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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

21.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 05 de novembro de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO ESTADO PARA O ANO DE 2015 
 

“Sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2015 
 
Considerando que: 
 
• O agravamento do fosso entre volume de montantes 
transferidos e a regra geral prevista na Lei das Finanças 
Locais (LFL) aferida a uma % da média dos três impostos 
que relevam para o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 
e Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF). (Para 
uma variação de 17 % entre 2012 e 2013 do volume da 
receita do IVA+IRS+IRC, a variação proposta na alínea 
a) do artigo 85º é de 1.5 %); 
 
• Para lá do artifício da cláusula limite dos 5% (inaugurada 
com a Lei de 2007) que faz com que a transferência não 
seja fixada em 1.952 milhões de euros, a Proposta de OE 
consagra ainda uma subavaliação do valor remanescente, 
ou seja mais 85 milhões que em 2014 (1.785 milhões em 
vez dos 1726 milhões). Adicionalmente faz o truque de 
cumprir a variação máxima dos 5 %, não referenciada 
como a lei determina ao FEF e Fundo Social Municipal 
(FSM), mas incluindo o IRS, conduzindo a que nos 
“acertos para impedir o aumento devido de transferências 
o FEF seja “martelado” de tal maneira que há municípios 
a perder 10% e mais desse montante (os municípios das 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto veem o FEF 
reduzir-se respetivamente em 15 e 19 milhões de euros!!) 
 
• A verba autónoma para transportes escolares (23 
milhões de euros), já por si comprovadamente 
insuficiente, passa a estar diluída no FSM; 
 
• Pelo segundo ano consecutivo insiste-se no 
incumprimento do que a Lei estipula sobre transferências 
para Áreas Metropolitanas (AM) e Comunidade 

Intermunicipal (CIM), num quadro em que a própria regra 
de exceção (inaceitável) desaparece, incumprimento que se 
traduz em mais de 5 milhões de euros no seu conjunto; 
 
• Estabelece a consignação do crescimento do FEF 
resultante da LFL à realização da participação do Fundo 
de Apoio Municipal (FAM) e consolidação orçamental 
(divida de médio e longo prazo e pagamentos em atraso); 
 
• Impõe restrições no domínio de recursos humanos, seja 
por via do controlo de admissões e procedimentos 
concursais, seja na valorização dos trabalhadores; 
 
• Determina a obrigatoriedade de prestação de contas das 
verbas efetivas realizadas no âmbito do FSM no domínio 
da Educação, com devolução das verbas não gastas; 
 
• Consagra e alarga a prática de retenções arbitrárias, de 
que são exemplo: Tetos de pagamento automáticos (e 
arbitrários) ao Serviço Nacional de Saúde (SNS); Retenção 
em favor da DGAL, de 0.1% do FEF; Por “violação” da 
redução em 10% do volume de pagamento a 90 dias não 
relevando para o efeito as dívidas pagas ao abrigo do 
Programa de Apoio à Economia Local (PAEL); Por 
“violação” da não redução de trabalhadores; Pela 
“violação” das disposições sobre pessoal dirigente; Pelo 
incumprimento da renovação de contratos a termo; Por 
não cumprimento da consignação do aumento IRS+IVA. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em Sessão 
Ordinária em 5 de Novembro de 2014, delibera: 
 
1. Proclamar o firme propósito de defender a autonomia 
do Poder Local, consagrada na Constituição da República 
e reclamar das Associações Nacionais dos Municípios e 
das Freguesias posições firmes e combativas contra as 
propostas do Orçamento de Estado para 2015, que 
contribuam para o seu enfraquecimento; 
 
2. Exigir o cumprimento da Lei das Finanças Locais, 
apelando à Assembleia da República para que a faça 
cumprir, corrigindo a distribuição das verbas a inscrever 
para os municípios e freguesias; 
 
3. Protestar contra a destruição do emprego público e 
contra uma ainda maior degradação das condições de 
trabalho dos trabalhadores das autarquias, impostas por 
este orçamento solidarizando-se com a sua luta; 
 
4. Reclamar a retoma do investimento público e a 
assunção pelo estado das suas responsabilidades na saúde, 
educação e proteção social, a um nível que responda às 
necessidades da economia local e às carências da 
população. 
 
5. Remeter esta moção aos órgãos de soberania, à ANMP 
e à ANAFRE e divulgá-la junto da população.” 
 
Odivelas, 06 de novembro de 2014” 
 
(Aprovado por maioria) 
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INSTITUTO DE ODIVELAS 
 

“Moção: Um “Cordão Humano” 
em Defesa do Instituto de Odivelas 

 
Fundado em 1900 pelo Infante D. Afonso de Bragança, o 
Instituto de Odivelas (IO) é um estabelecimento de 
ensino público que tem por missão fomentar a educação e 
a formação moral, intelectual e física das suas alunas. 
 
É também intrínseco à missão do Instituto promover e 
fazer perpetuar nas suas alunas valores cívicos e morais, 
tais como, o dever, a honra, a integridade moral, espírito 
de disciplina e a noção de responsabilidade. 
 
Tratando-se de um estabelecimento de ensino público, o 
IO tem como obrigação cumprir as orientações 
programáticas e metodológicas fixadas pelo Ministério da 
Educação e Ciência. 
 
A excelência da educação e formação ministradas fazem 
do Instituto de Odivelas uma referência nacional, 
justificando as considerações do Senhor Presidente da 
República, quando, em janeiro de 2010, por ocasião do 
seu 110º Aniversário do IO, afirmou que “o Instituto de 
Odivelas é uma instituição de elevada credibilidade, que interessa a 
Portugal acarinhar e incentivar, e da qual têm saído mulheres que 
têm prestado relevantes serviços ao País nas diversas áreas da 
cultura, das artes e das ciências, fazendo votos para que continue a 
preservar e honrar a sua história, as suas tradições e os seus 
princípios”. 
 
Todavia, as palavras do Senhor Presidente da República - 
que aqui recordamos mais uma vez - parecem não ter 
acolhimento junto do Governo, visto que o Senhor 
Ministro da Defesa Nacional mantém-se irredutível na sua 
decisão de extinguir o Instituto de Odivelas, 
permanecendo na sua teia de obstinação e irredutibilidade 
construída em torno de uma decisão precipitada, 
incompreensível e injusta. 
 
O Instituto constitui a “marca de água” de Odivelas e das 
suas gentes, face à importância histórica, social, cultural e 
educativa que particularmente representa para o nosso 
concelho. 
 
Este Executivo Municipal continua, por isso, a acreditar 
que o Governo possa retroceder na decisão e manter o 
Instituto de Odivelas (IO) a concretizar aquilo que melhor 
tem realizado ao longo dos quase 115 anos da sua 
existência: promover um ensino de excelência em prol do 
país. 
 
Esta esperança é partilhada por todos os agentes locais e 
por um número crescente de instituições e organizações 
de âmbito nacional, pelo que, sentimos um impulso 
renovado para lutar pela defesa do Instituto. 
 
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Odivelas associa-se 
à Junta de Freguesia de Odivelas e à Associação das 

Antigas Alunas do Instituto de Odivelas na realização de 
um “cordão humano”, o qual terá lugar no próximo dia 15 
de novembro, a partir das 15.00 horas, que será formado a 
partir do Largo D. Dinis, junto ao Instituto de Odivelas. 
 
Trata-se de uma iniciativa que contará com o amplo apoio 
e participação de muitos cidadãos e de diversas entidades, 
nomeadamente da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação das Alunas do IO e das forças vivas do 
Concelho. 
 
Face ao exposto, o Executivo Municipal delibera: 
 
i. Face ao prestígio, valor e significado é essencial manter a 
existência e funcionamento do Instituto de Odivelas. 
 
ii. Contribuir para uma solução que faça permanecer a 
atividade regular do Instituto de Odivelas enquanto 
referência do ensino público e agente dinamizador nas 
vertentes social, económica e cultural. 
 
iii. Reiterar o apelo aos titulares dos órgãos de soberania, 
aos decisores políticos e governantes, em particular ao 
Senhor Ministro da Defesa Nacional, por forma a que seja 
revogada a decisão de extinguir o Instituto de Odivelas, 
através do processo de agregação dos estabelecimento 
militares de ensino não superior. 
 
iv. Apelar às forças vivas e à população do Concelho de 
Odivelas para que defenda com determinação a sua 
identidade e o seu património histórico e cultural, onde o 
Instituto de Odivelas é parte integrante e primordial.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

SELEÇÃO PORTUGUESA DE CORFEBOL 
 

“Portugal conquistou a medalha de bronze no quinto 
Europeu de Corfebol, que terminou neste domingo na 
Maia, ao derrotar a Inglaterra por 22-14 no jogo de 
atribuição do terceiro lugar. 
 
A Seleção Portuguesa foi mais forte do que a sua 
congénere Inglesa, chegando ao intervalo a vencer por 10-
7. O domínio luso foi evidente, e o público português foi 
uma grande ajuda para este feito. 
 
Mais uma etapa ganha, que começou com a preparação no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, com o estágio de 
preparação para este Europeu, onde evidencia que esta 
não é apenas mais uma modalidade, mas a única que 
permite uma efetiva participação em igualdade de género! 
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Além do excelente resultado coletivo, o Capitão da 
Seleção Nacional Miguel Costa foi eleito o Melhor 
Jogador Masculino do Campeonato da Europa 2014, que 
potenciou tão elevado galardão a somar à extraordinária 
alegria da Medalha de Bronze. 
 
Saudamos todos os atletas e equipa técnica pela excelente 
participação no Campeonato Europeu de Corfebol, em 
especial os atletas Sofia Gomes e Júlio Ruivo, atletas do 
nosso concelho, mais propriamente do Grupo Desportivo 
dos Bons Dias. 
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de Câmara, 
apresenta um voto de congratulação reconhecendo o 
mérito destes títulos e a sua importância para o Desporto 
Nacional e também para o Corfebol, em especial no nosso 
concelho. 
 
Deste voto de congratulação será dado conhecimento à 
Federação Portuguesa de Corfebol e ao Grupo 
Desportivo dos Bons Dias.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SARA MOREIRA 
 

“Sara Moreira foi no passado dia 2 de novembro, 3ª 
classificada na Maratona de Nova Iorque, onde completou 
os 42,195 km em 2:26.00 horas, entrando diretamente 
para a 6.ª posição no ranking das melhores atletas de 
sempre na disciplina, tabela liderada pela recordista Rosa 
Mota com 2:23.29 horas. 
 
Na sua estreia na distância, a atleta do Sporting perdeu 
apenas para as quenianas Mary Keitany (2:25.07 horas) e 
Jemima Sumgong (2:25.10 horas). 
Também em Nova Iorque, a atleta Dulce Félix, 
classificou-se na 12.ª posição com o tempo 2:35.33 horas. 
 
Sara Moreira, estreou-se assim, com um excelente 
resultado, na sua primeira maratona, e após um interregno 
de um ano, após ter sido mãe, liderando durante grande 
parte do percurso dos quase 43 km, sendo uma das 
estreias mais sensacionais de que há memória no 
Atletismo. 
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de Câmara, 
apresenta um voto de congratulação reconhecendo o 
mérito desta classificação de ambas as atletas portuguesas 
e a sua importância para o Atletismo e Desporto 
Nacional. 
 
Deste voto de congratulação será dado conhecimento à 
Federação Portuguesa de Atletismo e ao Sporting Clube 
de Portugal.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

TELMA MONTEIRO 
 

“Uma vez mais, a judoca portuguesa Telma Monteiro 
conquistou a medalha de ouro na categoria de -57kg do 
Grand Slam de Abu Dhabi ao derrotar a francesa Laetitia 
Blot, 14.ª do ranking mundial, na final, numa das provas 
mais importantes do calendário internacional, alcançando 
preciosos pontos na sua corrida para o Apuramento 
Olímpico. 
 
Depois de ter conseguido uma vantagem de “waza-ari”, 
com uma projeção, Telma Monteiro ganhou por “ippon”, 
graças a uma imobilização, e garantiu o segundo triunfo 
do ano, depois da vitória no Open de Varsóvia. 
 
Vice-campeã do mundo pela terceira vez este ano e oitava 
do ranking mundial, a judoca do Benfica, de 28 anos, 
conquistou ainda, duas medalhas de bronze, na presente 
época, nos Europeus e no Grande Prémio de Ulan Bator, 
capital da Mongólia. 
 
A caminhada para a final de Telma Monteiro começou 
frente a Al Jalili Al Nuaimi, com a portuguesa a afastar a 
judoca dos Emirados Árabes Unidos em apenas 13 
segundos, graças a um ippon. Com um waza-ari, a judoca 
do Benfica bateu a canadiana Catherine Beauchemin-
Pinard e qualificou-se para a final ao eliminar a norte-
coreana Ri Hyo Sun no ponto de ouro. 
 
Odivelas já recebeu Telma Monteiro em variadas provas 
no Pavilhão Multiusos de Odivelas um dos principais 
palcos nas grandes competições nacionais e internacionais 
realizadas pela Federação Portuguesa de Judo. A judoca 
portuguesa foi aliás simbolicamente homenageada pela 
Câmara Municipal de Odivelas no passado, no entanto, 
queremos de novo congratulá-la, pelo trabalho meritório 
nesta conquista elevando novamente o nome de Portugal. 
 
O Executivo Municipal, reunido em reunião de Câmara, 
apresenta um voto de congratulação reconhecendo o 
mérito da Judoca Telma Monteiro sendo muito 
importante para o Judo Português e para o Desporto 
Nacional. 
 
Deste voto de congratulação será dado conhecimento à 
Federação Portuguesa de Judo.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRÉMIO VIVER EM IGUALDADE 
 

“Câmara Municipal de Odivelas, distinguida com o 
“Prémio Viver em Igualdade” como exemplo de boas 

práticas de promoção da Cidadania e Igualdade de 
Género 

 
Decorreu no passado dia 24 de Outubro em Lisboa, a 
cerimónia de entrega do “Prémio Viver em Igualdade”.  
 
O Prémio Viver em Igualdade é uma iniciativa bienal, 
promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género (CIG), no âmbito do V Plano Nacional para a 
Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação 
2014-2017, visando nesta 2ª edição, distinguir e assinalar 
os melhores municípios para viver em igualdade em 2014-
2015. 
 
Sendo um dos mais jovens municípios do país, é com 
orgulho que os eleitos do Partido Socialista viram a 
Câmara Municipal de Odivelas ser distinguida com este 
prémio e figurar entre os seis municípios com maior 
capacidade de integração das dimensões da igualdade 
género, cidadania e não discriminação.  
 
Este prémio representa pois, o reconhecimento do 
trabalho, do esforço e da dedicação do Município no 
sentido de promover o reconhecimento e a valorização de 
mulheres e homens em todos os domínios. 
 
Em Odivelas temos mostrado que sabemos respeitar a 
igualdade de direitos e liberdades, a igualdade de 
oportunidades e participação entre homens e mulheres e, 
com isso, caminharmos juntos com uma única vontade: 
viver em igualdade em Portugal. 
 
Promover e defender uma política assente nos valores da 
dignidade humana, onde impera o respeito pelo 
pluralismo, a não-discriminação, a tolerância, a justiça, a 
solidariedade e a igualdade entre todos os cidadãos sem 
exceção são tarefas para a quais todos somos chamados, e 
os eleitos do Partido Socialista fazem, como sempre 
fizeram, questão de estar na linha da frente desse desafio, 
em prol de um País mais integrativo e com maior coesão 
social. 
 
O Executivo Municipal, apresenta pois o seu voto de 
congratulação pela distinção de que foi alvo a Câmara 
Municipal de Odivelas pela Comissão para Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG).” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

17.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 
19.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
17.ª Alteração Orçamental 2014, 19.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos mapas anexos à informação 
n.º Interno/2014/9711, de 2014.10.30. 
 
“17.ª Alteração Orçamental 
 
A 17.ª Alteração Orçamental de 2014 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 
 
O valor de 740.392,64€ (setecentos e quarenta mil, 
trezentos e noventa e dois euros e sessenta e quatro 
cêntimos), na rubrica “Pessoal em Funções”; 
 
-No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 
No projeto referente a “BENEFICIAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANAS – Beneficiação e 
Reparação de Espaços Urbanos em vários Locais do 
Concelho”, a inscrição de 46.500,00€ (quarenta e seis mil e 
quinhentos euros); 
 
Uma verba de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), 
relativo ao projeto “VIATURAS MUNICIPAIS – 
Conservação e Reparação de Viaturas”. 
 
-No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 
 
16.830,00€ (dezasseis mil, oitocentos e trinta euros), 
referente ao projeto “Pavilhão Multiusos de Odivelas”; 
 
No projeto relativo a “CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE 
ESPAÇOS URBANOS – Limpeza Urbana”, o valor de 
30.000,00€ (trinta mil euros); 
 
O valor total de 40.000,00€ (quarenta mil euros), para o 
projeto “Limpezas em Situações de Degradação 
Ambiental” 
 
Uma verba de 57.000,00€ (cinquenta e sete mil euros), no 
projeto “AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – Transportes 
Escolares”. 
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Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 989.324,12€ (novecentos e oitenta e nove mil, 
trezentos e vinte e quatro euros e doze cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas de capital no 
valor de 4.481, 20€ (quatro mil, quatrocentos e oitenta e 
um euros e vinte cêntimos), por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 972.642,92 977.124,12 

Total de Despesas 
Capital 

16.681,20 12.200,00 

Total Geral 989.324,12 989.324,12 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CURSO DE FORMAÇÃO 
 

 
 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E 
PREVENÇÃO DA OBESIDADE 

 
Realização do “Curso de Formação – Promoção da 
Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade 
Infantil”, a realizar no Centro de Exposições de Odivelas. 
Tendo como entidade formadora “Aventura Social – 
Associação”. Com os seguintes objetivos gerais, promover 
a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 
competências no âmbito de: promoção de saúde com 
enfoque na prevenção da obesidade e excesso de peso na 
infância; fatores pessoais, interpessoais e comunitários 
com influência no comportamento alimentar das crianças; 
impacto da obesidade e excesso de peso no 
desenvolvimento global da criança; estratégias de 
prevenção da obesidade infantil a implementar em 
contexto educativo. Tendo como destinatários: 
Educadores/as e outros/as profissionais em funções nas 
instituições da rede privada solidária de apoio à infância 
do concelho de Odivelas. A realização do curso de 
formação não implicará quaisquer custos diretos 
imputáveis ao Programa de Alimentação Saudável em 
Odivelas (PASO) do Gabinete de Saúde, Igualdade e 
Cidadania, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/9645, de 2014-10-28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

PRÉMIO ESCOLAS DE SUCESSO 
 

 
 

ALTERAÇÃO ÀS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Alteração às “Normas de Participação do Prémio Escolas 
de Sucesso e Respetivos Anexos”, aprovadas na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 12 de fevereiro de 2014, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 4/2014, página 15), de acordo com 
o proposto na Informação n.º Interno/2014/9680, de 
2014-10-29. 
 
O Prémio Escolas de Sucesso é dinamizado, anualmente, 
no âmbito das atividades previstas do Projeto SEI! 
Odivelas (SEI), de forma concertada entre este e as 
escolas públicas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, 
do Concelho de Odivelas. Destacam-se como principais 
objetivos do Prémio Escolas de Sucesso: Desenvolver nas 
escolas, nomeadamente nos diversos elementos que a 
compõem (direção da escola, docentes, assistentes 
operacionais, alunos e outros intervenientes quando 
existam), o espirito de pertença e convergência para 
objetivos comuns, que visem o bem-estar de todos; 
Promover estratégias concertadas de prevenção primária 
referentes às temáticas subjacentes ao tema selecionado; 
Fomentar as relações interpessoais entre os diversos 
elementos da comunidade educativa; Promover 
comportamentos saudáveis, bem como desenvolver nos 
jovens valores éticos cuja importância se reflita no seu 
futuro; Promover o exercício da cidadania de forma 
responsável e refletida, com base nos valores sociais 
vigentes. 
 
Nos termos da informação mencionada são propostas um 
conjunto de alterações aos documentos referidos, para 
simplificar e agilizar a dinamização do Prémio, em função 
da experiência adquirida nas edições anteriores, 
destacando-se as seguintes: 
 
1. Clarificação e simplificação do processo de inscrição 
dos participantes ao Concurso;  
 
2. Alteração no ordenamento e numeração dos artigos das 
NP; 
 
3. Alteração ao prazo de antecedência mínima para 
divulgação das informações relevantes inscrição no 
Concurso (art.º 3°); 
 
4. Clarificação dos critérios de admissão e exclusão ao 
Concurso (art.º 5.°); 
 
5. Alterações às NP com o objetivo de possibilitar 
diferentes tipos de participação (individual, grupo ou 
turma) e diferentes formatos das candidaturas/trabalhos, 
informações a divulgar no âmbito do art.º 3.° das NP; 
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6. Alterações que permitam que apenas os trabalhos 
vencedores sejam publicitados no sítio institucional da 
Câmara Municipal de Odivelas; 
 
7. Clarificação na avaliação e atribuição dos prémios 
previstos no artigo 8.º das NP; 
 
8. Elaboração de urna nova Ficha de Inscrição e 
eliminação da anterior Ficha de Candidatura; 
 
9. Elaboração de uma Minuta de Declaração de 
Autorização da Direção do Agrupamento/Escola à 
apresentação e divulgação dos elementos constantes da 
Ficha de inscrição e dos trabalhos candidatos a Concurso 
do respetivo Agrupamento/Escola. 

 
 
 

“NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
Prémio Escolas de Sucesso 

 
Considerando que atualmente o insucesso e abandono 
escolares, assim como a integração social em contexto 
escolar se apresenta como uma preocupação evidente nas 
escolas e nos jovens em Portugal, o Município de 
Odivelas considera pertinente lançar um concurso dirigido 
às Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico da 
rede pública do Concelho, no sentido de promover e 
fortalecer as relações entre as escolas, contribuindo, assim, 
para um adequado desenvolvimento afetivo e social das 
crianças e jovens do Concelho de Odivelas. 

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O presente documento contem as normas de participação 
aplicáveis ao concurso “Prémio Escolas de Sucesso” 
promovido pelo Município de Odivelas, cuja temática será 
anualmente selecionada no âmbito das atividades e 
temáticas abrangidas pelo Projeto SEI! Odivelas (Projeto 
para o Sucesso Educativo e Integração), em convergência 
com a Comunidade Educativa com vista a atingir os 
seguintes objetivos: 
 
1. Desenvolver nas escolas, nomeadamente nos diversos 
elementos que a compõem (direção da escola, docentes, 
assistentes operacionais, alunos e outros intervenientes 
quando existam), o espirito de pertença e convergência 
para objetivos comuns, que visem o bem-estar de todos; 
 
2. Promover estratégias concertadas de prevenção 
primária referentes às temáticas subjacentes ao tema 
selecionado; 
 
3. Fomentar as relações interpessoais entre os diversos 
elementos da comunidade educativa; 

4. Promover comportamentos saudáveis, bem como 
desenvolver nos jovens valores éticos cuja importância se 
reflita no seu futuro; 
 
5. Promover o exercício da cidadania de forma 
responsável e refletida, com base nos valores sociais 
vigentes. 

 
Artigo 2.º 

Participantes 
 

O concurso é dirigido a todas as Escolas de 1.º, 2.º, 3.º 
Ciclo do Ensino Básico, ou equivalente, da rede pública 
do Concelho de Odivelas, de acordo com as regras de 
candidatura previstas no artigo seguinte. 

 
Capítulo II 

Organização 
 

Artigo 3.º 
Inscrição/Candidatura e Fases do Concurso 

 
O tema, prazos de inscrição/candidatura e entrega dos 
trabalhos, os formatos dos mesmos e tipo de participação 
(individual, grupo e/ou turma) serão anualmente 
divulgados com uma antecedência mínima de quinze dias 
relativamente à data de abertura do concurso, através do 
sítio institucional da Câmara Municipal de Odivelas na 
Internet (www.cm-odivelas.pt).  

 
Artigo 4.º 

Inscrição e formalização da candidatura 
 

A Ficha de Inscrição ao concurso deverá ser apresentada à 
Câmara Municipal de Odivelas – Projeto “Sei! Odivelas”, 
na morada que vier a estar indicada no sítio referido no 
artigo anterior ou através do seguinte endereço eletrónico: 
projeto.sei@cm-odivelas.pt, de acordo com os prazos 
estabelecidos no âmbito do art.º 3.º das presentes normas. 

 
Artigo 5.º 

Critérios de admissão e de exclusão ao concurso 
 

1 - Da inscrição/candidatura devem constar, sob pena de 
exclusão do concurso, os seguintes elementos: 
 
a) Fichas de Inscrição corretamente preenchida, assinada 
pelo(a) diretor(a) do Agrupamento de Escolas; 
 
b) Declarações da Direção do Agrupamento/ 
Estabelecimento de Ensino, autorizando o Município de 
Odivelas a proceder à apresentação e divulgação públicas 
dos elementos e informações constantes na candidatura, 
em quaisquer suportes ou veículos de promoção da 
iniciativa, no estrito âmbito do concurso (conforme 
minuta de Declaração anexa).  
 
2 – Serão admitidos a concurso os trabalhos que 
comprovadamente: 
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a) Cumpram os requisitos exigidos aos participantes no 
art.º 2.º das presentes Normas; 
 
b) Apresentem a sua candidatura tendo por base os 
requisitos divulgados de acordo com o art.º 3 das 
presentes Normas; 
 
c) Sejam acompanhados de declarações dos encarregados 
de educação dos autores, autorizando estes a participar no 
Prémio Escolas de Sucesso, assim como à apresentação e 
divulgação públicas de todos os elementos e informações 
constantes nos trabalhos, no âmbito do concurso 
(conforme minuta de Declaração anexa).  
 
3 – O não preenchimento de qualquer dos critérios 
referidos no número anterior, determinam a exclusão da 
candidatura. 

 
Artigo 6.º 

Constituição e competências do Júri do concurso 
 

1- O Júri do concurso será constituído por um 
representante do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal de Odivelas, um elemento com experiência 
científica e profissional na área das boas práticas em 
contexto escolar e um elemento de reputado interesse na 
temática subjacente ao tema dos Prémios Escolas para o 
Sucesso Escolar;  
 
2- Compete ao Júri selecionar as candidaturas vencedoras, 
de acordo com as respetivas normas, nomeadamente 
quanto à atribuição o 1.º, 2.º e 3.º prémios de cada ciclo 
do ensino básico abrangido pelo Prémio Escolas de 
Sucesso; 
 
3 – Ao júri reserva-se o direito de não atribuir algum ou a 
totalidade dos prémios previstos no art.º 8.º, caso 
considere que as candidaturas não satisfazem os requisitos 
temáticos e a qualidade pretendidos, ou se não existirem 
trabalhos a concurso. 

 
Artigo 7.º 

Processo de Avaliação 
 

1 – Os critérios de avaliação dos trabalhos serão os 
seguintes: criatividade e originalidade da produção; 
promoção e fomentação do relacionamento entre Escolas 
e entre pares; adequação da mensagem transmitida pela 
candidatura produzida à temática proposta para os 
Prémios Escolas de Sucesso;  
 
2- Os critérios de avaliação podem ser alterados, 
anualmente, desde que seja divulgada essa alteração e 
publicitados os novos critérios aquando da divulgação 
prevista no art.º 3. 

 
 
 
 

Artigo 8.º 
Prémios 

 
1- Dos trabalhos admitidos a concurso serão selecionados 
pelo júri, aqueles que cumprirem os critérios previstos no 
ponto 1 do art.7.º, estando prevista a atribuição total ou 
parcial dos seguintes prémios: 1.º, 2.º e 3.º lugares, por 
cada ciclo do ensino básico, de acordo com o disposto no 
art.º 6.º e art.º 7.º; 
 
2- Aos trabalhos selecionados serão entregues certificados 
de participação e reconhecimento público, em local e data 
a designar. 
 
3- Para além do reconhecimento público na cerimónia 
institucional, será realizada a respetiva divulgação através 
dos órgãos de comunicação social locais e todos os 
trabalhos dos candidatos aos prémios serão expostos em 
local e data a designar. 

 
Artigo 9.º 

Divulgação dos Resultados 
 

A publicação das candidaturas vencedoras será realizada 
no sítio institucional da Câmara Municipal de Odivelas na 
Internet (www.cm-odivelas.pt).  

 
Artigo 10.º 

Deveres e garantias 
 

1- Os concorrentes são responsáveis civil e criminalmente 
pelo conteúdo dos trabalhos apresentados, garantindo a 
sua autoria e assumindo toda a responsabilidade 
decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito 
a direitos de autor e direitos conexos; 
 
2- Os concorrentes serão convidados a estarem presentes 
no evento de exposição dos trabalhos candidatos bem 
como na cerimónia de atribuição dos prémios. 

 
Artigo 11.º 

Disposições finais e transitórias 
 

1 – A participação no concurso implica a aceitação das 
presentes Normas de Participação; 
 
2- A divulgação das datas referidas nos art.º 3.º e art.º 8.º, 
não carece de aprovação do Órgão Executivo do 
Município de Odivelas; 
 
3- A eventual alteração dos critérios de avaliação previstos 
no n.º 2 do art.º 7.º, das presentes normas carece de 
aprovação pelo Órgão Executivo do Município de 
Odivelas; 
 
4- As presentes Normas de Participação entram em vigor 
à data da sua publicação no Boletim Municipal.  
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” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

TURNOS DAS FARMÁCIAS 
 

 
 

MAPAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2015 
EMISSÃO DE PARECER 

 
Ratificação do Parecer favorável da Câmara Municipal de 
Odivelas relativamente à proposta de mapa de turnos das 
farmácias do Concelho de Odivelas para 2015, enviado à 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT), para cumprimento da emissão até ao 30 
de outubro de 2014, em cumprimento do n.º 2 do art.º 3.º 
da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro. De acordo 
com o proposto na Informação n.º Interno/2014/9651, 
de 2014-10-31. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PRÉMIOS DE MÉRITO RAINHA SANTA ISABEL 
ANO LETIVO 2013/2014 

 
Atribuição dos prémios de Mérito “Rainha Santa Isabel”, 
referentes ao ano letivo 2013/2014, para distinção dos 
melhores alunos do 12.º ano de escolaridade do ensino 

Prémio Escolas de Sucesso 

Ano Letivo: ______________ 

 

Declaração 

(Para efeitos de participação no Concurso Prémio Escolas de Sucesso) 

 

(Nome do(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas/Escola não agrupada) 

______________________________________________, autorizo, para os devidos efeitos, o 

Município de Odivelas a proceder à apresentação e divulgação públicas dos elementos e 

informações constantes na ficha de inscrição e candidatura(s)/trabalho(s), em quaisquer suportes 

ou veículos de promoção da iniciativa, no âmbito do Concurso Prémio Escolas de Sucesso. 

Assino e autentico a presente declaração com o selo em uso neste Agrupamento/Escola. 

(Agrupamento/Escola) ____________________________ , ___ de _________ de 20__. 

 

                                                                      Assinatura do(a) Diretor(a) 

 

                                                                         ___________________________________ 

                                                                       (Selo em uso) 
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secundário regular e do ensino profissional do Concelho 
de Odivelas, na disciplina de Português, que são os 
seguintes, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/9677, de 2014.10.29: 
 
-Atribuição do prémio no valor pecuniário de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros) a Bruna Filipa Oliveira 
Estácio da Veiga que frequentou, no ano letivo 
2013/2014, a Escola Secundária da Ramada, tendo obtido 
18 valores na classificação final da disciplina de Português 
do Ensino Secundário Regular e 17,90 valores na 
classificação de exame; 
 
-Atribuição do prémio no valor pecuniário de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros) a Rita Alexandra Correia 
Diogo que frequentou, no ano letivo 2013/2014, a Escola 
Secundária da Ramada, tendo obtido 18 valores na 
classificação final da disciplina de Português do Ensino 
Secundário Regular e 17,90 valores na classificação de 
exame; 
 
-Atribuição do prémio no valor pecuniário de €250,00 
(duzentos e cinquenta euros) a Ana Catarina Cambiais 
Ferreira, que frequentou o ano letivo 2013/2014, na 
Escola Secundária Braamcamp Freire, tendo obtido a 
classificação final de 15 valores, na disciplina de Português 
do Ensino Profissional. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PRÉMIO CIDADANIA 
ANO LETIVO 2013/2014 

 
Atribuição do Prémio Cidadania, referente ao ano letivo 
2013/2014, destinado à melhor aluna do Ensino 
Secundário do Instituto de Odivelas, Ana Marques 
Gorjão, que se distinguiu pelo bom comportamento, 
lealdade, dedicação, envolvimento e promoção dos valores 
da cidadania, prémio no valor de €250,00 (duzentos e 
cinquenta euros), que deverá ser entregue em cheque na 
Sessão Inaugural do ano letivo 2014/2015, do Instituto de 
Odivelas, a realizar no dia 7 de novembro de 2014, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/9213, de 2014.10.14. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

INICIATIVA “ANIMAIS COM PINTA, TRAGA OS SEUS!” 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Aceitação de patrocínios atribuídos pelas entidades 
“Aviário Tropical, SA, Produtos para Animais de 
Companhia” (no valor total de 362,60€) e “Loja Mini-
Herói” (no valor total contabilizável de 30€), para 
realização da iniciativa “Animais com Pinta, Traga os 
Seus!” – V Concurso Canino para Cães com e sem Raça, 
no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Animal e 

do 4.º Aniversário do Parque dos Bichos, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/9456, de 2014.10.22: 
 
Prémios a atribuir aos participantes vencedores de 
cada uma das cinco categorias do V Concurso 
Canino para Cães com e sem Raça: 
 
Aviário Tropical, SA (valor unitário: 15,80€, por cada uma 
das 5 categorias do Concurso, num total de 79€) 
-Champô Diagnos 200 ml (árvore do chá); 
-Pasta multivitaminas com bio-mos para cão 100g; 
-Comedouro 14 cm; 
-Escova oval simples de nylon; 
-2 Pinças para parasitas em plástico; 
-3 Brinquedos maciços pequenos de borracha colorida; 
-Cueca higiénica para cão e gato; 
 
Loja Mini-Herói (por cada uma das 5 categorias do 
Concurso, num total de 20€) 
-Voucher de 4€ em compras na loja,  
 
 
 
Prémios a atribuir aos três cães mais votados na 
Classe “Melhor Cão a Concurso”: 
 
1.º Classificado 
Aviário Tropical, SA (valor total: 48,70€) 
-Kit 2 comedouros base antiderrapante/Resíduos “Omega 
Paw”; 
-Luva turca para banho; 
-Champô Diagnos 200ml (Árvore do Chá); 
-Pasta multivitaminas com bio-mos para cão 100g; 
-Kit com pente, lima, alicate e cardadeira; 
-Escova de dentes dupla; 
-Trela extensível em fita, 5m/50kg; 
-Semi-estranguladora dupla com argola 2mm x 35cm; 
-Peitoral estampado 25mm; 
-2 Pinças para parasitas em plástico; 
-3 Brinquedos maciços pequenos de borracha colorida; 
-Bola pequena de borracha colorida; 
-Bola com sino de borracha colorida. 
 
Loja Mini-Herói 
-Voucher de 5€ em compras na loja 
 
 
2.º Classificado 
Aviário Tropical, SA (valor total: 31,60€) 
-Kit 2 comedouros base antiderrapante/Resíduos “Omega 
Paw”; 
-Champô Diagnos 200ml (Árvore do Chá); 
-Pasta multivitaminas com bio-mos para cão 100g; 
-Kit com pente, lima, alicate e cardadeira; 
-Escova de dentes dupla; 
-Semi-estranguladora dupla com argola 2mm x 35cm; 
-Peitoral estampado 25mm; 
-2 Pinças para parasitas em plástico; 
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-2 Brinquedos maciços pequenos de borracha colorida; 
-Bola com sino de borracha colorida. 
 
Loja Mini-Herói 
-Voucher de 3€ em compras na loja 
 
 
3.º Classificado 
Aviário Tropical, SA (valor total: 23,30€) 
-Kit 2 comedouros base antiderrapante/Resíduos “Omega 
Paw”; 
-Champô Diagnos 200ml (Árvore do Chá); 
-Pasta multivitaminas com bio-mos para cão 100g; 
-Escova de dentes dupla; 
-Semi-estranguladora dupla com argola 2mm x 35cm; 
-Peitoral estampado 25mm; 
-2 Pinças para parasitas em plástico; 
-2 Brinquedos maciços pequenos de borracha colorida; 
-Bola com sino de borracha colorida. 
 
Loja Mini-Herói 
-Voucher de 2€ em compras na loja 
 
 
 
Prémios de participação a cada participante: 
(prevista a inscrição de 40 pessoas: valor: 4,50€ x 40 = 
180€) 
Aviário Tropical, SA 
-Coleira pequena; 
-Escova em forma de cão ou gato; 
-5 Sticks moídos prensados 13cm 9/10g; 
-Brinquedo maciço pequeno de borracha colorida; 
-Ouriço em vinil; 
-Pinça para parasitas em plástico.  
 
Loja Mini-Herói 
-Voucher de 10% de desconto em compras na loja 
 
 
Em contrapartida, o logotipo de ambas as empresas foi 
colocado na imagem de divulgação do evento no 
Facebook e materiais impressos. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

START IN ODIVELAS - INCUBADORA DE EMPRESAS 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Aceitação de patrocínios atribuídos pelas entidades “Leroy 
Merlin Amadora”, “Intermarché de Famões”, “Farmácia 
Aniceto Ferronha” e “Eurofrozen”, no valor total de 
870,64€ (oitocentos e setenta euros e sessenta e quatro 
cêntimos), no âmbito do projeto “Start In Odivelas – 
Incubadora de Empresas”, para remodelação das 
instalações da mesma, sitas na Rua Comandante Sacadura 
Cabral (Escadinhas Vasco Santana), lote 31 e 32, subcave, 
letra “E” e “B”, Terra da Mina, na União das Freguesias 

de Ramada e Caneças, nos seguintes termos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2014/9679, 
de 2014.10.29: 
 
-“Leroy Merlin Amadora” (valor: 516,37€) – tintas (branca 
e de várias cores), fita isolante, diluente e tapete; 
 
-“Intermarché de Famões” (valor: 228€) – frigorífico, 
micro-ondas e torradeira; 
 
-“Farmácia Aniceto Ferronha” (valor: 56,90€) – caixa de 
primeiros socorros; 
 
-“Eurofrozen” (valor: 69,37€) – pastéis de nata para 
inauguração.  
 
 
Em contrapartida, o logotipo das empresas foi colocado 
em todos os materiais de divulgação referentes ao referido 
projeto. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE UMA OBRA DE ANA NOBRE 
 

Aceitação da doação de um quadro da artista plástica Ana 
Nobre, intitulado “Faço tudo para que percebas que estou 
aqui”, com as dimensões de 70x70 cm, no valor total de 
220,00€ (duzentos e vinte euros), a fim 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/2014/9430, de 2014.10.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE UMA FOTOGRAFIA 
DE MIGUEL VALLE DE FIGUEIREDO 

 
Aceitação da doação de uma fotografia do artista Miguel 
Valle de Figueiredo, intitulada “Rés-Pública”, com as 
dimensões de 30x45 cm, no valor total de 500,00€ 
(quinhentos euros), a fim de a mesma passar a pertencer 
ao acervo Municipal do Centro de Exposições de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/9490, de 2014.10.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

BAIRRO ALVAJAR, BAIRRO POMARINHO, BAIRRO CASAL 
DO PRIVILÉGIO E BAIRRO QUINTA DO PORTO PINHEIRO 

DESCLASSIFICAÇÃO COMO ÁREA URBANA DE GÉNESE ILEGAL 
 

Abertura do período de discussão pública, pelo prazo de 
15 dias úteis, para que os interessados se possam 
pronunciar sobre a desclassificação como Área Urbana de 
Génese Ilegal – AUGI, dos Bairros Alvajar, Bairro do 
Pomarinho, Bairro Casal do Privilégio e Bairro Quinta do 
Porto Pinheiro, por não se verificar a necessidade de 
desenvolver um instrumento de gestão territorial – 
loteamento ou plano de pormenor e a gestão urbanística, 
incluindo a legalização das construções, poder ser 
realizada com base no Plano Diretor Municipal (PDM), 
nas condições contantes da informação técnica n.º 
128/MS/ DGOU/DRRU/14, de 24-10-2014 e de acordo 
com o proposto na informação n.º 41/2014, de 27-10-
2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

LICENCIAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E DAS 
CONDIÇÕES DA EMISSÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

BAIRRO CASAL DA PERDIGUEIRA, UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE PONTINHA E FAMÕES - PROCESSO N.º 975/RC 

 
Licenciamento das obras de urbanização e das condições 
da emissão do alvará de loteamento do Bairro Casal da 
Perdigueira, União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
nos termos e condições da informação técnica n.º 
81/AV/DRRU/DGOU/14, de 14-10-2014, e de acordo 
com o proposto na informação constante a folhas 2489 
do processo, de 24-10-2014, incluindo o seguinte: 
 
• Aprovação dos projetos de infraestruturas apresentados 
e dispensa de apresentação dos restantes projetos de 
infraestruturas de acordo com a alínea a) do n.º 2 do art.º 
18 da Lei 91/95, de 2 de setembro na redação atual, 
conforme pareceres das entidades respetivas; 
 
• Estabelecimento do prazo e valor da caução para efeitos 
de garantia da boa e regular execução das obras de 
urbanização em falta; 
 
• Aprovação da listagem específica com a quota de 
comparticipação de cada lote no valor da caução; 
 
• Aprovação das condições a estabelecer relativas à 
execução das obras de urbanização; 
 
• Aceitação da compensação em numerário pela área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva em falta; 
 

• Aprovação das condições a cumprir antes da emissão do 
alvará de loteamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A320B, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
A320-B, da Rua de S. Lázaro, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10711, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de € 522,94 (quinhentos e 
vinte e dois euros e noventa e quatro cêntimos), em nome 
de Leonilda Augusta Fernandes Pereira, 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 42.2014, de 24-
10-2014, e na informação técnica n.º 
161/RO/DRRU/DGOU/14, de 21-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-7, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-7 
da Rua Principal, inserido no Bairro dos Pedernais, Junta 
da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10180, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €1.017,39 (mil e dezassete euros e 
trinta e nove cêntimos), em nome de Adriano António 
Pinto Pacheco, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na informação 
técnica n.º 143/RO/DRRU/DGOU/14, de 15-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-38, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
38, da Rua 25 de Dezembro, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10193, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de €799,43 (setecentos e 
noventa e nove euros e quarenta e três cêntimos), em 
nome de Adriano António Pinto Pacheco, 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 42.2014, de 24-
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10-2014, e na informação técnica n.º 142/RO/DRRU/ 
DGOU/14, de 15-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-48, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
48, da Rua 25 de Dezembro, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10733, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de €722,42 (setecentos e 
vinte e dois euros e quarenta e dois cêntimos), em nome 
de João Milheiro Barroso, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
na informação técnica n.º 147/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 16-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-49, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
49, da Rua 25 de Dezembro, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10434, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de €814,07 (oitocentos e 
catorze euros e sete cêntimos), em nome de Firmino 
Vicente Siborro, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na informação 
técnica n.º 145/RO/DRRU/DGOU/14, de 15-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-52, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
52, da Rua 25 de Dezembro, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10448, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de €776,33 (setecentos e 
setenta e seis euros e trinta e três cêntimos), em nome de 
Firmino Vicente Siborro, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na 

informação técnica n.º 144/RO/DRRU/DGOU/14, de 
15-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-99, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
99 da Rua dos Pastores, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10568, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €1.108,27 (mil, cento e oito euros e 
vinte e sete cêntimos), em nome de Januário de Jesus 
Nascimento, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na informação 
técnica n.º 141/RO/DRRU/DGOU/14, de 15-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-101, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
101, da Rua dos Pastores, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10135, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de € 900,33 (novecentos 
euros e trinta e três cêntimos), em nome de Maria de 
Fátima de Jesus Pereira Silva, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
na informação técnica n.º 138/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 14-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-119, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
119, da Rua dos Pastores, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10992, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de € 1.121,36 (mil, cento e 
vinte e um euros e trinta e seis cêntimos), em nome de 
Zilda Gonçalves Barros Ferraz, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
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na informação técnica n.º 156/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 17-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-121, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
121, da Rua dos Pastores, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 10258, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de € 921,65 (novecentos e 
vinte e um euros e sessenta e cinco cêntimos), em nome 
de Francisco Albino Louro Correia, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
na informação técnica n.º 134/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 21-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE C-9, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote C-
9, da Rua 8 de Março, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10580, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 804,06 (oitocentos e quatro 
euros e seis cêntimos), em nome de João Pires Correia, 
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 
42.2014, de 24-10-14, e na informação técnica n.º 
162/RO/DRRU/DGOU/14, de 21-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE C-15, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote C-
15, da Rua 8 de Março, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11712, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 1.219,18 (mil, duzentos e 
dezanove euros e dezoito cêntimos), em nome de António 
Dinis de Barros, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na informação 
técnica n.º 146/RO/DRRU/DGOU/14, de 16-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE C-24, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote C-
24, da Rua 8 de Março, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11725, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 797,12 (setecentos e noventa e 
sete euros e doze cêntimos), em nome de Jorge Guedes 
Moreira, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na informação 
técnica n.º 149/RO/DRRU/DGOU/14, de 16-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE C-25, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote C-
25, da Rua 8 de Março, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10657, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 696,23 (seiscentos e noventa e 
seis euros e vinte e três cêntimos), em nome de Amadeu 
do Vale Cardoso, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na informação 
técnica n.º 158/RO/DRRU/DGOU/14, de 21-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE C-26, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote C-
26, da Rua 8 de Março, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10110, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 924,20 (novecentos e vinte e 
quatro euros e vinte cêntimos), em nome de Manuel 
Augusto Lages Quaresma, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
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na informação técnica n.º 159/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 21-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-2, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
2, da Rua José Afonso, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10056, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 541,43 (quinhentos e quarenta e 
um euros e quarenta e três cêntimos), em nome de 
Florentino Neto Guerreiro, 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 42.2014, de 24-10-2014 e na 
informação técnica n.º 136/RO/DRRU/DGOU/14, de 
14-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-16, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
16, da Rua José Afonso, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11631, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 635,39 (seiscentos e trinta e 
cinco euros e trinta e nove cêntimos), em nome de João 
Machado Gonçalves, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na 
informação técnica n.º 139/RO/DRRU/DGOU/14, de 
15-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-17, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
17, da Rua José Afonso, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11647, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 635,39 (seiscentos e trinta e 
cinco euros e trinta e nove cêntimos), em nome de João 
Machado Gonçalves, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na 
informação técnica n.º 140/RO/DRRU/DGOU/14, de 
15-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-20A, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
20A, da Rua José Afonso, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelos dois depósitos caução n.º 11159 e n.º 
10263, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor total 
de €573,78 (quinhentos e setenta e três euros e setenta e 
oito cêntimos), em nome de Evangelina Maria Bonifácio 
de Brito Galegos, 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 42.2014, de 24-10-14, e na informação 
técnica n.º 148/RO/DRRU/DGOU/14, de 14-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-20B, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
20B, inserido no Bairro dos Pedernais, Junta da União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
11172, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€518,32 (quinhentos e dezoito euros e trinta e dois 
cêntimos), em nome de Evangelina Maria Bonifácio de 
Brito Galegos, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na informação 
técnica n.º 137/RO/DRRU/DGOU/14, de 14-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-22, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
22, da Rua José Afonso, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10338, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 924,20 (novecentos e vinte e 
quatro euros e vinte cêntimos), em nome de Virgínia de 
Jesus Ferreira Gonçalves, 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 
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na informação n.º 42.2014, de 24-10-2014, e na 
informação técnica n.º 135/RO/DRRU/DGOU/14, de 
14-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-34, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
34, da Rua 1.º de Maio, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11024, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 924,21 (novecentos e vinte e 
quatro euros e vinte e um cêntimos), em nome de 
Armindo dos Santos Antunes, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
na informação técnica n.º 150/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 17-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-35, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
35, da Rua 1.º de Maio, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11037, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 924,21 (novecentos e vinte e 
quatro euros e vinte e um cêntimos), em nome de 
Armindo dos Santos Antunes, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
na informação técnica n.º 152/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 17-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-36, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
36, da Rua 1.º de Maio, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11050, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 924,21 (novecentos e vinte e 
quatro euros e vinte e um cêntimos), em nome de 
Armindo dos Santos Antunes, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
na informação técnica n.º 153/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 17-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-37, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
37, da Rua 1.º de Maio, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11063, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 924,21 (novecentos e vinte e 
quatro euros e vinte e um cêntimos), em nome de 
Armindo dos Santos Antunes, 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 42.2014, de 24-10-2014, e 
na informação técnica n.º 154/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 17-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE D-38, JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
38, da Rua 1.º de Maio, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11076, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 881,07 (oitocentos e oitenta e 
um euros e sete cêntimos), em nome de Armindo dos 
Santos Antunes, 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 42.2014, de 24-10-2014, e na informação 
técnica n.º 155/RO/DRRU/DGOU/14, de 17-10-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

9.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 07 de novembro de 2014 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MUNICIPÁLIA E.M. 
 

 
 

CONTRATO PROGRAMA  
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A MUNICIPÁLIA E.M. 

 
Resolução do contrato programa para o ano de 2014, 
celebrado entre o Município de Odivelas e a Municipália – 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de 
Odivelas, E.M. (aprovado na 2.ª Reunião Extraordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 2014.03.17 - 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
6/2014, de 25 de março, página 11; e na 7.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 
2014.05.08 - Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10/2014, de 20 de maio, página 33) e 
consequente ressarcimento, por parte dessa empresa, das 
verbas transferidas pelo Município de Odivelas, no âmbito 
do referido contrato programa, de acordo com a Proposta 
19/PRES/2014, de 2014.11.05. 

 
 
 

“Proposta n.º 19/PRES/2014 
 

Assunto: Proposta de resolução de contrato programa 
celebrado entre o Município de Odivelas e a Municipália, 
E.M. 
 
Considerando que: 
 
1 - Na sequência da realização das eleições autárquicas, em 
outubro de 2013, tomou posse o novo executivo 
camarário e, posteriormente, em 24 de outubro de 2013, 
procedeu-se à designação e tomada de posse do Conselho 
de Administração da Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., doravante, designada Municipália, E.M.; 
 

2 - No cumprimento das suas funções de Acionista Único, 
decorrentes não só da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
mas também do Decreto- Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro, no que concerne ao acompanhamento da 
atividade e desempenho da empresa, sobretudo no que 
respeita ao respetivo equilíbrio económico-financeiro, 
solicitou este Município à empresa Municipália, E.M., que 
até final de novembro de 2013 fosse apresentado um 
plano de reestruturação e saneamento económico e 
financeiro que assegurasse a sua viabilidade e 
sustentabilidade, o qual deveria refletir os mecanismos 
necessários para potenciar o aumento de receita e a efetiva 
redução de custos; 
 
3 - Por ofício n.º 182/PCA/MP/OF/13, datado de 29 de 
novembro, a Municipália, E.M. enviou à Câmara 
Municipal de Odivelas o Plano de Reestruturação, o qual 
refletia as linhas orientadoras indicadas pelo Acionista 
Único; 
 
4 - Numa tentativa de “salvar” a única empresa local 
existente no seu território, foi aprovada na 5.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada a 20 de 
dezembro de 2013, o Plano de Reestruturação, o qual 
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 assim a viabilidade da empresa; 
 
5 - O referido Plano de Reestruturação foi remetido ao 
Secretário de Estado das Finanças e ao Secretário de 
Estado da Administração Pública, em 20 de dezembro de 
2013, no intuito de obter a anuência destas entidades 
quanto à implementação do mesmo, sem que houvesse 
resposta à comunicação por parte de S. Exas, os Srs. 
Secretários de Estado; 
 
6 - O Plano e Orçamento para 2014, só foi aprovado pelo 
Conselho de Administração a 6 de março de 2014, tendo 
sido deliberado favoravelmente em reunião de Câmara 
Municipal de 17 de março de 2014, e em Assembleia 
Geral da Municipália, E.M., realizada a 18 de março de 
2014; 
 
7 - Em 18 de março de 2014, foi celebrado o contrato 
programa para o ano de 2014, no qual se previa para 
cumprimento dos objetivos definidos entre as partes, a 
transferência pelo acionista único de um subsídio à 
exploração no montante total de 822.000,00 € (oitocentos 
e vinte e dois mil euros) em 12 prestações mensais, iguais 
e sucessivas, cada uma no valor de 68.500,00 (sessenta e 
oito mil e quinhentos euros); 
 
8 - Atenta a necessidade de assegurar a manutenção da 
atividade da empresa Municipália, E.M. de honrar os 
compromissos, anteriormente assumidos, nomeadamente, 
junto de fornecedores/credores, bem como as despesas 
com pessoal, foram realizadas em 2014, ao abrigo do 
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contrato programa, transferências no valor total de 
548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil euros); 
 
9 - A Câmara Municipal de Odivelas foi em 19 de junho 
último, confrontada com um ofício da IGF, com a ref..ª 
1180, de 19 de junho de 2014, informando não ter a 
empresa Municipália, E.M., 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; 
 
10 - 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; 
 
11 - Através do ofício n.º 13270, de 25 de junho de 2014, 
veio a Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
informar aquela entidade que pese embora tenham sido 
encetados todos os esforços visando a subsistência da 
Municipália, E.M., mediante a aplicação de um plano de 
reestruturação aprovado nos órgãos próprios e de se ter 
tentado, desde sempre, preservar a mesma e a 
integralidade dos direitos dos trabalhadores, tal não se 
mostrou possível; 
 
12 - Esgotadas todas as diligências, perante o quadro legal 
vigente, foi informada aquela entidade, que, no âmbito das 
suas atribuições e competências, o Município, iria dar, de 
imediato, início aos procedimentos tendentes à 
dissolução/liquidação da empresa municipal Municipália, 
E.M., a ser submetida, oportunamente, a deliberação dos 
órgãos municipais competentes;  
 
13 - Na 6.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 03 de outubro de 2014, e na 17ª 
sessão extraordinária de 2014 da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada em 16 de outubro de 2014, foi 
deliberada a dissolução/liquidação da empresa 
Municipália, E.M., nos termos 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, bem como o Plano de 
Internalização das atividades prosseguidas pela mesma nos 
serviços do Município; 
 
14 - Com o referido Plano de Internalização, as atividades, 
até então cometidas à Municipália, E.M, dedicadas à 
promoção da cultura e do desporto no concelho de 
Odivelas, passam a ser desenvolvidas pelos serviços do 
Município, pelo que, o aludido contrato programa deixa 
de ter fundamento. 
 
Nestes termos submeto para deliberação a seguinte 
proposta: 
 
A resolução do contrato programa para o ano de 2014, 
celebrado entre o Município de Odivelas e a 
Municipália, E.M, bem como o consequente 
ressarcimento por parte da Municipália, E.M. das 

verbas transferidas pelo Município de Odivelas, no 
âmbito do aludido contrato programa. 
 
Odivelas, 5 de novembro de 2014 

 
 

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

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 57/PRES/2014 
 

Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Vereador Hugo Manuel 
dos Santos Martins 
 
Considerando que a delegação de competências é um 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, princípio consagrado no 
artigo 267.º da CRP, a mesma permite às autoridades 
administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões. 
 
Assim, ao abrigo do n.º 1 do artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, procedo à 
delegação da competência do disposto na alínea k) do n.º 
1 do citado diploma, a saber: 
 
• Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que 

devam ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do 
disposto na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º do citado 
regime. 

 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim como quaisquer atos praticados pelo delegado no 
exercício da presente delegação. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
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processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Das competências delegadas, deverá o delegado prestar à 
delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos nesta data. 
 
Odivelas, 4 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 58/PRES/2014 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas no Vereador Hugo Manuel dos 
Santos Martins 
 
Em aditamento ao Despacho n.º 132/PRES/2013, de 23 
de outubro, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 5 de novembro de 
2013, nos termos do disposto nos artigos 34.º n.º 1, 36.º, e 
38.º n.º 1, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, em conjugação com os artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, delego no Senhor Vereador 
Hugo Manuel dos Santos Martins, com possibilidade 
de subdelegar, a competência prevista na alínea k) do n.º 
1 do artigo 35.º do citado regime, para enviar ao Tribunal 
de Contas os documentos que devam ser submetidos à 
sua apreciação, sem prejuízo do disposto na alínea ww) do 
n.º 1 do artigo 33.º, no campo das matérias que lhe foram 
delegadas e subdelegadas no âmbito do Despacho n.º 
132/PRES/2013, de 23 de outubro. 
 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 59/PRES/2014 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas no Vereador Paulo César Prata 
Teixeira 
 
Em aditamento ao Despacho n.º 133/PRES/2013, de 23 
de outubro, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 5 de novembro de 
2013, nos termos do disposto nos artigos 34.º n.º 1, 36.º, e 
38.º n.º 1, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, em conjugação com os artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, delego no Senhor Vereador 
Paulo César Prata Teixeira, com possibilidade de 
subdelegar, a competência prevista na alínea k) do n.º 1 
do artigo 35.º do citado regime, para enviar ao Tribunal de 
Contas os documentos que devam ser submetidos à sua 
apreciação, sem prejuízo do disposto na alínea ww) do n.º 
1 do artigo 33.º, no campo das matérias que lhe foram 
delegadas e subdelegadas no âmbito do Despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro. 
 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 60/PRES/2014 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas na Vereadora Maria Fernanda 
Marcelo Faria Duarte Franchi 
 
Em aditamento ao Despacho n.º 134/PRES/2013, de 23 
de outubro, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 5 de novembro de 
2013, nos termos do disposto nos artigos 34.º n.º 1, 36.º, e 
38.º n.º 1, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, em conjugação com os artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, delego na Senhora Vereadora 
Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi, com 
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possibilidade de subdelegar, a competência prevista na 
alínea k) do n.º 1 do artigo 35.º do citado regime, para 
enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam 
ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do disposto 
na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º, no campo das 
matérias que lhe foram delegadas e subdelegadas no 
âmbito do Despacho n.º 134/PRES/2013, de 23 de 
outubro. 
 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 61/PRES/2014 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas no Vereador Edgar Luís Simões 
Valles 
 
Em aditamento ao Despacho n.º 135/PRES/2013, de 23 
de outubro, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 5 de novembro de 
2013, nos termos do disposto nos artigos 34.º n.º 1, 36.º, e 
38.º n.º 1, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, em conjugação com os artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, delego no Senhor Vereador 
Edgar Luís Simões Valles, com possibilidade de 
subdelegar, a competência prevista na alínea k) do n.º 1 
do artigo 35.º do citado regime, para enviar ao Tribunal de 
Contas os documentos que devam ser submetidos à sua 
apreciação, sem prejuízo do disposto na alínea ww) do n.º 
1 do artigo 33.º, no campo das matérias que lhe foram 
delegadas e subdelegadas no âmbito do Despacho n.º 
135/PRES/2013, de 23 de outubro. 
 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 62/PRES/2014 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas na Vereadora Mónica Lisa 
Gonçalves Vilarinho 
 
Em aditamento ao Despacho n.º 136/PRES/2013, de 23 
de outubro, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 5 de novembro de 
2013, nos termos do disposto nos artigos 34.º n.º 1, 36.º, e 
38.º n.º 1, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, em conjugação com os artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, delego na Senhora Vereadora 
Mónica Lisa Gonçalves Vilarinho, com possibilidade 
de subdelegar, a competência prevista na alínea k) do n.º 
1 do artigo 35.º do citado regime, para enviar ao Tribunal 
de Contas os documentos que devam ser submetidos à 
sua apreciação, sem prejuízo do disposto na alínea ww) do 
n.º 1 do artigo 33.º, no campo das matérias que lhe foram 
delegadas e subdelegadas no âmbito do Despacho n.º 
136/PRES/2013, de 23 de outubro. 
 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 63/PRES/2014 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas na Vereadora Sandra Cristina de 
Sequeiros Pereira 
 
Em aditamento ao Despacho n.º 137/PRES/2013, de 23 
de outubro, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 5 de novembro de 
2013, nos termos do disposto nos artigos 34.º n.º 1, 36.º, e 
38.º n.º 1, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, em conjugação com os artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, delego na Senhora Vereadora 
Sandra Cristina de Sequeiros Pereira, com 
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possibilidade de subdelegar, a competência prevista na 
alínea k) do n.º 1 do artigo 35.º do citado regime, para 
enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam 
ser submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do disposto 
na alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º, no campo das 
matérias que lhe foram delegadas e subdelegadas no 
âmbito do Despacho n.º 137/PRES/2013, de 23 de 
outubro 
 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 64/PRES/2014 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas no Vereador Carlos Manuel Maio 
Bodião 
 
Em aditamento ao Despacho n.º 138/PRES/2013, de 23 
de outubro, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 5 de novembro de 
2013, nos termos do disposto nos artigos 34.º n.º 1, 36.º, e 
38.º n.º 1, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, em conjugação com os artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, delego no Senhor Vereador 
Carlos Manuel Maio Bodião, com possibilidade de 
subdelegar, a competência prevista na alínea k) do n.º 1 
do artigo 35.º do citado regime, para enviar ao Tribunal de 
Contas os documentos que devam ser submetidos à sua 
apreciação, sem prejuízo do disposto na alínea ww) do n.º 
1 do artigo 33.º, no campo das matérias que lhe foram 
delegadas e subdelegadas no âmbito do Despacho n.º 
138/PRES/2013, de 23 de outubro. 
 
A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo desde que circunstâncias o justifiquem. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 65/PRES/2014 
 

Assunto: Revogação do Despacho n.º 57/PRES/2014 
 
Considerando que: 
 
Através do meu Despacho n.º 57/PRES/2014, de 04 de 
novembro, ao abrigo do n.º 1 do artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, foi delegada no 
senhor Vereador Hugo Manuel dos Santos Martins a 
competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 35.º 
do referido diploma legal, qual seja, a de enviar ao 
Tribunal de Contas os documentos que devam ser 
submetidos à sua apreciação, sem prejuízo do disposto na 
alínea ww) do n.º 1 do artigo 33.º do citado regime. 
 
Entretanto, e através dos meus Despachos n.ºs 
58/PRES/2014, 59/PRES/2014, 60/PRES/2014, 
61/PRES/2014, 62/PRES/2014, 63/PRES/2014 e 
64/PRES/2014, todos de 6 de novembro, tal 
competência foi delegada em cada um dos senhores 
Vereadores, no âmbito das matérias que lhes foram 
delegadas e subdelegadas através dos respetivos 
Despachos de Delegação de Competências.   
 
Assim sendo, e pelo presente, venho proceder à 
revogação do meu Despacho de Delegação de 
Competências n.º 57/PRES/2014, de 04 de novembro 
de 2014, ao abrigo do disposto nos artigos 40.º, alínea a), 
138.º, e 143.º, todos do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 11/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 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 7 a 14 de novembro 
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, 5 de novembro 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 12/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 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 7 a 14 de novembro 
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, 5 de novembro de 2014 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

exarada no Despacho N,° 116/PRES/2013, de 24 de Outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultural e Bibliotecas 
 

(Angelina Pereira) 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 13/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 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego no período de 7 a 14 de novembro 
de 2014, no Técnico Superior Maria Fernanda 
Patrocínio Moroso a assinatura de correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito do Setor de Património Cultural da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas.  
 
Odivelas, 5 de novembro de 2014 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

exarada no Despacho N.° 1 1 6/PRES/201 3, de 24 de Outubro 
A Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 

Cultural e Bibliotecas 
 

(Angelina Pereira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 14/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 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 7 a 14 de novembro 
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, 5 de novembro 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) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 7/92 – 
B.º Moinho do Baeta – Ramada /Caneças 

 
3.º ADITAMENTO 

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

deliberações tomadas em sede da 16.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas datada de 28 de agosto 
de 2013, foi deliberada a proposta de aprovação da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 7/92 tendo merecido 
aprovação por unanimidade, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe, em nome de Manuel Marques da 
Silva e Outros. 
De referir que os índices de construção e ocupação são 
aplicados às áreas primitivas de acordo com informação 
técnica constante a fls. 1798 do Processo de Reconversão. 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 

 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 

 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos dos lotes: 

 

Lote Alvará n.º 7/92 Alteração ao Alvará n.º 7/92 Diferença 

101 350,50 m² de área de lote 303,77 m² de área de lote - 46,73 m² 

102 220,50 m² de área de lote 275,90 m² de área de lote + 55,40 m² 

103 241,50 m² de área de lote 259,43 m² de área de lote + 17,93 m² 

117 358,00 m² de área de lote 399,03 m² de área de lote + 41,03 m² 

 
 

2.Aos parâmetros urbanísticos do bairro 
 

 Alvará n.º 7/92 Alteração ao Alvará n.º 7/92 Diferença 

Área de Lotes 55 915,33 m² 55 982,96 m² + 67,63 m² 

Cedência ao Domínio Publico 16 452,37 m² 16 384,74 m² - 67,63 m² 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 16 de outubro de 2014 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, durante o mês de outubro de 2014, nos termos da 
informação n.º Interno/2014/9794, de 2014.10.31: 
 
Divisão de Habitação  
 
Setor de Intervenção na Habitação Social 
 
EDOC/2014/47938 
Interno/2014/7679 de 2014/08/26 
Assunto: PROHABITA - Sílvio Manuel Lencastre dos Santos, 
titular do arrendamento do fogo T1 sito na Praceta Maria 
Veleda, n.º 3 – R/C Dtº, Arroja, Odivelas – Proposta de 
atualização de renda 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Oficie-se o subarrendatário. Solicita-se o 
melhor acompanhamento para esta situação no que concerne ao 
pagamento atempado da renda e à situação social descrita.” 
Data da decisão: 2014/10/29 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2014/16441 
Interno/2014/8556 de 2014/09/25 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado - Praceta 25 Agosto 7 - RC 
Esq. - Antonieta de Pina Silva 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. 
Oficie-se a arrendatária e atente-se que o valor mínimo de renda 
sofrerá alterações em virtude do aumento do SMN pelo que os 
serviços deverão ponderar o envio da notificação com o valor 
mínimo de renda actualizado.” 
Data da decisão: 2014/10/14 
 
EDOC/2014/20381 
Interno/2014/8721 de 2014/09/30 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Cidade de Luanda, 11 – 
2º Esq. – Rosa Vieira Celestino 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. 
Oficie-se a arrendatária.” 
Data da decisão: 2014/10/15 
 
EDOC/2014/22870 
Interno/2014/8888 de 2014/10/06 
Assunto: Prohabita Acordo 574 – Praceta Ana de Castro Osório, 
3, 3º Frt. – Cessação de Contrato de Arrendamento com a 
empresa Silviurbana (na qualidade de procuradores dos 

proprietários Valter Macedo da Cunha e Maria Inês Martins 
Correia) 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração da Srª Presidente da 
CMO com proposta de assinatura dos ofícios anexos, destinados 
a envio à empresa SILVIURBANA, para comunicação da 
cessação do contrato de arrendamento (celebrado no âmbito do 
PROHABITA), com efeitos a 31 de Março do próximo ano, e 
ao IHRU para comunicação formal da exclusão do agregado do 
Programa PROHABITA, e do fim do arrendamento na data 
mencionada. O imóvel encontra-se arrendado por 390,64 €, 
verba que deixará de onerar a CMO, a partir de Março do 
próximo ano.” 
Data da decisão: 2014/10/14 
 
EDOC/2014/37453 
Interno/2014/8559 de 2014/09/25 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado - Praceta Gonçalves Zarco 5 - 
RC Dt. - Joana Maria Rodrigues Geada 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. 
Notifique-se a arrendatária, informando que manterá a renda 
mínima mas que esta sofrerá alterações em virtude do aumento 
do SMN.” 
Data da decisão: 2014/10/13 
 
EDOC/2014/37700 
Interno/2014/8533 de 2014/09/24 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado - Travessa Alves Cardoso, 3, 
3º Esq. - Paula Alexandra Santos Fernandes Ferreira 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Abílio Fernando 
Correia Brás. 
Oficie-se a arrendatária e atente-se que o valor mínimo da renda 
sofrerá alterações em virtude do aumento do SMN pelo que os 
serviços deverão ponderar o envio da notificação com o valor 
mínimo de renda actualizado.” 
Data da decisão: 2014/10/15 
 
EDOC/2014/38988 
Interno/2014/8566 de 2014/09/25 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado - Praceta Manuela Porto, 4, 3º 
Esq. - Maria Adelina Lopes 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Notifique-se a arrendatária, informando 
que manterá a renda mínima mas que esta sofrerá alterações em 
virtude do aumento do SMN.” 
Data da decisão: 2014/10/13 
 
EDOC/2014/39102 
Interno/2014/8719 de 2014/09/30 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Praceta Manuela Porto, 4 – 
R/C Dtº - Adelina Correia Mesquita 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. 
Oficie-se a arrendatária, informando que manterá a renda 
mínima, mas que esta sofrerá alterações em virtude do aumento 
do SMN.” 
Data da decisão: 2014/10/15 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XV - N.º 22 – 18 de novembro de 2014 

32 
 

EDOC/2014/40037 
Interno/2014/8530 de 2014/09/24 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Alzira Beatriz Pacheco, 
14, 5º Dt. – Aida Maria Castro Soromenho de Sousa 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto.Oficie-se a arrendatária.” 
Data da decisão: 2014/10/15 
 
EDOC/2014/40981 
Interno/2014/8514 de 2014/09/24 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Fernando Lopes Graça, 
4, R/C Dt. – Carlos Manuel Gomes Batista Ferreira 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Oficie-se o arrendatário.” 
Data da decisão: 2014/10/13 
 
EDOC/2014/41058 
Interno/2014/9399 de 2014/10/21 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Jaime Martins Barata, 21 
– 5º Dt. – Carla Maria Monteiro Graça 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Oficie-se a subarrendatária” 
Data da decisão: 2014/10/29 
 
EDOC/2014/46943 
Interno/2014/9385 de 2014/10/21 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Comandante Augusto 
Castilho, 14, 2º Esq. – Maria da Conceição Monteiro Semedo 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Oficie-se a subarrendatária.” 
Data da decisão: 2014/10/29 
 
EDOC/2014/47938 
Interno/2014/9397 de 2014/10/21 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Praceta Maria Veleda, 3, 
R/C Dt. – Sílvio Manuel Lencastre dos Santos 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Oficie-se o subarrendatário. Solicita-se o 
melhor acompanhamento para esta situação no que concerne ao 
pagamento atempado da renda e à situação social descrita.” 
Data da decisão: 2014/10/29 
 
EDOC/2014/47948 
Interno/2014/8722 de 2014/09/30 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Júlio Dinis, 18 – 2º Dt. 
– Carlos António Vicente 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Oficie-se o arrendatário.” 
Data da decisão: 2014/10/15 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

19.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 6 de novembro de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2015 
 

Considerando que: 
 
1. O agravamento do fosso entre o volume de montantes 
transferidos e a regra geral prevista na Lei das Finanças 
Locais (LFL) aferida a uma percentagem da média dos três 
impostos que relevam para o Fundo de Equilíbrio 
Financeiro (FEF) e Fundo de Financiamento das 
Freguesias (FFF), ou seja, uma variação de 17 % entre 
2012 e 2013 da receita do IVA+IRS+IRC, agravada em 
1.5 % na proposta do OE/15, na alínea a) do artigo 85º; 
 
2. Para lá do artifício da cláusula limite dos 5% (previsto 
na Lei de 2007) que faz com que a transferência não seja 
fixada em 1.952 milhões de euros, a proposta de OE 
consagra ainda uma subavaliação do remanescente, ou 
seja, mais 85 milhões que em 2014. 
 
3. Adicionalmente faz o truque de cumprir a variação 
máxima dos 5 %, não referenciada como a lei determina 
ao FEF e Fundo Social Municipal (FSM), incluindo o IRS, 
e conduzindo nos “acertos” a que o aumento devido de 
transferências para o FEF seja “martelado” de tal maneira 
que há municípios a perder 10% ou mais, desse montante 
(os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto 
veem o FEF reduzido, respetivamente, em 15 e 19 
milhões de euros!). No caso concreto, no concelho de 
Odivelas o FEF é reduzido em 11,8%, menos 811 mil 
euros! 
 
4. A verba autónoma para transportes escolares de (23 
milhões de euros), só por si, é comprovadamente 
insuficiente, agora passa a estar diluída no FSM; 
 
5. Pelo segundo ano consecutivo insiste-se no 
incumprimento do que a Lei estipula sobre transferências 

para as Áreas Metropolitanas (AM) e Comunidades 
Intermunicipais (CIM), num quadro em que a própria 
regra de exceção (inaceitável), desaparece, incumprimento 
que se traduz em mais de 5 milhões de euros; 
 
6. Estabelece a consignação do crescimento do FEF 
resultante da Lei das Finanças Locais à realização da 
participação do Fundo de Apoio Municipal (FAM) e 
consolidação orçamental (dívida de médio e longo prazo e 
pagamentos em atraso); 
 
7. Impõe restrições no domínio de recursos humanos, seja 
por via do controlo de admissões e procedimentos 
concursais, seja na valorização dos trabalhadores; 
 
8. Determina a obrigatoriedade de prestação de contas das 
verbas efetivas realizadas no âmbito do FSM, no domínio 
da Educação, com devolução das verbas não gastas; 
 
9. Consagra e alarga a prática de retenções arbitrárias, de 
que são exemplo: Tetos de pagamento automáticos (e 
arbitrários) ao Serviço Nacional de Saúde (SNS); Retenção 
em favor da DGAL, de 0.1% do FEF; Por “violação” da 
redução em 10% do volume de pagamentos a 90 dias não 
relevando, para o efeito, as dívidas pagas ao abrigo do 
Programa de Apoio à Economia Local (PAEL); Por 
“violação” da não redução de trabalhadores; Pela 
“violação” das disposições sobre pessoal dirigente; Pelo 
incumprimento da renovação de contratos a termo; Por 
não cumprimento da consignação do aumento IRS+IVA. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em Sessão 
Extraordinária em 6 de Novembro de 2014, delibera: 
 
1. Proclamar o firme propósito de defender a autonomia 
do Poder Local, consagrada na Constituição da República 
e reclamar das Associações Nacionais dos Municípios e 
das Freguesias posições firmes e combativas contra as 
propostas do Orçamento de Estado para 2015, que 
contribuam para o seu enfraquecimento; 
 
2. Exigir o cumprimento da Lei das Finanças Locais, 
apelando à Assembleia da República para que o faça 
cumprir, corrigindo a distribuição das verbas a inscrever 
para os municípios e freguesias; 
 
3. Protestar contra a destruição do emprego público e 
contra uma ainda maior degradação das condições de 
trabalho dos trabalhadores das autarquias, impostas por 
este orçamento solidarizando-se com a sua luta; 
 
4. Reclamar a retoma do investimento público e a 
assunção pelo estado das suas responsabilidades na saúde, 
educação e proteção social, a um nível que responda às 
necessidades da economia local e às carências da 
população. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU - 
Aprovada por Maioria, com os votos a favor das bancadas 
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do BE, PS e CDU, com os votos contra da bancada do 
PSD, e com a abstenção da bancada do CDS/PP) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 7 de novembro de 2014 

 
 
 

REVOLUÇÃO DOS GUARDA-CHUVA 
 

Considerando que: 
 
1- Hong Kong vive aquela que já é apelidada de 
“Revolução dos Guarda-Chuva” há 40 dias; 
 
2- Os protestos que se vivem nas ruas desta região 
autónoma chinesa começaram em setembro, logo após o 
Congresso nacional do Povo ter anunciado a sua decisão 
sobre a proposta de reforma eleitoral – um comitê de 
nomeação pré-aprova até três candidatos ao governo e só 
esses, e apenas esses, poderão ser presentes a sufrágio. 
 
Após esta eleição, o chefe do poder executivo eleito ainda 
precisará de ser formalmente nomeado pelo governo 
central antes de tomar posse oficialmente do cargo; 
 
3- Os ativistas exigem na rua uma reforma política e 
eleições verdadeiramente democráticas que cumpram 
normas internacionais; 
 
4- Quando Hong Kong, antiga colónia britânica, foi 
reintegrada na China em 1997, Pequim comprometeu-se a 
realizar eleições por sufrágio universal direto na região em 
2017; 
 
5- O governo chinês, o partido único que o sustenta e a 
polícia respondem há 40 dias com repressão e violência, 
sob o olhar atento da comunidade internacional que acusa 
de “fomentar os protestos”; 
 
6- São várias as organizações não governamentais que têm 
vindo a denunciar graves abusos e violação dos direitos 
humanos; 
 
a) A Amnistia Internacional denunciou a ocorrência de 
abusos sexuais contra mulheres que participam nos 
protestos e agressões a manifestantes por parte de agentes 
policiais; 
 
b) A comunidade artística aponta a existência de uma lista 
negra enviada aos meios de comunicação social e às 
empresas de entretenimento da China continental, com 
instruções de não mencionar ou citar os artistas incluídos; 
 
c) A «Chinese Human Rights Defenders» (CHRD) 
denunciou a existência, por toda a China, de centenas de 
prisões ilegais, disfarçadas de quartos de hotel ou fábricas, 

onde milhares de pessoas, na maioria mulheres, são 
torturadas.  
 
Num relatório intitulado «Vamos espancar-te até à morte 
com impunidade», a organização lista milhares de casos de 
cidadãos chineses que sofreram abusos nos últimos cinco 
anos em centenas de «prisões negras» em Pequim e onze 
províncias do país. Segundo Wendy Lin, coordenadora em 
Hong Kong da organização, citada pela agência EFE 
«Chamamos-lhe prisões negras porque estão longe de 
vista do público, escondidas ou disfarçadas de hotéis ou 
fábricas, e porque são ilegais, Ou seja, estão escondidas do 
público e da lei. Dessa forma, os responsáveis podem 
cometer torturas e maus-tratos com impunidade». 
 
d) Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão extraordinária em 6 de Novembro de 
2014 delibera: 
 
1 – Apoiar os protestos do Povo de Hong Kong, contra 
na ingerência na sua autonomia administrativa e contra a 
grave limitação imposta pelo governo central ao exercício 
pleno da democracia naquele território; 
 
2 – Condenar todas as formas de violência, em particular a 
violência policial e o uso indiscriminado de gás 
lacrimogénio contra manifestantes; 
 
3 – Condenar as graves violações dos direitos humanos, 
denunciadas por organizações não governamentais, em 
todos o território chinês. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS - Aprovada 

por Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, 
PSD, CDS e BE, com os votos contra da bancada da 
CDU, e com as abstenções do Deputado Municipal 
Florentino Serranheira em nome individual.) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 7 de novembro de 2014 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

Pela Bancada do Bloco de Esquerda foi apresentada uma 
Recomendação com o título “Taxas sobre as máquina 
ATM (Multibanco)”. 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra das bancadas 
do PS e PSD, a favor da bancada do BE e com as 
abstenções das bancadas do CDS/PP e CDU) 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 22 – 18 de novembro de 2014  

37 
 

 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

 
 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
REFERENTE AO ANO 2014 A LIQUIDAR EM 2015 

 
Proposta de Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) para o ano de 2014, a liquidar em 2015, nos 
seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/8943, de 2014.10.07 
(proposta apresentada pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas). Remetida pela Senhora Presidente 
da Câmara à Assembleia Municipal, aprovada na 20.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 22 
de outubro de 2014, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21/2014, de 4 de novembro, página 9). 
 
1 - Fixação das seguintes taxas de IMI: 
 
a) Prédios rústicos: 0,8%;  
b) Prédios urbanos: 0,375%. 
 
2. Tratando-se de prédios degradados, às taxas previstas 
em b) seja aplicada a majoração de 30%. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
REFERENTE AO ANO 2014 A LIQUIDAR EM 2015 

 
Proposta de participação do Município de Odivelas no 
IRS em 2014, a liquidar em 2015 fixada nos 5%, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/8945, de 2014.10.07, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, aprovada 
na 20.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 22 de outubro de 2014, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21/2014, de 4 de novembro, 
página 9) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIREITOS DE PASSAGEM 
 

 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - 2015 
 

Proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem para o ano de 2015, em 0,25%, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2014/8946, de 
2014.10.07, remetida pela Senhora Presidente da Câmara à 
Assembleia Municipal, aprovada na 20.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal, realizada em 22 de outubro de 
2014, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
21/2014, de 4 de novembro, página 9). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

16.º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 
 

Atribuição das Medalhas de Honra do Município de 
Odivelas, por ocasião do 16.º aniversário do Município de 
Odivelas, com o intuito de prestar homenagem a pessoas 
singulares ou coletivas que, por méritos pessoais, por 
feitos cívicos ou por exemplar dedicação à causa pública, 
por assinaláveis serviços prestados e merecedores de 
público reconhecimento, tenham dado o seu contributo 
para o engrandecimento e dignificação do Concelho de 
Odivelas, nos seguintes termos, de acordo com a Proposta 
n.º 18/PRES/2014, datada de 2014.10.20, remetida pela 
Senhora Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, 
aprovada na 8.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal, realizada em 27 de outubro de 2014, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2014, de 4 de 
novembro, página 34),  
 
Corpo Nacional de Escutas 
 
(Aprovado por maioria através de escrutínio secreto) 
 
Carlos Mendes 
 
(Aprovado por maioria através de escrutínio secreto) 
 
Prof. Dr. Germano Marques da Silva 
 
(Aprovado por maioria através de escrutínio secreto) 
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RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

Retirada do “Ponto 4 – Proposta de Lançamento da 
Derrama em 2014 a aplicar em 2015” e do “Ponto 6 - 
Proc. 46996/RC - Administração Conjunta da Augi do 
Vale Grande - União das Freguesias de Pontinha e 
Famões - Proposta de Aplicação de Condições Especiais 
para o Pagamento das Taxas devidas pela Emissão do 
Aditamento ao Alvará de Loteamento n° 5/2009 do 
Bairro Vale Grande, para os Lotes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 
32, 53, 89, 90, 94, 109, 150, 152, 155, 165, 199, 211, 230, 
245, 251, 255, 256, 273, 274, 288, 310, 320, 325, 332, 363, 
368, 374, 382, 407, 452, 471, 474, 504, 511, 517, 518, 519, 
529 e 546.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


