autoria de David Hall, disponível in 
http://www.psiru.org/reports/waste-management-
europe-framework-trends-and-issues e com outros dados 
disponíveis in  
http://www.recobaltic21.net/downloads/Public/Meeting
s/Workshop%20The%20art%20of%20Procurement%20i
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n%20Waste%20management/5-
waste_management_in_europe_david_hall.pdf; 
 
5. Igualmente o primeiro estudo aponta para a tendência 
de remunicipalização da gestão de resíduos, aí se 
apontando exemplos franceses e alemães; 
 
6. A própria Quercus afirma que a privatização não 
baixará os custos da gestão de resíduos (ver 
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/quercus-diz-
privatizacao-da-egf-nao-vai-baixar-custos-nos-
residuos/pag/2 ); 
 
7. A Assembleia da República, pela Lei n.º 35/2013, de 11 
de Junho, veio dar o primeiro passo no sentido da 
pretendida reorganização do sector. Nos termos da 
alteração introduzida, passou a ser possível que a 
exploração e gestão de sistemas multimunicipais sejam 
atribuídas a empresas cujo capital social seja maioritária ou 
integralmente subscrito por empresas do sector privado, 
viabilizando-se, assim, a maior participação do sector 
privado neste sector; 
 
8. Prontamente, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 
92/2013, de 11 de Julho, introduziu apenas as 
modificações necessárias à viabilização, no sector dos 
resíduos, da alienação do capital social das entidades 
gestoras de sistemas multimunicipais a privados, vindo a 
aprovar ainda o Decreto-Lei n.º 96/2014, de 25 de Junho, 
que estabelece o regime jurídico da concessão da 
exploração e da gestão, em regime de serviço público, dos 
sistemas multimunicipais de tratamento e de recolha 
selectiva de resíduos urbanos, atribuída a entidades de 
capitais exclusiva ou maioritariamente privados; 
 
9. Antes, o Governo havia publicado o Decreto-Lei n.º 
45/2014, de 20 de Março aprovou o processo de 
reprivatização da Empresa Geral do Fomento, S.A. 
(EGF); 
 
10. A Empresa Geral do Fomento é a empresa pública 
responsável pelo sector dos resíduos. É uma sub-holding 
do grupo Águas de Portugal e tem participação maioritária 
no capital dos sistemas multimunicipais nesta área: 63% 
na Resistrela, 60% na Sul, 56,2% da Valorsul, 56% da 
Algar, 53,3% da Valornor, 51,5% na ERSUC, 51% na 
Valorminho, 51% na Resulima, 51% na Resinorte, 51% na 
Valorlis e 51% da Amarsul; 
 
11. Estas empresas públicas cobrem 174 municípios e 
servem uma população de 6,4 milhões de habitantes. A 
empresa domina assim, através destes sistemas, 65% do 
total nacional na área do tratamento dos resíduos urbanos.  
 
12. Estas 11 empresas empregam directamente 2 mil 
trabalhadores cujos postos de trabalho, retribuição e 
direitos têm de ser garantidos na sua totalidade, para que 
os 63% da população abrangida continuem a ser bem 
servidos; 

13. A EGF é responsável por um serviço público essencial 
e trata-se de uma empresa pública lucrativa.  
 
14. Nos últimos três anos, os lucros acumulados são na 
ordem dos 62 milhões de euros, movimentando 
anualmente 170 milhões de euros.  
 
15. O grupo detém património avaliado em cerca de mil 
milhões de euros e tem realizado vários investimentos. 
Em 2012 esse investimento foi de 45 milhões de euros. 
 
16. Atendendo ao lucro anual da EGF, ao seu património 
e à sua natureza monopolista, a opção pela privatização é 
negativa do ponto de vista económico.  
 
17. O corolário desta privatização será o aumento das 
tarifas e a deterioração do serviço como outras 
privatizações, concessões e PPP’s têm mostrado. 
 
18. O Conselho de Ministros aprovou o vencedor do 
concurso público de reprivatização de 95% do capital 
social da Empresa Geral de Fomento, S.A. (EGF), 
seleccionando o Consórcio Suma, liderado pela Mota-
Engil, como vencedor (ver Comunicado do Conselho de 
Ministros de 18 de Setembro último, disponível in 
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-
da-presidencia-e-dos-assuntos-
parlamentares/documentos-oficiais/20140918-cm-
comunicado.aspx ); 
 
19. A experiência da Mota-Engil na gestão dos resíduos da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia não abre boas 
perspectivas sobre esta privatização, pois de acordo com 
os auditores do Tribunal Contas o negócio foi realizado 
por verbas 30 a 40% superiores ao encontrado em outras 
autarquias; 
 
20. A onda privatizadora deste Governo é tal, que sendo 
sócio de vários Municípios, por via das empresas detidas 
pela EGF, apenas estabeleceu a possibilidade de, no 
âmbito do processo de privatização da EGF, estes 
venderem as suas participações, não equacionando sequer 
dar preferência aos Municípios na alienação das 
participadas da EGF; 
 
21. Esta atitude, para além do mais viola o Princípio da 
Confiança, posto que os Municípios em causa, ao 
aceitarem integrar-se nos sistemas multimunicipais de 
gestão de resíduos sólidos urbanos confiaram que o seu 
parceiro era a Administração Central, através da 
EGF/Águas de Portugal, tendo agora de se conformar 
com um parceiro privado maioritário, sem que nada 
tenham a dizer. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 30 
de setembro de 2014, delibera: 
 
1. Manifestar a sua discordância com a titularidade ou 
gestão privada dos sistemas de gestão de resíduos sólidos 
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urbanos, apelando à Assembleia da República e ao 
Governo para que tomem medidas legislativas nesse 
sentido.  
 
2. Manifestar a sua discordância relativamente ao processo 
de privatização da EGF – Empresa Geral do Fomento, 
S.A., solicitando ao Governo a sua imediata suspensão. 
 
3. Defender a transferência para os Municípios, 
individualmente ou através de empresas intermunicipais, 
da gestão dos sistemas multimunicipais de resíduos 
geridos pelas empresas detidas pela EGF – Empresa 
Geral do Fomento, S.A., apelando à Assembleia da 
República e ao Governo para que tomem medidas 
legislativas nesse sentido. 
 
4. Remeter a presente Moção a Suas Excelências o 
Presidente da República, a Presidente da Assembleia da 
República, o Primeiro-Ministro, a Ministra de Estado e 
das Finanças, o Ministro do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia o Secretário de Estado da 
Administração Local e aos Grupos Parlamentares 
representados na Assembleia da República. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 

Maioria com os votos a favor das bancadas do PS, CDU, BE e 
CDS/PP e com os votos contra da bancada do PSD). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 01 de outubro de 2014 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO/CRIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E DE ODIVELAS 
 

Após parecer emitido pela ERSAR (Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos) relativamente ao 
Projeto de Constituição dos SIMAR (Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos) de Loures e de 
Odivelas e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/8333, de 2014.09.18, e nos termos 
constantes na referida informação, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, aprovada 
na 18.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 24 de setembro de 2014, (presente Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19/2014, de 7 de 
outubro, página 7), foi deliberado o seguinte: 
 
I - Acolher, nos termos e com os limites enunciados na 
informação acima referida, as recomendações da ERSAR 

no que concerne ao projeto de Constituição dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Concelhos 
de Loures e Odivelas;  
 
II - Sem prejuízo da pertinência das demais 
recomendações consignadas: 
 
a) Declinar a recomendação relativa à fixação de 
«Procedimentos ou regras para resolução de impasses, 
quando não seja possível obter o consenso exigido na 
cláusula quinta do acordo» nos termos e com os 
fundamentos explicitados no ponto A., n.º 12, da 
informação acima referida. 
 
b) Acolher as demais recomendações de «Incorporar 
procedimentos (especialmente em termos de prazos) para 
submissão das tarifas a parecer da ERSAR (…)» e 
«Procedimentos e repartição de competências entre os 
municípios no que respeita à instauração dos processos de 
contraordenação (…)», nos termos e com os fundamentos 
explicitados nos pontos B., n.ºs 13 e 14 e C., n.ºs 15 a 17, 
da informação acima referida. 
 
III - O Projeto do Acordo de Gestão dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, sob a forma de versão final, na 
redação já aprovada nas reuniões de 18.06.2014 dos 
órgãos executivos dos municípios de Odivelas e de 
Loures, que constitui o Anexo III da informação referida. 
(Projeto de Acordo de Gestão aprovado na 12.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 18 de 
junho de 2014 - publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 13/2014, de 1 de julho).  
 
IV - As alterações introduzidas, à luz das recomendações 
da ERSAR, nos artigos 7.º, 17.º e 32.º do Projeto de 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas, bem como a versão final, integral e revista, se 
anexa à informação referida. (Projeto de Regulamento 
anteriormente aprovado na 12.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 18 de junho de 2014 e 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 13/2014, de 1 de julho). 
 
[Regulamento de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, com as respetivas alterações, 
publicado em anexo.] 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXO 
 
 

REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
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REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍ PIOS DE 

LOURES E ODIVELAS 

 

O regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais foi aprovado 

pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

 

Esta Lei, veio estabelecer de forma integrada o enquadramento legal de toda a 

atividade empresarial desenvolvida pelos municípios, na qual também se integra a 

desenvolvida sob a forma de serviços municipalizados. 

 

Serviços municipalizados são estruturas organizativas de cariz empresarial do 

município, destituídas de personalidade jurídica, sendo que a sua criação por dois ou 

mais municípios reveste a natureza de serviços intermunicipalizados e encontra 

previsão legal no n.º 5, do artigo 8.º da supra referida Lei. 

 

Integrando a Lei n.º 50/2012 o enquadramento legal de toda a atividade empresarial 

local, estabelece a mesma o regime jurídico dos serviços intermunicipalizados que, 

embora não mereça especificação segue, com as necessárias adaptações, o regime 

estatuído para a atividade dos serviços municipalizados. 

 

Ao proceder ao enquadramento jurídico da atividade dos serviços, a Lei n.º 50/2012 

define regras relativas à criação e extinção de serviços, à sua forma de gestão e 

organização, ao seu objeto e ainda regras relativas ao seu órgão de gestão, de 

direção administrativa e respetivas competências. 

 

Assim, tendo por enquadramento as normas legais contidas na Lei n.º 50/2012 e em 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e na Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, torna-se necessário proceder à definição do modelo de 

organização interna, estrutura e atribuições dos serviços. 

 

Considerando assim os princípios de unidade e eficácia de ação, da aproximação dos 

serviços aos cidadãos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado pelos 

quais se deve pautar a atividade administrativa, foi elaborado o presente Regulamento 

de Organização dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

O presente regulamento visa definir o modelo da estrutura dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 

adiante designados por SIMAR, a competência dos seus órgãos e a organização dos 

respetivos serviços. 

 

Artigo 2.º 

Natureza 

 

Os SIMAR de Loures e Odivelas são um serviço público não personalizado, de 

interesse local, dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira e geridos sob 

a forma empresarial, no quadro da organização intermunicipal, inscrevendo-se na 

administração direta dos respetivos municípios. 

 

 

Artigo 3.º 

Missão 

 

A missão dos SIMAR de Loures e Odivelas consiste em garantir o abastecimento 

público de água, conforme os padrões de qualidade legalmente estabelecidos para 

consumo humano, a recolha e drenagem de águas residuais, e a recolha e transporte 

de resíduos urbanos, nos Concelhos de Loures e Odivelas. 

 

Artigo 4.º 

Visão 

 

Os SIMAR de Loures e Odivelas visam ser uma organização de excelência pela 

qualidade dos serviços prestados, desenvolvendo a sua atividade no respeito por 

elevados padrões de responsabilidade ambiental, financeira e social.  
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Artigo 5.º 

Atribuições 

 

1. São atribuições dos SIMAR de Loures e Odivelas: 

a. A gestão do sistema intermunicipal de captação, elevação, tratamento, adução, 

armazenamento e distribuição de água para consumo humano; 

b. A gestão do sistema intermunicipal de recolha, drenagem, elevação, tratamento e 

rejeição de águas residuais urbanas; 

c. A recolha, transporte e destino final de lamas de fossas sépticas; 

d. A conceção e exploração do sistema de recolha e transporte de resíduos 

urbanos; 

e. A prestação de outros serviços conexos com as suas áreas de atividade. 

2. Os SIMAR poderão desenvolver atividades complementares das referidas no 

número anterior cujo desempenho lhes seja cometido por deliberação das 

Assembleias Municipais de Loures e Odivelas, desde que se inscrevam nas 

atribuições municipais e sejam suscetíveis de gestão sob a forma empresarial. 

 

 

CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS 

 

Artigo 6.º  

Princípios gerais de ética  

 

Os SIMAR estão exclusivamente ao serviço do interesse público devendo observar, no 

desempenho das suas funções, os valores fundamentais e princípios da atividade 

administrativa consagrados na Constituição e na Lei, designadamente os da 

legalidade, justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, 

transparência e boa-fé. 

 

Artigo 7.º  

Princípios de gestão  

 

1. Os SIMAR promovem uma gestão orientada para resultados, de acordo com os 

objetivos anuais e plurianuais a atingir, definindo os recursos a utilizar e os programas 

a desenvolver, aplicando de forma sistemática mecanismos de controlo e de avaliação 

dos resultados.  
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2. A atuação dos SIMAR pretende-se orientada por critérios de qualidade, eficácia, 

eficiência e desburocratização de procedimentos, cooperação, comunicação eficaz e 

aproximação ao cidadão.  
3. No âmbito das suas competências e naquelas que são as suas atribuições, os 

SIMAR prestam serviços de acordo com os seguintes princípios: 

a. A promoção tendencial da sua universalidade e a garantia da igualdade no 

acesso; 

b. A garantia da qualidade e continuidade do serviço e da proteção dos interesses 

dos utilizadores; 

c. A sustentabilidade económica e financeira do serviço;  

d. A hierarquia das operações de gestão de resíduos 

e. O desenvolvimento da transparência na prestação dos serviços; 

f. A proteção da saúde pública e do ambiente; 

g. A garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos recursos afetos, 

respondendo à evolução das exigências técnicas e às melhores técnicas 

ambientais disponíveis; 

h. A promoção da solidariedade económica e social, do correto ordenamento do 

território e do desenvolvimento regional. 

 

CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO 

 

SECÇÃO I 
MODELO DE ORGANIZAÇÃO INTERNA E ÓRGÃOS 

 
Artigo 8.º 

Modelo de organização interna 
 

1. A organização interna dos SIMAR obedece a um modelo estrutural misto, composto 

por uma estrutura hierarquizada e por uma estrutura matricial, com equipas 

multidisciplinares agrupadas em unidades de competências ou produto para as áreas 

operativas. 

2. A execução técnica e a implementação das orientações emanadas pelo Conselho 

de Administração são asseguradas por um Diretor Delegado, cujo cargo é equiparado 

a cargo de direção superior do primeiro grau, bem como pelas estruturas nuclear e 

flexível dos serviços. 
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Artigo 9.º 
Componente da estrutura hierarquizada 

 
1. A área de atividade da estrutura interna hierarquizada é composta por unidades 

orgânicas nucleares e flexíveis. 

2. A estrutura nuclear é composta por unidades orgânicas nucleares, constituídas por 

Diretor Delegado e Departamentos, dirigidas por um Diretor Delegado e por Diretores 

de Departamento que correspondem, respetivamente, a cargos de direção superior de 

primeiro grau e de direção intermédia do primeiro grau. 

3. A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis, dirigidas por chefes 

de divisão que correspondem a cargos de direção intermédia do segundo grau. 

4. A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas no âmbito da estrutura 

flexível visa, nos termos da lei, assegurar a permanente adequação do serviço às 

necessidades de funcionamento e de otimização dos recursos, tendo em conta a 

programação e o controlo criterioso dos custos e resultados. 

 

Artigo 10.º 
Componente da estrutura matricial 

 
1. A componente matricial será adotada sempre que as áreas operativas dos serviços 

se possam desenvolver por projetos, agrupando-se por unidades de competências, 

consubstanciados em equipas multidisciplinares com base na mobilidade funcional. 

2. A estrutura matricial é constituída por equipas multidisciplinares, tendo o respetivo 

dirigente o estatuto remuneratório equiparado a Diretor de Departamento Municipal ou 

Chefe de Divisão Municipal. 

 

Artigo 11.º 
Unidades orgânicas nucleares 

 
A estrutura interna dos SIMAR é composta pelas unidades orgânicas nucleares 

seguintes: 

a. Diretor Delegado; 

b. Departamento de Exploração de Águas; 

c. Departamento Administrativo e Financeiro; 

d. Departamento de Resíduos e Apoio Logístico; 

e. Departamento Comercial. 
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Artigo 12.º 

Unidades orgânicas flexíveis 

 

1. A estrutura hierárquica dos SIMAR tem a estrutura flexível definida nos termos dos 

números seguintes. 

2. Integram os Serviços de Assessoria: 

a. Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão; 

b. Divisão de Laboratório e Qualidade; 

c. Divisão de Fiscalização; 

d. Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos; 

e. Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações; 

f.  Gabinete Jurídico; 

g. Gabinete de Imagem e Comunicação. 

3. Integram o Departamento de Exploração de Águas: 

a. Divisão de Exploração de Redes de Águas; 

b. Divisão de Redes e Manutenção. 

4. Integram o Departamento Administrativo e Financeiro: 

a. Divisão Financeira; 

b. Divisão de Aprovisionamento: 

c. Divisão Administrativa e Documental; 

d. Divisão de Recursos Humanos. 

5. Integram o Departamento de Resíduos e Apoio Logístico: 

a. Divisão de Resíduos Urbanos; 

b. Divisão de Gestão de Frotas; 

c. Divisão de Apoio Logístico. 

6. Integram o Departamento Comercial: 

a. Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes; 

b. Divisão de Faturação e Controlo de Consumos.  

 

SECÇÃO II 

ÓRGÃOS 

 

Artigo 13.º 

Conselho de Administração 

 

Os Serviços Intermunicipalizados são geridos por um Conselho de Administração, 

abreviadamente designado por CA, ao qual compete dirigir os SIMAR com vista à 

prossecução das atribuições definidas no artigo 5.º do presente regulamento. 
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Artigo 14.º 

Composição 

 

1. O Conselho de Administração é composto por um Presidente e dois vogais, um de 

cada Câmara, a designar entre membros das respetivas Câmaras Municipais, 

podendo estes ser exonerados a todo o tempo. 

2. O Conselho de Administração é presidido, alternadamente, por representante da 

Câmara Municipal de Loures e da Câmara Municipal de Odivelas, por um período 

correspondente a metade do prazo do mandato dos respetivos órgãos autárquicos ou 

daquele que estiver em curso aquando da constituição dos SIMAR. 

3. A primeira presidência do Conselho de Administração dos SIMAR será atribuída ao 

Município de Loures. 

 

Artigo 15.º 

Mandato 

 

1. O mandato dos membros do Conselho de Administração coincide com o respetivo 

mandato enquanto membros da Câmara Municipal de onde provêm. 

2. Sendo exonerado qualquer membro do Conselho de Administração sem que tenha 

sido indicado substituto, a sua representação será assegurada pelo Presidente da 

Câmara à qual pertencia o membro exonerado. 

3. O mandato dos membros do Conselho de Administração não é remunerado nos 

termos da lei. 

 

Artigo 16.º 

Competências 

 

Compete ao Conselho de Administração: 

a. Gerir os serviços intermunicipalizados e exercer as competências respeitantes à 

prestação de serviço público; 

b. Deliberar sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e a direção dos 

recursos humanos; 

c. Preparar as opções do plano e o orçamento, bem como outros instrumentos 

financeiros e de gestão, a apresentar às Câmaras Municipais; 
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d. Promover a elaboração dos documentos de gestão, de acordo com o regime legal 

em vigor; 

e. Elaborar os documentos de prestação de contas a apresentar às Câmaras 

Municipais; 

f. Propor às Câmaras Municipais, na matéria da competência destas, todas as 

medidas tendentes a melhorar a organização e o funcionamento dos serviços 

intermunicipalizados; 

g. Fiscalizar e superintender os atos praticados por todas as unidades orgânicas, 

bem como pelo diretor delegado; 

h. Constituir conselhos, comissões e grupos de trabalho ou equivalentes, 

determinando as suas competências, sempre que tal se revele necessário em 

função da prossecução das atribuições dos Serviços, principalmente no que se 

refere à definição de estratégias e inovações; 

i. Exercer as demais competências previstas na Lei. 

 

Artigo 17.º 

Competências em relação às Câmaras Municipais 

 

1. Compete ao Conselho de Administração apresentar às Câmaras Municipais para 

deliberação: 

a. As grandes linhas de atuação, a incluir nos planos de médio e longo prazo, 

relativas à gestão de recursos hídricos, do saneamento básico e dos resíduos 

urbanos que lhe compita executar; 

b. Os projetos regulamentares dos SIMAR e respetivas alterações, bem como o 

mapa de pessoal e as medidas de gestão de recursos humanos não incluídas no 

âmbito das suas competências; 

c. Os projetos de orçamento e as propostas dos planos, bem como os demais 

documentos económico-financeiros; 

d. Os documentos finais, bem como os relatórios de avaliação do grau de execução 

dos planos, de acordo com o regime legal em vigor; 

e. As propostas, conjuntamente com os estudos que lhes servem de suporte, de 

alteração do sistema de taxas e tarifas; 

f. Todas as demais medidas ou propostas que ultrapassem a sua esfera de 

competência, de acordo com o disposto na Lei; 
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g. As divergências ou incompatibilidades relativas às medidas ou propostas 

referidas na alínea precedente, serão dirimidas por consenso entre as partes. 

2. As matérias previstas no número anterior serão objeto de deliberação pelas 

Assembleias Municipais respetivas, sempre que se enquadrem nas competências 

destes órgãos deliberativos, nos termos da legislação em vigor.  

 

Artigo 18.º 
Competências do Presidente do Conselho de Administr ação 

 
1.Compete ao Presidente do Conselho de Administração, abreviadamente, designado 

por PCA: 

a. Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de Administração; 

b. Coordenar e superintender a ação dos serviços, promovendo o cumprimento das 

deliberações tomadas pelo Conselho de Administração; 

c. Outorgar, em nome dos SIMAR, todos os contratos; 

d. Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores dos Serviços; 

e. Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei ou por deliberação do 

Conselho de Administração. 

2.O Presidente poderá delegar ou subdelegar o exercício da sua competência, própria 

ou delegada, em qualquer membro do Conselho de Administração ou no pessoal 

dirigente, de acordo com as deliberações tomadas pelo Conselho.  

 

Artigo 19.º 
Delegação de competências 

 
1. O Conselho de Administração poderá, nos termos da lei, delegar as suas 

competências no seu Presidente. 

2. O Conselho de Administração poderá delegar no Diretor Delegado, com faculdade 

subdelegatória nos dirigentes as competências relativas à orientação técnica e à 

direção administrativa, em tudo o que não seja da sua exclusiva competência. 

3. O subdelegado pode subdelegar as competências que lhe tenham sido 

subdelegadas, salvo reserva expressa do delegante ou subdelegante nos termos do 

Art.º 36.º, n.º 2 do CPA. 

4. O disposto no número anterior não prejudica o direito de avocação e revogação nos 

termos do Art.º 

39.º, n.º 2 do CPA. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 19 – 7 de outubro de 2014 - Anexo 

10 
 

5. A delegação e subdelegação de competências constituem instrumentos 

privilegiados de gestão, cabendo aos titulares dos cargos de direção a promoção da 

sua adoção, enquanto meios que propiciam a redução de circuitos de decisão e uma 

gestão mais célere e desburocratizada. 

 

Artigo 20.º 

Reuniões do Conselho de Administração 

 

1. O Conselho de Administração reúne quinzenalmente em reunião ordinária e 

extraordinariamente sempre que o seu Presidente o convoque. 

2. De tudo quanto ocorrer nas reuniões, é lavrada ata, elaborada sob a 

responsabilidade do secretariado de apoio ao Conselho de Administração, podendo a 

mesma ser aprovada e assinada no final de cada sessão sob a forma de minuta, 

mediante prévia deliberação nesse sentido. 

3. As decisões fundamentais de gestão devem ser objeto de decisão do Conselho de 

Administração, em conformidade com o previsto no Acordo de Gestão em vigor. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de voto vencido será o 

mesmo registado em anexo à ata aprovada da qual faz parte integrante.  

5. O Presidente do Conselho de Administração pode convocar para as reuniões 

trabalhadores ou outros colaboradores dos SIMAR, por sua iniciativa ou por solicitação 

de qualquer membro do Conselho de Administração. 

6. A ordem de trabalhos acompanha a convocatória assinada pelo Presidente ou por 

quem o substitua, nos termos regulamentares, e é enviada acompanhada da 

documentação relevante, com a antecedência mínima de 48 horas em relação à data 

da reunião, podendo a mesma ser alterada pelo voto de dois terços dos seus 

membros, no início da respetiva reunião.  

 

Artigo 21.º 

Quórum e forma de votação 

 

1. O Conselho de Administração só pode reunir e deliberar quando esteja presente a 

maioria dos seus membros. 

2. Na falta de quórum, o Presidente designa outro dia e hora para nova reunião sendo 

elaborada ata onde se registam as presenças e ausências dos respetivos membros, 

dando as últimas lugar à marcação de falta. 
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3. As deliberações são tomadas por maioria, tendo o Presidente voto de qualidade em 

caso de empate, salvo se a votação for efetuada por escrutínio secreto. 

4. As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou de qualidades 

de qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto devendo ser fundamentadas 

pelo Presidente tendo em conta a discussão que precedeu a votação. 

5. A votação é nominal, devendo votar em primeiro lugar os vogais e, por fim, o 

Presidente. 

6. Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os membros 

do Conselho de Administração que se encontrem ou se considerem impedidos nos 

termos dos artigos 44.º a 51.º do CPA. 

 

Artigo 22.º 
Impugnação dos atos administrativos 

 
1. Dos atos do Conselho de Administração, do diretor delegado ou dos dirigentes com 

poderes delegados e subdelegados que produzam eficácia externa pode haver 

reclamação para o respetivo autor do ato ou superior hierárquico deste nos termos 

gerais do Código do Procedimento Administrativo. 

2. Dos atos do conselho de administração, cabe recurso hierárquico para as Câmaras 

Municipais. 

3. Dos atos do diretor delegado ou dos dirigentes com poderes delegados e 

subdelegados cabe, igualmente, recurso hierárquico para o Conselho de 

Administração e deste para as Câmaras Municipais, sem prejuízo da impugnação 

administrativa através da propositura de ação administrativa.  

4. As impugnações administrativas regem-se pelo Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

SECÇÃO III 
DIRETOR DELEGADO 

 

Artigo 23.º 
Competências 

 
1. O Diretor Delegado é responsável perante o Conselho de Administração. 

2. Para além de outras, legalmente previstas ou delegadas pelo Conselho de 

Administração, compete ao Diretor Delegado: 
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a. Assistir às reuniões do Conselho de Administração, para efeito de informação e 

consulta sobre tudo o que diga respeito à disciplina e regular funcionamento dos 

Serviços; 

b. Preparar os documentos de prestação de contas e colaborar na elaboração de 

documentos previsionais e na preparação de planos e orçamento; 

c. Submeter a deliberação do Conselho de Administração, devidamente instruídos e 

informados, os assuntos que dependam da sua resolução; 

d. Promover a execução das deliberações do Conselho de Administração; 

e. Coordenar e supervisionar os Serviços, orientando e fiscalizando a sua atuação, 

nomeadamente no que se refere ao cumprimento das deliberações do Conselho 

de Administração; 

f. A função prevista na alínea anterior é coadjuvada pelos dirigentes das respetivas 

unidades orgânicas, com vista à preparação do expediente, das propostas, das 

informações e dos pareceres técnicos necessários à tomada das deliberações ou 

decisões por parte do Conselho de Administração; 

g. Prestar contínua informação sobre o grau de execução dos planos de atividades 

e a situação financeira dos SIMAR, bem como colaborar na preparação de planos 

e orçamento; 

h. Apresentar, ao Conselho de Administração, o relatório de gestão e resultados 

financeiros obtidos pelos Serviços no ano anterior, instruídos com o inventário 

atualizado, balanço e contas respetivas, de acordo com a legislação em vigor. 

3. O Diretor Delegado poderá delegar ou subdelegar algumas das suas competências 

em qualquer outro dirigente, em conformidade com o disposto no art.º 19.º do presente 

regulamento. 

 

SECÇÃO IV 
ATRIBUIÇÕES COMUNS ÀS UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES E FLEXÍVEIS 

 
Artigo 24.º 

Atribuições comuns aos serviços 
 

São atribuições comuns aos serviços do SIMAR: 

a. Elaborar e propor à aprovação superior as instruções, regulamentos e normas 

que forem julgadas necessárias ao correto exercício da sua atividade; 

b. Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional, planos de 

investimento, relatório e contas e relatórios de gestão; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 19 – 7 de outubro de 2014 - Anexo 

13 
 

c. Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos 

serviços na sua dependência, assegurando a correta execução das tarefas dentro 

dos prazos estabelecidos para a eficaz prestação do serviço; 

d. Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços 

dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à prossecução 

dos resultados a alcançar; 

e. Assistir, sempre que tal seja determinado, às reuniões dos órgãos municipais; 

f. Elaborar, fundamentar e instruir as propostas que careçam de decisão do 

Conselho de Administração, ou de quem tiver competência delegada para o 

efeito; 

g. Assegurar a execução das deliberações do Conselho de Administração e 

despachos do Presidente ou de quem tiver competência delegada para o efeito; 

h. Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais, técnicos e 

tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 

medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e promover a 

aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; 

i. Assegurar, no âmbito das suas competências, a colaboração entre os serviços, 

nomeadamente no que respeita à circulação de informação, sempre que 

necessário e quando lhes seja superiormente determinado; 

j. Emitir pareceres técnicos sobre procedimentos de contratação pública, no âmbito 

das respetivas áreas de competência; 

k. Participar na implementação, manutenção e melhoria contínua dos sistemas de 

gestão dos SIMAR, nomeadamente a nível ambiental, da qualidade, de 

infraestruturas e da segurança tendo como referência as normas aplicáveis; 

l. Colaborar na análise de soluções organizacionais que visem a adoção de medidas 

de natureza técnica, administrativa, tecnológica e de sistemas de informação 

tendentes a simplificar e racionalizar métodos e processos de trabalho; 

m. Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas de 

procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a 

desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o 

empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos trabalhadores; 

n. Incentivar e participar na normalização de procedimentos; 

o. Colaborar ativamente com o Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de 

Gestão, no que se tornar necessário ao exercício das funções que lhe estão 

atribuídas, disponibilizando atempadamente a informação que lhe seja solicitada; 

p. Promover a qualificação e a avaliação do pessoal afeto às respetivas unidades 

orgânicas. 
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Artigo 25.º 
Planeamento das atividades 

 
Os diferentes serviços deverão colaborar, permanentemente, com os membros do 

Conselho de Administração e com o Diretor Delegado na definição e planeamento das 

políticas sectoriais, fornecendo os estudos e sugestões adequadas e procedendo ao 

seu acompanhamento e à avaliação dos resultados. 

 

Artigo 26.º 
Responsabilidade 

 
Os serviços são responsáveis pela execução das atividades inerentes às suas 

atribuições e pela gestão dos recursos que lhe estão afetos, em cumprimento das 

regras de funcionamento interno. 

 

SECÇÃO V 
DEPARTAMENTOS INTERMUNICIPAIS 

 

Artigo 27.º 
Departamento de Exploração de Águas 

 
São atribuições do Departamento de Exploração de Águas: 

a. Assegurar a exploração e promover a manutenção e a conservação dos sistemas 

de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais urbanas, no 

âmbito das atribuições dos SIMAR, otimizando o seu funcionamento e garantindo 

a qualidade técnica; 

b. Assegurar a captação, transporte, reserva e distribuição de água, garantindo os 

padrões de qualidade; 

c. Promover o tratamento da água captada, o controlo operacional da rede de 

abastecimento de água, a lavagem e desinfeção da rede de distribuição e 

reservatórios, contribuindo para garantir a qualidade da água distribuída; 

d. Garantir a recolha, drenagem e transporte a destino final das águas residuais 

urbanas; 

e. Promover a execução dos programas de operação e manutenção dos sistemas 

de abastecimento de água, dos sistemas de drenagem de águas residuais 

urbanas e dos planos de contingência; 
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f. Propor a realização de estudos, obras e a aquisição de serviços externos para a 

reabilitação das infraestruturas dos sistemas; 

g. Propor a aquisição e aplicação de tecnologias e ferramentas de trabalho para 

melhorar a eficiência do serviço e o desempenho das infraestruturas, contribuindo 

para a eficiência dos sistemas; 

h. Colaborar na apreciação dos projetos inerentes aos sistemas de abastecimento 

de água e de drenagem de águas residuais urbanas, bem como no 

acompanhamento das respetivas obras; 

i. Gerir os processos de ligação de descargas de águas residuais industriais na rede 

pública; 

j. Promover a recolha, tratamento e divulgação dos dados de exploração; 

k. Colaborar na atualização do cadastro e providenciar os meios para assegurar a 

sua consulta às equipas operacionais; 

l. Promover o acompanhamento das obras de instalação de infraestruturas de outras 

entidades de forma a salvaguardar a integridade das redes de distribuição de 

água e de drenagem de águas residuais urbanas. 

 

Artigo 28.º 
Departamento Administrativo e Financeiro 

 
São atribuições do Departamento Administrativo e Financeiro: 

a. Colaborar na definição da política financeira dos SIMAR; 

b. Elaborar planos de ação anual de natureza financeira, em função dos objetivos 

definidos; 

c. Elaborar pareceres, estudos e relatórios na área económica e financeira dos Serviços; 

d. Participar na execução de planos e orçamento anuais, acompanhando de forma 

dinâmica a sua execução, sugerindo e desencadeando medidas corretivas para os 

desvios que ultrapassem os limites de tolerância previamente estabelecidos; 

e. Gerir processos de abate de elementos patrimoniais imobilizados; 

f. Providenciar pelo controlo das existências qualquer que seja a sua natureza; 

g. Implementar a estrutura contabilística e propor as alterações que se venham a 

justificar em face das imposições legais, das necessidades de informação e da 

evolução dos SIMAR; 

h. Estudar e dinamizar as medidas tendentes ao apuramento real dos custos dos 

diversos trabalhos executados quer por terceiros quer por intermédio dos SIMAR, 

atendendo à real imputação por centros de custo; 
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i. Providenciar pelo planeamento de tesouraria; 

j. Providenciar pelo controlo de competências para as requisições de materiais, 

aprovisionamento e stocks; 

k. Providenciar a recolha, organização e tratamento de toda a informação de cobrança 

dos diversos serviços prestados, bem como o registo e controlo dos movimentos de 

fundos, em conta, em resultado da cobrança efetuada relativamente a cada um dos 

serviços; 

l. Elaborar estudos e propostas de regulamentos relativos a admissões, mobilidade, 

férias, faltas, licenças e outros assuntos relativos a pessoal; 

m. Assegurar o cumprimento dos necessários procedimentos técnicos e administrativos 

referentes ao recrutamento, seleção e gestão de pessoal, formação, apoio social e 

segurança, higiene e saúde no trabalho; 

n. Assegurar a elaboração da política de pessoal dos Serviços, em conformidade com os 

objetivos dos SIMAR; 

o. Assegurar a descrição, análise e qualificação de funções, tendo em vista a definição 

de adequados perfis funcionais ou profissionais; 

p. Providenciar a elaboração dos planos de segurança e saúde para as obras a realizar 

por administração direta e aferir o seu cumprimento; 

q. Promover a vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos 

clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador; 

r. Assegurar a análise dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e organizar 

e acompanhar os processos de acidentes de trabalho. 

 
Artigo 29.º 

Departamento de Resíduos e Apoio Logístico 
 
São atribuições do Departamento de Resíduos e Apoio Logístico: 

a. Garantir a gestão dos resíduos urbanos, assegurando a recolha e transporte a 

destino adequado e promovendo a sua valorização, em cumprimento dos 

regulamentos em vigor e demais legislação aplicável; 

b. Promover a otimização dos circuitos de recolha, com incremento da taxa de 

recolha de diferenciados, implementando soluções e medidas que reforcem a 

eficácia e eficiência das atividades de recolha; 

c. Garantir o planeamento e a programação dos meios de deposição, recolha e 

transporte e equipamentos mecânicos, necessários à gestão do sistema 
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intermunicipal de resíduos urbanos, garantindo a sustentabilidade económica e 

ambiental da sua utilização; 

d. Garantir a distribuição, manutenção e higienização dos sistemas de deposição e 

equipamentos de recolha e transporte, no âmbito das atribuições dos SIMAR; 

e. Emitir parecer sobre a construção ou a localização de instalações destinadas à 

deposição de resíduos; 

f. Assegurar os trabalhos de conservação dos edifícios, bem como das instalações 

afetas aos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de 

águas residuais urbanas; 

g. Assegurar a gestão da frota, incluindo a análise e controle dos custos das 

revisões, reparações e manutenções para cada máquina e veículo, bem como a 

elaboração de normas de conservação e manutenção dos mesmos; 

h. Implementar modelo de gestão da frota dos SIMAR, procurando níveis elevados 

de eficácia e eficiência; 

i. Colaborar na definição das características e especificações, assim como na 

uniformização das ferramentas e materiais necessários ao correto funcionamento 

do Departamento; 

j. Promover a implementação de soluções para a gestão operacional de recolha de 

resíduos, proporcionando ganhos de rentabilidade e produtividade nas equipas, 

equipamentos e veículos afetos; 

k. Assegurar o planeamento, a programação e a manutenção de meios de 

transporte e equipamentos mecânicos e eletromecânicos, promovendo a 

economia, a racionalização e a sustentabilidade ambiental da sua utilização; 

l. Assegurar a manutenção dos equipamentos instalados no interior dos edifícios. 

 

Artigo 30.º 
Departamento Comercial 

 
São atribuições do Departamento Comercial: 

a. Assegurar a harmonização dos processos de natureza comercial e a 

coordenação da atividade comercial; 

b. Assegurar o ciclo comercial, designadamente atendimento, leitura e faturação; 

c. Participar na definição da política comercial e assegurar a respetiva aplicação; 

d. Propor os sistemas tarifários, de acordo com as normas e diretrizes legais em 

vigor; 

e. Colaborar na elaboração do orçamento e nos planos e relatórios de gestão; 
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f. Estudar e propor normas e procedimentos relativos ao Departamento; 

g. Elaborar pareceres, estudos, relatórios e previsões no âmbito comercial; 

h. Elaborar informação estatística e definição de índices de qualidade e eficiência; 

i. Planear e executar as substituições de contadores, no âmbito do controlo 

metrológico; 

j. Dar resposta, em articulação com os demais serviços, às reclamações 

apresentadas; 

k. Gerir o parque de contadores. 

 

SECÇÃO VI 
DIVISÕES INTERMUNICIPAIS 

 

SUBSECÇÃO I 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

 
Artigo 31.º 
Hierarquia 

 
Os Serviços de Assessoria prestam apoio ao Conselho de Administração e ao Diretor 

Delegado, do qual dependem hierarquicamente, sendo dirigidos pelas respetivas 

chefias. 

 

Artigo 32.º 
Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de G estão 

 
São atribuições do Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão: 

a. Adotar e desenvolver mecanismos de avaliação interna e externa numa 

perspetiva de melhoria contínua; 

b. Elaborar e executar o plano anual de auditorias nas suas diversas vertentes, 

reportando os resultados e o grau de execução respetivos; 

c. Promover a melhoria e a eficiência dos serviços, o cumprimento das disposições 

legais e regulamentares nos procedimentos e a prossecução dos objetivos 

fixados; 

d. Monitorizar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e 

elaborar o relatório anual sobre a execução do Plano; 

e. Promover a análise e tratamento de dados referentes ao controlo das perdas de 

água, tendo em vista a sua contínua diminuição, em articulação com a Divisão de 
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Exploração de Redes de Águas e/ou grupos de trabalho constituídos para o 

estudo da temática; 

f. Promover a implementação, manutenção e melhoria contínua dos sistemas de 

gestão dos SIMAR, tendo como referência as normas aplicáveis; 

g. Promover a elaboração e tratamento de indicadores de desempenho dos SIMAR; 

h. Promover e acompanhar o sistema de análise de desempenho previsto no guia 

de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos 

utilizadores, promovido pela entidade reguladora; 

i. Elaborar relatórios periódicos, mapas estatísticos e outros documentos de suporte 

à gestão, promovendo uma visão integrada da entidade; 

j. Assegurar o planeamento, concretização e acompanhamento das auditorias, 

conforme os requisitos normativos dos sistemas de gestão, processos e 

procedimentos implementados; 

k. Identificar oportunidades de melhoria no domínio da organização e da gestão 

global e propor metodologias para a sua implementação; 

l. Supervisionar as atividades de racionalização, uniformização e modernização de 

procedimentos; 

m. Coordenar projetos de inovação e desenvolvimento, de incidência transversal, no 

domínio dos sistemas de gestão; 

n. Coordenar os processos de candidatura a programas e iniciativas comunitárias e 

da Administração Central; 

 

Artigo 33.º 
Divisão de Laboratório e Qualidade 

 
São atribuições da Divisão de Laboratório e Qualidade: 

a. Assegurar o controlo da qualidade da água distribuída (PCQA – Plano de 

Controlo da Qualidade da Água) e o cumprimento dos critérios legalmente fixados 

para esse efeito; 

b. Elaborar relatórios periódicos sobre a qualidade da água de abastecimento, 

divulgando os resultados obtidos em conformidade com a legislação em vigor; 

c. Zelar pelo bom funcionamento do Laboratório, implementando medidas com vista 

à manutenção da sua acreditação e à modernização tecnológica; 

d. Assegurar a ligação com outras unidades orgânicas, com vista a serem tomadas 

as medidas corretivas necessárias em função dos resultados analíticos; 
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e. Realizar análises microbiológicas e físico-químicas de águas da rede de 

abastecimento, das captações, de águas residuais, de águas naturais e de 

piscinas; 

f. Realizar análises para entidades privadas e/ou públicas; 

g. Executar o Plano de Controlo da Qualidade das Águas Residuais (PCQAR); 

h. Assegurar e promover a instalação de tecnologias nos equipamentos de 

tratamento para integração no sistema geral de telegestão; 

i. Colaborar na execução do plano de lavagens e desinfeções das redes de 

distribuição e reservatórios do sistema de abastecimento de água; 

j. Promover a manutenção dos equipamentos de tratamento de águas de 

abastecimento. 

 

Artigo 34.º 
Divisão de Fiscalização 

 
São atribuições da Divisão de Fiscalização: 

a. Fiscalizar e controlar a execução das obras adjudicadas em regime de 

empreitada de obras públicas e providenciar pelo seu bom andamento, tendo em 

vista o cumprimento dos projetos aprovados; 

b. Elaborar todos os autos das obras em regime de empreitada de obras públicas; 

c. Assegurar a coordenação das obras, em matéria de segurança e saúde durante a 

execução das empreitadas de obras públicas, nos termos da legislação; 

d. Elaborar relatórios periódicos sobre o andamento das obras referidas, como 

resultado da fiscalização efetuada; 

e. Propor, no decurso da obra, alterações aos projetos de execução quando tal se 

justifique; 

f. Fornecer os elementos necessários para atualização dos cadastros; 

g. Informar sobre a redução e cancelamento de garantias bancárias, cauções e 

seguros-caução; 

h. Assegurar a fiscalização das obras de construção das redes de águas e de águas 

residuais dos sistemas prediais; 

i. Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos em vigor, especificações técnicas e 

demais legislação aplicável, no que se refere aos sistemas públicos e prediais de 

distribuição de água, drenagem de águas residuais urbanas e gestão de resíduos 
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urbanos, promovendo o levantamento de autos de notícia nas situações de 

infração; 

j. Promover o acompanhamento das obras de instalação de infraestruturas de outras 

entidades, de forma a salvaguardar a integridade das redes de águas; 

k. Elaborar orçamentos de ramais e prolongamentos das redes de águas de 

abastecimento e de águas residuais. 

 

Artigo 35.º 
Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos 

 
São atribuições da Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos: 

a. Fazer o planeamento e programação dos estudos, projetos e obras de expansão, 

renovação e reabilitação das infraestruturas, instalações e equipamentos dos 

sistemas; 

b. Fazer o planeamento e programação dos estudos, projetos e obras de 

reabilitação/conservação das instalações e edifícios de apoio à atividade dos 

SIMAR; 

c. Garantir a elaboração e atualização dos planos municipais de abastecimento de 

água, de drenagem de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos; 

d. Garantir a articulação com as Câmaras Municipais de Loures e Odivelas e outras 

entidades que operam no subsolo de forma a assegurar a coerência das 

intervenções dos SIMAR e a proteção das infraestruturas em exploração; 

e. Assegurar a elaboração dos estudos e projetos de conceção e dimensionamento 

das instalações, redes e equipamentos; 

f. Providenciar a obtenção dos licenciamentos e/ou títulos de utilização de recursos 

hídricos; 

g. Emitir pareceres sobre projetos de redes prediais, processos de urbanizações e 

ampliações das redes de águas e apreciar os projetos relativos a infraestruturas; 

h. Assegurar a permanente atualização dos cadastros dos sistemas públicos de 

distribuição de água e de drenagem de águas residuais urbanas. 

i. Executar os trabalhos de topografia necessários à elaboração de projetos e apoio 

de obras; 

j. Apoiar os utilizadores internos no âmbito da exploração do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), promovendo a sua utilização em detrimento do manuseamento 

do cadastro em papel; 
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k. Organizar e propor o lançamento dos procedimentos de empreitadas de obras 

públicas e participar na apreciação das propostas e na elaboração de pareceres 

para efeitos de adjudicação; 

l. Participar na realização de estudos técnicos, tendo em vista a aquisição e 

utilização dos contadores de água fria potável e dos medidores de caudais de 

águas residuais mais adequados às características dos sistemas de distribuição 

de água e de drenagem de águas residuais dos SIMAR; 

m. Colaborar na elaboração de estudos, propostas e/ou projetos de atuação, no 

sentido de se proceder a uma correta recolha dos dados necessários para a 

adoção de medidas eficazes para o combate às perdas de água, em articulação 

com outras unidades orgânicas; 

n. Garantir o cumprimento dos regulamentos em vigor no que se refere aos 

sistemas públicos e prediais de distribuição de água, de drenagem de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos; 

o. Elaborar estudos de ocupação e projetos para as edificações e para os 

equipamentos necessários ao bom funcionamento dos SIMAR; 

p. Realizar e/ou acompanhar a realização de estudos para a execução, ampliação, 

remodelação e/ou reabilitação dos sistemas de abastecimento de água e de 

drenagem de águas residuais urbanas, planeando as intervenções necessárias; 

q. Fornecer os elementos necessários para elaboração dos projetos de 

infraestruturas e acompanhar o seu desenvolvimento, emitindo parecer sobre os 

mesmos; 

r. Analisar os desvios verificados entre os valores medidos e orçamentados em 

projeto e os resultados obtidos em obra, procedendo à elaboração de relatórios 

justificativos; 

s. Executar projetos no âmbito do abastecimento de água, da drenagem de águas 

residuais urbanas e da gestão de resíduos urbanos; 

t. Organizar e arquivar os processos relativos a estudos e projetos elaborados 

interna e externamente, garantindo a sua disponibilização para consulta, 

devidamente registada; 

u. Criar e gerir locais de consumo. 
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Artigo 36.º 
Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações  

 
São atribuições do Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações: 

a. Promover a aplicação de uma estratégia para a gestão dos Sistemas de 

Informação e comunicação alinhada com os objetivos estratégicos da 

organização; 

b. Garantir o regular funcionamento dos sistemas aplicacionais que suportam o 

sistema de informação global dos SIMAR, de forma a assegurar a integração e a 

qualidade do mesmo; 

c. Garantir a segurança, privacidade e controlo dos sistemas informáticos; 

d. Promover a inovação e o desenvolvimento de sistemas de informação e 

comunicação, de forma integrada e sustentada, tendo em conta os objetivos 

estratégicos da organização; 

e. Assegurar a aplicação de um plano de contingência na área dos sistemas e 

tecnologias de informação; 

f. Promover o desenvolvimento de plataforma tecnológica para o tratamento e a 

divulgação de indicadores estatísticos e de gestão para os diferentes níveis de 

gestão, garantindo a disponibilização dos mesmos, em conformidade com a 

política de qualidade e segurança de informação definida; 

g. Administrar e gerir as redes de informação e de comunicações, sistemas 

informáticos e toda a infraestrutura tecnológica de suporte ao sistema global de 

informação da organização, garantindo a operacionalidade e a exploração dos 

mesmos; 

h. Manter os sistemas de informação atualizados, de acordo com a legislação em 

vigor e através de procedimentos de avaliação e revisão dos mesmos. 

 
Artigo 37.º 

Gabinete Jurídico 
 
São atribuições do Gabinete Jurídico: 

a. Elaborar ou colaborar na preparação de projetos de regulamentos, posturas e 

outras disposições da atribuição ou competência dos SIMAR; 

b. Instruir e informar os processos relativos a questões suscitadas por outras 

entidades, no âmbito das suas atribuições; 
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c. Dar parecer, instruir e acompanhar em todos os seus trâmites os recursos, quer 

hierárquicos, quer contenciosos, interpostos de atos praticados no âmbito das 

suas competências; 

d. Intervir em sindicâncias, inquéritos e outras averiguações, sempre que pertinente; 

e. Elaborar pareceres, informações, estudos jurídicos, bem como acompanhar 

negociações e processos sobre assuntos de interesse para os SIMAR; 

f. Elaborar, instruir e acompanhar os processos de contraordenações; 

g. Instruir e acompanhar os processos disciplinares instaurados a trabalhadores dos 

SIMAR; 

h. Analisar, diariamente, a legislação publicada no Diário da República, promovendo 

a divulgação da que tenha aplicabilidade no âmbito de intervenção dos Serviços; 

i. Organizar e manter atualizado um repositório de informação respeitante à 

legislação aplicável aos SIMAR; 

j. Organizar e instruir os processos de execuções fiscais; 

k. Elaborar minutas para a celebração de contratos de empreitada, fornecimento de 

bens e de prestação de serviços; 

l. Proceder à elaboração das cláusulas jurídicas dos cadernos de encargos e 

programas dos procedimentos pré -contratuais das empreitadas; 

m. Coordenar os procedimentos relativos às aquisições ou pedidos de declaração 

de utilidade pública dos terrenos necessários à instalação de equipamentos; 

n. Assegurar o secretariado nos processos de inquérito, disciplinares ou de 

contraordenação. 

 

Artigo 38.º 
Gabinete de Imagem e Comunicação 

 
Compete ao Gabinete de Imagem e Comunicação: 

a. Apresentar um plano anual de atividades para as áreas de imagem e 

comunicação, de acordo com os objetivos dos SIMAR; 

b. Conceber, coordenar e controlar todas as estratégias de imagem e comunicação, 

desenvolvidas ao nível das várias unidades orgânicas, no sentido de as 

enquadrar numa estratégia global; 

c. Conceber, coordenar e controlar a política de imagem e comunicação externa, 

designadamente através dos meios de comunicação social; 

d. Conceber, coordenar e controlar a política de imagem e comunicação interna; 
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e. Desenvolver e acompanhar o plano de sensibilização ambiental dos SIMAR, em 

todas as suas áreas de exploração; 

f. Promover e coordenar a publicação de comunicados e a difusão de informação e 

publicidade nos órgãos de comunicação social; 

g. Analisar a informação veiculada pela comunicação social e público em geral, 

mantendo-a organizada e atualizada; 

h. Atualizar e validar a informação disponível nos sítios da Internet e da Intranet dos 

SIMAR; 

i. Coordenar a conceção e a execução de quaisquer projetos promocionais relativos 

à atividade dos SIMAR, nos vários tipos de suportes gráficos e visuais; 

j. Apoiar a organização de cerimónias promovidas pelos SIMAR e colaborar na 

organização de outros eventos para os quais seja solicitado apoio; 

k. Fomentar o intercâmbio e as parcerias com entidades congéneres, assegurando 

a promoção e divulgação das atividades dos SIMAR; 

l. Promover parcerias e protocolos com várias instituições, no sentido de dinamizar 

ações na área ambiental; 

m. Assegurar a gestão da comunicação institucional e imagem. 

 
 

SUBSECÇÃO II 
DEPARTAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS 

 
Artigo 39.º 

Divisão de Exploração de Redes de Águas 
 

São atribuições da Divisão de Exploração de Redes de Águas: 

a. Assegurar o bom estado de funcionamento e conservação das redes de 

abastecimento de água e recolha e drenagem de águas residuais, garantindo a 

continuidade do serviço e os padrões de qualidade; 

b. Solicitar a execução das necessárias obras, quer por administração direta quer 

por empreitada, necessárias ao adequado funcionamento das redes;  

c. Promover e avaliar a eficiência dos sistemas de águas de abastecimento e águas 

residuais; 

d. Colaborar para a atualização do cadastro; 

e. Gerir os processos de ligação de descargas de águas residuais industriais na 

rede pública, colaborando nas respetivas ações de fiscalização; 
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f. Autorizar os pedidos de construção de ramal de águas de abastecimento, de 

construção de ramais de águas residuais urbanas e de colocação de novos 

contadores; 

g. Localizar eventuais fontes de poluição e tomar as medidas necessárias para a 

sua eliminação; 

h. Promover a prática de reutilização de águas residuais tratadas e assegurar a 

colaboração nos projetos que tenham por objetivo a proteção dos recursos 

hídricos; 

i. Fazer o levantamento de eventuais deficiências nas redes de águas, propondo a 

execução de estudos e obras para a sua correção; 

j. Implementar medidas para eliminação da afluência de águas pluviais nas redes de 

recolha e drenagem de águas residuais domésticas; 

k. Controlar as descargas dos coletores no meio hídrico; 

l. Fazer a monitorização da qualidade das águas residuais tratadas no meio recetor; 

m. Assegurar a exploração e promover a manutenção e a conservação das 

instalações dos sistemas, nomeadamente, instalações de bombagem, 

reservatórios, providenciando pela assistência técnica e manutenção de todos os 

seus equipamentos e órgãos;  

n. Promover o desenvolvimento e manutenção da telegestão, contribuindo para 

melhorar a segurança da exploração, com recurso a adequadas tecnologias de 

informação; 

o. Promover a recolha de dados necessários ao controlo das perdas de água, tendo 

em vista a sua contínua diminuição, em articulação com o Gabinete de Auditoria, 

Certificação e Controlo de Gestão; 

p. Fornecer os dados disponíveis aos conselhos, comissões e ou a eventuais 

grupos de trabalho, constituídos para a temática do controlo de perdas de água;  

q. Promover a criação de zonas de medição e controlo; 

r. Promover estudos e simular cenários conducentes à otimização da exploração; 

s. Recolher, tratar e divulgar dados estatísticos que caracterizam as variáveis 

hidráulicas representadas nos sistemas de telegestão; 

t. Analisar mapas de consumos, relatórios de distribuição de água e outros 

documentos; 

u. Promover a definição e implementação de estratégias para controlo das perdas 

de água; 
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v. Promover em colaboração com a Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos, a 

criação de zonas de medição e controlo; 

w. Promover a realização de procedimentos de localização ativa de fugas nas redes 

do sistema de abastecimento de água, em articulação com outras unidades 

orgânicas; 

x. Promover a realização de procedimentos de localização ativa de infiltrações ou 

ligações indevidas, no sistema de drenagem de águas residuais domésticas, em 

articulação com outras unidades orgânicas; 

y. Realizar a análise e tratamento dos dados transmitidos, relativos às atividades 

desenvolvidas por outras unidades orgânicas, no âmbito do controlo das perdas 

de água, conducentes à elaboração do Balanço Hídrico; 

z. Promover a definição e implementação de estratégias, propondo a execução de 

um plano de atuação visando a redução de afluências indevidas ao sistema de 

drenagem de águas residuais domésticas; 

aa. Proceder à implementação de mecanismos de monitorização das redes, análise 

e tratamento da informação recolhida, tendo em vista a elaboração de propostas 

de atuação para a diminuição contínua das afluências indevidas;  

bb. Assegurar a captação, transporte, reserva e distribuição de água, garantindo os 

padrões de qualidade; 

cc. Assegurar a inspeção vídeo; 

dd. Elaborar e executar o plano de lavagem e desinfeção dos reservatórios. 

 
Artigo 40.º 

Divisão de Redes e Manutenção 
 

São atribuições da Divisão de Redes e Manutenção: 

a. Programar, dirigir e acompanhar as obras por administração direta, garantindo a 

qualidade técnica e a segurança no local de trabalho; 

b. Assegurar e controlar o funcionamento do serviço de intervenção urgente, 

garantindo a qualidade e a segurança no trabalho; 

c. Garantir a implementação de medidas que assegurem a proteção individual e 

coletiva dos trabalhadores da divisão, bem como a melhoria das suas condições 

de trabalho; 

d. Assegurar o cumprimento dos planos de contingência; 

e. Assegurar a manutenção preventiva de todos os equipamentos mecânicos em 

articulação com a Divisão de Apoio Logístico; 
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f. Colaborar na execução do plano de lavagens e desinfeções das redes de 

distribuição e reservatórios do sistema de abastecimento de água; 

g. Efetuar as lavagens e desinfeções das redes de distribuição e reservatórios do 

sistema de abastecimento de água, em articulação com as demais unidades 

orgânicas intervenientes; 

h. Gerir o serviço de limpeza de fossas; 

i. Colaborar na atualização do cadastro; 

j. Elaborar e executar os programas de operação e manutenção da rede de adução 

e de distribuição de água, bem como os planos de contingência; 

k. Informar sobre a redução e cancelamento de garantias bancárias; 

l. Assegurar a reposição de pavimentos. 

 
SUBSECÇÃO III 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
 

Artigo 41.º 
Divisão Financeira 

 
São atribuições da Divisão Financeira: 

a. Controlar a atividade financeira dos Serviços; 

b. Garantir a recolha, organização e tratamento de toda a informação de cobrança 

dos diversos serviços prestados; 

c. Assegurar a elaboração dos documentos previsionais e de prestação de contas, 

bem como outros legalmente exigidos; 

d. Colaborar na definição e simplificação de circuitos contabilísticos e assegurar as 

ligações indispensáveis ao tratamento automático de dados; 

e. Implementar e assegurar a integração consistente da contabilidade orçamental, 

patrimonial e analítica, de acordo com os princípios orçamentais e contabilísticos 

legalmente estabelecidos; 

f. Assegurar o cálculo e controlo de fundos disponíveis, assim como dos 

pagamentos em atraso; 

g. Assegurar a cabimentação das despesas e assunção de compromissos, de 

acordo com os fundos disponíveis; 

h. Assegurar os seguintes objetivos: 

i. Controlo e análise das variações patrimoniais, verificadas no ano 

económico; 
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ii. Controlo do equilíbrio financeiro dos Serviços através da análise dos 

montantes das várias rubricas do ativo, passivo e situação líquida; 

iii. Controlo e análise da rentabilidade global, através da análise das 

estruturas de custos e proveitos por natureza; 

iv. Controlo dos débitos e créditos a curto, médio e longo prazos, de modo 

a permitir, em função dos seus vencimentos, colaborar na definição de 

uma política de pagamentos e recebimentos para a manutenção de uma 

situação de tesouraria ajustada à solvência dos compromissos 

assumidos; 

v. Determinação de resultados globais e sectoriais; 

vi. Determinação da rentabilidade das atividades — exploração de águas 

de abastecimento e águas residuais, gestão dos resíduos urbanos e 

outras atividades; 

vii. Determinação de custos de serviços prestados; 

viii. Determinação dos custos das obras internas e para terceiros; 

ix. Determinação dos custos de funcionamento por centros de custo. 

i. Garantir a gestão eficaz do património; 

j. Gerir a carteira de seguros; 

k. Assegurar a guarda, registo e controlo das cauções – garantias bancárias, 

seguros-caução e outros; 

l. Garantir, diariamente, que as folhas de caixa, o mapa resumo de tesouraria e o 

balancete de tesouraria estão em conformidade com as contas correntes e os 

registos efetuados; 

m. Elaborar as previsões de tesouraria, nomeadamente as mensais e anuais; 

n. Proceder ao registo e controlo dos fundos de maneio, em conformidade com o 

regulamento aprovado; 

o. Garantir as reconciliações bancárias; 

p. Apoiar os trabalhos de auditoria externa e certificação legal de contas. 

 
Artigo 42.º 

Divisão de Aprovisionamento 
 

Compete à Divisão de Aprovisionamento: 

a. Elaborar o plano anual de compras, tendo em conta parâmetros de economia, 

eficiência e qualidade; 
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b. Garantir a instrução e gestão dos processos de fornecimento de bens, serviços e 

empreitadas e assegurar os procedimentos de controlo administrativo respetivos, 

de acordo com as normas legais aplicáveis; 

c. Acompanhar, no âmbito das suas atribuições, a execução dos contratos relativos 

a fornecimentos de bens e serviços;  

d. Proceder a consultas ao mercado sobre preços e outras condições de 

fornecimento de materiais e serviços, garantindo a permanente atualização de um 

repositório de informação sobre fornecedores, condições de fornecimento e 

preços; 

e. Receber as requisições de materiais e serviços, cumprindo e verificando os 

procedimentos em vigor para a sua efetivação; 

f. Garantir a gestão económica e material das existências em armazém, 

assegurando a receção, conferência e o respetivo controlo de qualidade; 

g. Zelar pela manutenção das condições de limpeza, arrumação e segurança do 

armazém. 

 
Artigo 43.º 

Divisão Administrativa e Documental 
 

São atribuições da Divisão Administrativa e Documental: 

a. Providenciar a implementação de novas técnicas e sistemas de tratamento e 

classificação de documentação, articulando com o setor responsável pela receção 

de correspondência geral e com o Arquivo; 

b. Assegurar a organização funcional do arquivo geral, estudando e promovendo 

métodos de racionalização e simplificação do manuseamento de documentos; 

c. Assegurar a gestão funcional do sistema de gestão documental; 

d. Garantir o apoio logístico ao funcionamento dos serviços, nomeadamente, 

serviços de reprografia, portarias e limpeza; 

e. Assegurar a gestão económica, material e administrativa dos stocks de todos os 

artigos de economato, providenciando pelo seu registo de inventário e pela sua 

normalização; 

f. Acompanhar a execução dos contratos de manutenção no âmbito das suas 

atribuições; 

g. Receber, registar e distribuir a correspondência recebida, bem como registar e 

distribuir a correspondência expedida pelos Serviços; 
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h. Organizar e manter atualizado um repositório de informação referente a 

despachos, comunicações de serviço, informações e outros relevantes ao serviço; 

i. Promover e implementar a desmaterialização de procedimentos administrativos. 

 

Artigo 44.º 
Divisão de Recursos Humanos 

 
São atribuições da Divisão de Recursos Humanos: 

a. Garantir a gestão administrativa e processual dos recursos humanos dos SIMAR; 

b. Promover as medidas adequadas à permanente avaliação das necessidades e 

dos meios humanos disponíveis, propondo as ações de afetação interna, 

formação e recrutamento que se revelem adequadas; 

c. Desenvolver, implementar e acompanhar a aplicação das regras de segurança e 

higiene no trabalho, de acordo com a legislação em vigor; 

d. Realizar e acompanhar a operacionalização dos planos de emergência dos 

edifícios e instalações com a colaboração de todas as unidades orgânicas; 

e. Promover a aplicação de critérios de avaliação de desempenho, de acordo com a 

legislação em vigor, e acompanhar o respetivo processo anual; 

f. Elaborar, no âmbito das suas atribuições, os documentos legalmente exigidos, 

nomeadamente o mapa de pessoal e o balanço social; 

g. Organizar os processos relacionados com entidades externas, nomeadamente 

com a ADSE, a Caixa Geral de Aposentações, o Instituto da Segurança Social e 

os sindicatos, entre outras; 

h. Elaborar e divulgar o plano anual de formação, tendo em conta as diversas 

funções e as necessidades identificadas nos serviços; 

i. Organizar e acompanhar as ações de formação, internas e externas, de acordo 

com o plano de formação e avaliar os resultados das mesmas; 

j. Promover a descrição, análise e qualificação de funções, tendo em vista a 

definição de adequados perfis funcionais ou profissionais; 

k. Promover a vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos 

registos clínicos e outros elementos informativos relativos a cada trabalhador; 

l. Promover a realização periódica de exames de saúde, tendo em vista a 

determinação da aptidão física e psíquica dos trabalhadores para o exercício das 

suas funções; 

m. Proceder à análise dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e 

organizar e acompanhar os processos de acidentes de trabalho; 
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n. Assegurar o registo atualizado dos equipamentos de proteção individual e 

fardamentos distribuídos a cada trabalhador em colaboração com todas as 

unidades orgânicas; 

o. Estudar e propor e apoiar formas de apoio social aos trabalhadores que delas 

careçam; 

p. Elaborar os planos de segurança e saúde para as obras a realizar por 

administração direta e aferir o seu cumprimento; 

q. Promover e acompanhar o acolhimento e a integração de novos trabalhadores 

nos Serviços, bem como promover a realização de eventos socioculturais que 

promovam o seu desenvolvimento. 

 
SUBSECÇÃO IV 

DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS E APOIO LOGÍSTICO 
 

Artigo 45.º 
Divisão de Resíduos Urbanos 

 

São atribuições da Divisão de Resíduos Urbanos: 

a. Planear e implementar os circuitos de recolha de resíduos urbanos; 

b. Assegurar a recolha de todos os resíduos urbanos, promovendo o seu transporte 

a destino adequado; 

c. Organizar e gerir o serviço intermunicipal de recolha e transporte de resíduos 

urbanos, em cumprimento da legislação e regulamentos em vigor; 

d. Promover a execução e atualização do Plano de Ação de Recolha e Valorização 

de Resíduos Urbanos – PARVRU; 

e. Promover e incentivar a participação da população na aplicação da política de 

separação de resíduos, providenciando e disponibilizando as condições 

adequadas e necessárias para o efeito; 

f. Promover a planificação de recolha seletiva de resíduos, em estreita articulação 

com as entidades de âmbito intermunicipal; 

g. Participar na gestão integrada de resíduos; 

h. Proceder à distribuição, substituição, lavagem e manutenção do equipamento de 

deposição de resíduos; 

i. Emitir pareceres sobre a construção ou a localização de instalações destinadas à 

deposição de resíduos; 

j. Promover estudos e simular cenários conducentes à otimização da exploração; 

k. Colaborar na atualização do cadastro. 
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Artigo 46.º 
Divisão de Gestão de Frotas 

 
São atribuições da Divisão de Gestão de Frotas: 

a. Programar as manutenções dos veículos e máquinas, promovendo a análise e 

controlo dos custos inerentes a cada intervenção para cada máquina e veículo, 

garantindo o registo histórico dos dados; 

b. Estabelecer, em colaboração com as outras unidades orgânicas, o planeamento 

de paragem de máquinas e veículos a fim de dar cumprimento ao plano de 

manutenções e revisões; 

c. Analisar os mapas de paragem das máquinas e veículos e estudar os custos da 

sua inatividade; 

d. Controlar e monitorizar a frota, através de tecnologia adequada, assegurando a 

elaboração periódica de mapas e relatórios necessários; 

e. Gerir a documentação do parque auto, assegurando a otimização de recursos 

humanos e da condição da frota; 

f. Gerir e controlar a aquisição de combustíveis, de acordo com as necessidades 

operacionais, em articulação com a Divisão de Aprovisionamento; 

g. Elaborar e executar os planos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva da 

frota de veículos e máquinas, bem como os planos de inspeções periódicas 

obrigatórias; 

h. Controlar os custos operacionais da frota, planeando o programa de renovação 

em conformidade com medidas de redução de custos, rentabilização e otimização 

de recursos; 

i. Assegurar a manutenção, limpeza e reparação geral e de todos os veículos da 

frota e equipamentos dos Serviços, dentro da área da especialidade. 

 
Artigo 47.º 

Divisão de Apoio Logístico 
 

São atribuições da Divisão de Apoio Logístico: 

a. Gerir a ferramentaria central, nomeadamente no que concerne a requisições, 

manutenção, inventário e abate; 

b. Assegurar os trabalhos de conservação e manutenção dos edifícios dos Serviços 

e, sempre que solicitado, das instalações afetas aos sistemas de abastecimento 

de água e de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas; 
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c. Propor a realização de estudos e obras de conservação e manutenção dos 

edifícios dos Serviços das instalações afetas aos sistemas de abastecimento de 

água e drenagem de águas residuais urbanas, em estreita articulação com o 

Departamento de Exploração de Águas; 

d. Assegurar a manutenção dos equipamentos instalados no interior dos edifícios; 

e. Assegurar o bom funcionamento de todos os circuitos elétricos da 

responsabilidade da Divisão, existentes no interior dos edifícios e instalações; 

f. Gerir contratos de energia e gás combustível, promovendo a avaliação de 

contratos, nomeadamente no que respeita a consumos, energia reativa, soluções 

de otimização e rentabilização de tarifários; 

g. Promover a implementação de energias renováveis através da análise de novas 

soluções e/ou otimização das existentes; 

h. Gerir a certificação energética dos edifícios de acordo com os regulamentos em 

vigor e implementar medidas de eficiência energética. 

i. Assegurar a criação e manutenção dos espaços verdes nos edifícios e 

instalações; 

j. Assegurar os trabalhos de construção civil, serralharia, carpintaria e 

eletromecânica necessários; 

k. Colaborar na execução do plano de lavagens e desinfeções das redes de 

distribuição e reservatórios do sistema de abastecimento de água; 

l. Assegurar os serviços de portaria e vigilância; 

m. Assegurar a gestão e manutenção de todos os ascensores, de acordo com a 

legislação vigente; 

 
SUBSECÇÃO V 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

Artigo 48.º 
Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes 

 
São atribuições da Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes: 

a. Gerir a relação presencial com o cliente;  

b. Elaborar propostas de realização de campanhas de melhoria da informação; 

c. Gerir e executar as colocações e substituições de contadores no âmbito do 

controlo metrológico; 

d. Celebrar e gerir acordos de pagamento, de acordo com as suas competências; 
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e. Proceder à análise e tratamento das reclamações apresentadas, em articulação 

com as demais unidades orgânicas, promovendo propostas de solução para as 

mesmas; 

f. Proceder à correção das faturas decorrentes da análise das reclamações; 

g. Gerir os contratos, nomeadamente no que concerne à sua celebração, 

modificação e rescisão; 

h. Gerir os tarifários especiais; 

i. Analisar e dar resposta a todas as sugestões e pedidos de esclarecimento; 

j. Elaborar faturação decorrente da cessação de contrato e substituição de contador; 

k. Gerir o parque de contadores; 

l. Promover o correto atendimento telefónico, nomeadamente no âmbito da 

assistência a avarias na via pública, e a respetiva abertura e encaminhamento 

das ordens de serviço; 

 
Artigo 49.º 

Divisão de Faturação e Controlo de Consumos 
 
São atribuições da Divisão de Faturação e Controlo de Consumos: 

a. Elaborar relatórios sobre a atividade desenvolvida; 

b. Elaborar propostas de realização de campanhas de melhoria da informação; 

c. Analisar os mapas produzidos pelo sistema comercial e efetuar a sua distribuição 

pelos setores respetivos; 

d. Assegurar a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente das atividades de 

leitura e de faturação; 

e. Assegurar a gestão das dívidas e o seu eventual envio para contencioso; 

f. Proceder à emissão de faturação dos serviços relacionados com o abastecimento 

de água e saneamento; 

g. Assegurar a gestão de anomalias de leitura e de erros de faturação e proceder às 

respetivas correções; 

h. Gerir pedidos de recolha de leitura para casos suscetíveis de dúvida; 

i. Proceder à análise da qualidade da contratação, da leitura e da faturação; 

j. Controlar a resolução de anomalias de faturação; 

k. Controlar as emissões de faturas de venda de bens e serviços prestados; 

l. Assegurar o controlo da emissão de notas de débito e crédito; 

m. Proceder ao controlo da faturação decorrente da cessação de contrato ou da 

substituição de contador parado; 
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n. Gerir os serviços de corte e revisão de corte; 

o. Promover as denúncias de contrato por falta de pagamento de faturação; 

p. Assegurar a gestão do ciclo de leituras; 

q. Gerir situações anómalas ou potencialmente fraudulentas, elaborando 

participações, convocatórias e demais diligências no âmbito da fase prévia dos 

processos de contraordenação; 

r. Promover ações de fiscalização dos locais de consumo sem cliente e selagem dos 

dispositivos sempre que necessário; 

s. Assegurar a gestão das equipas dos Leitores; 

t. Estudar e avaliar a antiguidade das dívidas existentes em função da sua 

maturidade; 

 
SECÇÃO VII 

ESTRUTURA DE DIREÇÃO 
 

Artigo 50.º 
Cargos de direção 

 
Os cargos de direção são os previstos no Estatuto do Pessoal Dirigente e distribuem-

se de acordo com o quadro anexo.  

 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 51.º 
Interpretação e Integração de Lacunas 

 
As dúvidas sobre a interpretação do presente regulamento e o suprimento de lacunas 

serão resolvidas por deliberação do Conselho de Administração. 

 

Artigo 52.º 
Entrada em vigor 

 
O presente regulamento entra em vigor no dia útil seguinte à sua publicação. 

 


