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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 28 de janeiro de 2015 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DO DIA 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto referente à “Proposta de Revisão do 
Regulamento de Hortas Urbanas” da Ordem do Dia da 
presente Reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 07 de junho de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 11ª reunião ordinária, da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 04 de junho de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

SALDO DE GERÊNCIA 
 

 
 

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 
 

Mapa de fluxos de caixa relativo ao exercício económico 
de 2014, para integração do saldo de gerência transitado 
nos fundos disponíveis de 2015, de acordo com o 
proposto na informação n.º 2015/260, de 2015.01.12: 

 
Resumo dos Fluxos de Caixa 

 
Recebimentos 

Saldo do dia anterior  4.355.716,06 

Execução orçamental 3.413.672,37  

Operações de tesouraria 942.043,69  

Receitas orçamentais  65.176.851,91 

Correntes 64.102.467,07  

Capital 1.035.845,08  

Outras 38.539,76  

Operações de tesouraria  4.808.779,10 

Total  74.341.347,07 

 
Pagamentos 

Despesas orçamentais  64.417.081,82 

Correntes 53.053.916,25  

Capital 11.363.165,57  

Operações de tesouraria  4.860.114,34 

Saldo para o dia seguinte  5.064.150,91 

Execução orçamental 4.173.442,46  

Operações de tesouraria 890.708,45  

Total  74.341.347,07 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMTEJO 
 

 
 

FATURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2013 
 
Compromisso e pagamento da fatura n.º 3140382163, 
referente à prestação de serviços da SIMTEJO – 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A., relativa ao mês de dezembro de 2013, no valor de 
€387.536,29, deduzindo a nota de crédito n.º 3140510190, 
de 31 de março de 2014, no valor de €29.086,42, 
perfazendo o valor total de €358.449,87, de acordo com o 
proposto na informação n.º 2015/290, de 2015.01.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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FATURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2014 
 
Compromisso e pagamento da fatura n.º 314038234, 
referente à prestação de serviços da SIMTEJO – 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A., relativa ao mês de dezembro de 2014, no valor de 
€391.926,38, de acordo com o proposto na informação n.º 
2015/275, de 2015.01.12.  
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

FATURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2015 
 
Cabimento e compromisso do valor de €4.585.593,00 
(quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e três euros), estimado para 2015, 
da faturação referente à prestação de serviços da 
SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do 
Tejo e Trancão, S.A., de acordo com o proposto na 
informação n.º 2015/397, de 2015.01.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A RODOVIÁRIA DE LISBOA 

 
Acordo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas, através da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas, onde se inclui o Centro 
Cultural Malaposta, prestando serviço público de arte, 
cultura, cinema e espetáculo e a Rodoviária de Lisboa, 
empresa de transporte rodoviário de passageiros, que 
opera no concelho de Odivelas. 
 
O presente acordo estabelece uma parceria de atuação 
entre as partes, que visa a divulgação das atividades 
culturais que se realizem no Concelho de Odivelas, através 
de uma divulgação mensal gratuita nas viaturas que 
diariamente atravessam todo o concelho de Odivelas, 
reforçando os meios de comunicação municipais. 
 
O Município de Odivelas compromete-se a assegurar uma 
sessão de teatro infantil que se encontre em cartaz, no mês 
das férias da Páscoa e em dezembro, em data a combinar 
entre as partes, cuja assistência será integralmente 
reservada para a Rodoviária de Lisboa e a entregar 30 
convites mensais, dos espetáculos a indicar pelo 
Município de Odivelas, mediante informação a remeter à 
Rodoviária de Lisboa no mês imediatamente anterior aos 
da sua exibição de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/438, de 15-01-2015, e conforme a 
minuta anexa à informação. 

“ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1) O Município de Odivelas, através da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas, tem 
por função a gestão dos equipamentos culturais 
municipais, onde se inclui o Centro Cultural Malaposta, 
prestando serviço público de arte, cultura, cinema e 
espetáculo.  
 
2) A Rodoviária de Lisboa é uma empresa de transporte 
rodoviário de passageiros, que entre outros, opera no 
concelho de Odivelas. 
 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, contribuinte nº 504 293 125, 
com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes – Quinta 
da Memória 2675 – 372 Odivelas, neste ato representado 
pela Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Susana de 
Carvalho Amador, adiante designado por MO; 
 
e  
 
A Rodoviária de Lisboa, com sede no Campo Grande, n.º 
382 – 1º, 1700-097 Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 
503418455, neste ato representada por Dr. António 
Corrêa de Sampaio, na qualidade de Presidente do 
Conselho de Administração, adiante designada por 
Rodoviária de Lisboa. 
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação que se 
rege com as seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente acordo estabelece uma parceria de atuação 
entre as partes, que visa a divulgação das atividades 
culturais que se realizem no Concelho de Odivelas. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Município) 
 

1. O MO compromete-se a: 
 
a) Assegurar uma sessão de teatro infantil que se encontre 
em cartaz, no mês das férias da Páscoa e em dezembro, 
em data a combinar entre as partes, cuja assistência será 
integralmente reservada para a Rodoviária de Lisboa; 
 
b) Entregar 30 convites mensais, dos espetáculos a indicar 
pelo MO, mediante informação a remeter à Rodoviária de 
Lisboa no mês imediatamente anterior aos da sua 
exibição. 
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Cláusula Terceira 
(Obrigações da Rodoviária de Lisboa) 

 
1. A Rodoviária de Lisboa compromete-se a assegurar, 
mensalmente, divulgação das atividades culturais 
desenvolvidas pelo MO, sem qualquer custo associado. 
 
2. A divulgação referida no número anterior será feita 
durante uma semana, em cada mês, anunciado através de 
um slide multimédia, a bordo de todas as viaturas de 
serviço público. 

 
Cláusula Quarta 

(Terceiros) 
 

A celebração do presente Acordo não impede o MO e a 
Rodoviária de Lisboa de celebrarem outros Acordos de 
âmbito idêntico, com outras entidades, desde que tal não 
colida com direitos e deveres resultantes do mesmo. 

 
Cláusula Quinta 

(Gestão e Acompanhamento) 
 

1. A coordenação da execução do presente Acordo 
incumbe a ambas as partes. 
 
2. Qualquer alteração aos termos do presente Acordo, 
carece de acordo de ambas as partes e de redução a 
escrito. 

 
Cláusula Sexta 

(Vigência do Acordo) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, o presente Acordo 
entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará pelo 
prazo de um ano, sucessiva e automaticamente renovável, 
caso nenhuma das partes ponha termo ao mesmo, nos 
termos do número seguinte. 
 
2. Qualquer uma das partes celebrantes poderá pôr termo 
ao presente Acordo, mediante comunicação escrita, 
enviada por carta registada com aviso de receção, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias sob a data de 
produção dos efeitos pretendidos.   
 
O presente Acordo consta de dois exemplares, que vão 
ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-
se um exemplar a cada uma delas, aos .… dias do mês de 
………..…. de 2015 
 

Pelo MO Pela Rodoviária de Lisboa 
  

(Dr.ª Susana de Carvalho 
Amador) 

(Dr. António Corrêa de 
Sampaio)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE LISBOA 

 
Protocolo de cooperação e colaboração a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Associação de Ténis de Lisboa. 
O presente Acordo estabelece as bases de colaboração 
recíproca entre as partes, com o objetivo de assegurar a 
continuidade e a qualidade do projeto “Ténis na Escola”. 
 
O Município de Odivelas compromete-se a coordenar, 
monitorizar e programar o plano de atividades anual a 
desenvolver, no âmbito do Projeto e a colocar o logótipo 
da Associação de Ténis de Lisboa, de forma visível, nos 
locais onde se desenvolvam as atividades e em todas as 
peças de comunicação referentes ao Projeto. 
 
A Associação de Ténis de Lisboa compromete-se a 
disponibilizar apoio técnico no desenvolvimento do 
Projeto, dar formação aos técnicos do Município de 
Odivelas e aos professores envolvidos, no 
desenvolvimento do Projeto e a disponibilizar, sempre 
que possível, os materiais didático-pedagógicos 
necessários ao Projeto, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2015/730, de 21-01-2015, e 
conforme a minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E 
COLABORAÇÃO – MINUTA 

 
 

Considerando que: 
 
• o Município de Odivelas, através do Programa da 
Atividade Física e Desporto na Escola, desenvolve, nas 
escolas públicas do concelho e desde o ano letivo 2008, o 
projeto “Ténis na Escola”; 
 
• o objetivo deste Projeto é aumentar a prática desportiva 
nas escolas, bem como divulgar e promover o Ténis, em 
contexto escolar, associando esta modalidade a outras 
atividades desportivas; 
 
• através deste projeto têm-se potenciado estas atividades, 
transformando-as num fator que assume particular 
importância na dimensão da saúde, ajudando ao 
desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais 
saudáveis, sobretudo nos dias de hoje, em face ao 
problema do excesso de peso e da obesidade nas faixas 
etárias mais baixas; 
 
• também através deste Projeto, e ao assumir-se a sua 
importância cívica, tem sido possibilitado aos jovens um 
contacto direto com elementos da cultura desportiva, 
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essenciais para lá das fronteiras do desporto e da escola: a 
aprendizagem das regras da cooperação e da competição 
saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de 
fair play; 
 
• a população-alvo é constituída pelas escolas básicas do 
1º Ciclo da Rede Pública do concelho de Odivelas; 
 
• o número de escolas inscritas no projeto “Ténis na 
Escola” é elevado, traduzindo-se, no ano letivo  de 
2013/2014, em 21 escolas, 143 turmas e 3377 alunos; 
 
• existe uma excelente colaboração entre o Município de 
Odivelas e a Associação de Ténis de Lisboa, na promoção 
e desenvolvimento deste Projeto, 
 
é celebrado, de livre e boa-fé, o presente Acordo de 
Colaboração e Cooperação, 
 
entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 
2675-372 Odivelas, pessoa coletiva número 504 293 125, 
neste ato representado pela sua Presidente, Susana de 
Fátima Carvalho Amador, adiante designado como 
Primeiro Outorgante;  
 
e, 
 
A ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE LISBOA, com sede nas 
Instalações Municipais de Ténis de Monsanto, 1300- 054 
Lisboa, pessoa coletiva número 501 117 660, neste ato 
representado pelo seu Presidente, António Santos Serra, 
adiante designado por Segundo Outorgante, 
o qual se rege pelo disposto nas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente se obrigam a cumprir e a 
fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo estabelece as bases de colaboração 
recíproca entre as partes, com o objetivo de assegurar a 
continuidade e a qualidade do projeto “Ténis na Escola”, 
adiante abreviado por Projeto. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
a) Coordenar, monitorizar e programar o plano de 
atividades anual a desenvolver, no âmbito do Projeto; 
 
b) Colocar o logótipo do Segundo Outorgante, de forma 
visível, nos locais onde se desenvolvam as atividades e em 
todas as peças de comunicação referentes ao Projeto; 
 

2. O logótipo previsto na alínea b) do número anterior 
será o aprovado e disponibilizado pelo Segundo 
Outorgante. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) disponibilizar apoio técnico no desenvolvimento do 
Projeto; 
 
b) dar formação aos técnicos do Município de Odivelas e 
aos professores envolvidos, no desenvolvimento do 
Projeto; 
 
c) disponibilizar, sempre que possível, os materiais 
didático-pedagógicos necessários ao Projeto. 

 
Cláusula Quarta 

(Vigência) 
 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo de Cooperação e 
Colaboração tem a duração de 1 (um) ano, iniciando-se a 
sua vigência na data da sua assinatura e após publicação 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões sendo 
renovado sucessiva e automaticamente por iguais 
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes, 
com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias, através 
de carta registada. 
 
O presente Acordo foi feito em dois exemplares, que vão 
ser assinados pelos representantes das Partes, destinando-
se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ______ de _____________ de 2015. 

 
Pelo Primeiro Outorgante, 

 
___________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

Pelo Segundo Outorgante, 
 

____________________________ 
(António Santos Serra)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

 
 

WORKSHOP: 
BENEFÍCIOS DO REIKI EM JOVENS 

 
Realização do workshop “Benefícios do Reiki em Jovens”, 
em colaboração com a formadora Maria Teresa Peral 
Ribeiro, no âmbito do Plano de Atividades da Biblioteca 
Municipal D. Dinis, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/105, de 07-01-2015, e nos 
termos constantes na informação. 
 
 
“(…) I. Desenvolvimento: 
 
Características do workshop: 
 
O workshop tem por base o livro “Reiki Universal” de 
Johnny De' Carli, mestre de Reiki e autor de 9 livros sobre 
Reiki. Neste livro, o autor aborda o Reiki como um 
sistema natural de harmonização e reposição energéticas, 
praticado com o objetivo de manter ou recuperar a saúde. 
 
Sendo a adolescência um período do desenvolvimento 
humano caracterizado por diversas transformações 
corporais, hormonais e até mesmo comportamentais, a 
formadora centra-se na questão “o que é ser adolescente?” 
para uma melhor compreensão desta etapa, e na forma em 
como o Reiki se pode apresentar como uma terapia 
benéfica que contribui para o aumento da autoestima, da 
redução de stress, do relaxamento, do alívio de dores ou 
do mau estar geral. 
 
Objetivos: 
 
Difundir e esclarecer a importância da terapia Reiki; 
Realçar os benefícios da aplicação desta terapia, 
especificamente, em jovens; 
Explicar e divulgar os 5 princípios do Reiki, bem como, a 
sua filosofia; 
Dar a conhecer projetos de Reiki para jovens; 
Fazer uma demonstração prática de aplicação de Reiki.  
 
(…) 
 
Destinatários: 
 
Pais/ encarregados de educação, estudantes, professores, 
funcionários de escolas, público em geral. 
 
Data e hora: 
 
14 de Fevereiro, das 15h às 17h  
 
Contactos: 
 
Maria Teresa Peral Ribeiro / Email: 

teresaperalribeiro@gmail.com / Telemóvel: 93 373 72 98 
 
Condições de realização: 
 
Para a realização do workshop o Município de Odivelas 
cede a sala polivalente, colabora na divulgação, no 
acolhimento e na organização do espaço, enriquecendo a 
programação cultural da Biblioteca. 
 
A monitora obtém receita cobrando a cada participante € 
5 (cinco euros), oferecendo à Biblioteca Municipal um 
livro no valor de 1 inscrição por cada € 50 angariados. 
(…)” (Informação n.º Interno/2015/105, de 07-01-2015) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

WORKSHOP: 
TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO E DINÂMICAS DE 

GRUPO APLICADAS À TERCEIRA IDADE 
 

Realização do workshop “Técnicas de Animação e 
Dinâmicas de Grupo aplicadas à Terceira Idade”, em 
colaboração com a formadora Maria Teresa Peral Ribeiro, 
no âmbito do Plano de Atividades da Biblioteca Municipal 
D. Dinis, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/106, de 07-01-2015, e nos termos 
constantes na informação. 
 
 
“(…) I. Desenvolvimento: 
 
Características do workshop: 
 
O workshop tem por base o livro “Animação de Idosos – 
Actividades”, de Luís Jacob, o qual aborda as 
características inerentes à pessoa idosa e ao 
envelhecimento, bem como, as atuais respostas sociais 
para esta faixa etária, sendo a Animação considerada, pelo 
autor, uma resposta social e cultural que contribui para o 
bem-estar desta população.  
 
No final da sessão, os formandos deverão ser capazes de 
conceber, planear e executar uma atividade de animação 
direcionada para a Terceira Idade. 
 
Objetivos gerais: 
 
- Promover e alargar o conhecimento de técnicas de 
Animação e dinâmicas de grupo a utilizar na intervenção 
com a Terceira Idade; 
- Dotar os participantes de ferramentas que permitam a 
adequada aplicação de estratégias e técnicas de animação 
junto da população idosa. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Ser capaz de identificar as necessidades e interesses da 
pessoa idosa; 
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- Aplicar conceitos e técnicas de forma autónoma e com 
sentido autocrítico;  
- Desenvolver a capacidade de dinamizar atividades 
criativas de Animação que tenham um impacto social, 
educativo, artístico e cultural junto da Terceira Idade; 
 
(…) 
 
Destinatários: 
 
Profissionais de animação sociocultural, serviço e 
educação social, psicólogos e agentes de geriatria; 
Cuidadores formais ou informais (familiares); 
Desempregados, estudantes e/ou profissionais 
provenientes de outros domínios de formação que 
pretendam desenvolver e aprofundar as suas 
competências na área de intervenção com a Terceira 
Idade. 
 
Data e hora: 
 
7 de Fevereiro de 2015, das 14h às 18h 
 
Contactos: 
 
Maria Teresa Peral Ribeiro  
Email: teresaperalribeiro@gmail.com  
Telemóvel: 93 373 72 98 
 
Condições de realização: 
 
Para a realização do workshop o Município de Odivelas 
cede a sala polivalente, colabora na divulgação, no 
acolhimento e na organização do espaço, enriquecendo a 
programação cultural da Biblioteca. 
 
A monitora obtém receita cobrando a cada participante € 
10 (dez euros), oferecendo à Biblioteca Municipal um 
livro no valor de 1 inscrição por cada € 100 angariados. 
(…)” (Informação n.º Interno/2015/106, de 07-01-2015) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

REALIZAÇÃO DA 4ª OFICINA DE ESCRIADORES 
“E A LÍNGUA PORTUGUESA DEIXARÁ DE SER TRAIÇOEIRA” 

 
Realização da quarta Oficina de Escriadores, em 
colaboração com Fernando Fernandes, no âmbito do 
Plano de Atividades da Biblioteca Municipal D. Dinis e de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2015/135, de 07-01-2015, e nos termos 
constantes na informação. 
 
“(…) II. Desenvolvimento: 
 
Características da oficina 
 
 

Descrição:  
 
Propõe-se uma oficina, desenvolvida em duas sessões, 
com enfoque na pontuação e acentuação, visando ajudar 
os participantes a recordar/compreender o 
funcionamento e as regras da língua portuguesa na 
expressão escrita quotidiana. 
 
Uma vez que a necessidade quotidiana de escrever, nas 
mais diversas circunstâncias pessoais e profissionais, é 
uma constante - e que os conceitos gramaticais 
apreendidos em contexto escolar são muitas vezes 
esquecidos -, considera-se pertinente recordar a aplicação 
correta da pontuação e da acentuação, tomando 
consciência dos conceitos que levam a escrever de 
determinada forma.  
  
Datas / hora:  
 
7 e 14 de Março de 2015, das 11h às 12h30 
  
Público-alvo: 
 
Adultos alfabetizados (entre 15 a 20) 
  
Contactos: 
 
Fernando Fernandes / Email: 
oficinadeescriadores@gmail.com / Tlm: 964 264 069 
 
Conteúdos para divulgação: 
 
Em que diferem as frases: “Isso só ele resolve.” e "Isso só, 
ele resolve.”?  
 
As palavras são as mesmas: mas a mensagem também 
será? Apesar de ser a língua materna, a nossa relação com 
a língua portuguesa é, frequentemente, atribulada. Nem 
sempre escrevemos de forma correta, ou, se o fazemos, 
nem sempre é de um modo consciente: "porque fica bem" 
ou “soa bem”. 
 
Na “Oficina de Escriadores”, Fernando Fernandes 
pretende pôr ao serviço da comunidade a sua experiência 
como professor – e formador – de Português, ajudando 
os interessados a compreender o funcionamento da 
língua, ensinando (de uma forma dinâmica, prática e 
criativa) regras para a sua utilização quotidiana: 
particularmente na sua vertente escrita. 
 
(…) 
 
Condições de realização: 
 
Para a realização da Oficina o Município de Odivelas cede 
a sala polivalente, colabora na divulgação, no acolhimento 
e na organização do espaço, enriquecendo, em 
contrapartida, a programação cultural da Biblioteca. 
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O formador obtém receita cobrando a cada participante, 
pelas duas sessões, o valor de € 10 (dez euros), 
oferecendo, à Biblioteca, livros no valor de 10% da receita 
angariada. (…)” (Informação n.º Interno/2015/135, de 07-01-2015) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação Comunidade Lusófona, no dia 14 
de fevereiro de 2015, para deslocação à Serra da Estrela, 
com um custo total estimado em €466,36 (quatrocentos e 
sessenta e seis euros e trinta e seis cêntimos), de acordo 
com o proposto na Informação n.º Interno/2015/602, de 
2015.01.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças - 
Grupo de Canto e Expressão Cénica “Vocálise”, no dia 31 
de janeiro de 2015, para deslocação a Sesimbra, com um 
custo total estimado em €100,34 (cem euros e trinta e 
quatro cêntimos), de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2015/675, de 2015.01.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LOTEAMENTO PARA 
RECONVERSÃO URBANÍSTICA DA AUGI HORTA DAS 

RIBEIRAS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
PROCESSO n.º 8706/LO/GI 

 
Indeferimento do pedido da operação de loteamento para 
a reconversão urbanística do Bairro Horta das Ribeiras, 
apresentado por requerimento da Comissão de 
Administração Conjunta (CAC) da AUGI, titular do 
processo de reconversão urbanística da AUGI com o n.º 
8.706/LO/GI, apresentado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro com a redação em vigor, 
conforme consta das informações técnicas 103/MS/ 

DGOU/14 e n.º 179/MS/DGOU/DRRU, e de acordo 
com o proposto na informação constante a folhas 248 do 
processo, de 13-01-2015. 
 
“(…) Na análise técnica da pretensão, atentas as 
condicionantes que afetam esta área constatou-se não ser 
possível proceder a uma alteração do ordenamento do 
PDM por adaptação, ao abrigo da alínea a) do Art.° 97° 
do DL nº 380/99, na redação em vigor, mantendo-se os 
constrangimentos do ordenamento identificados. Para 
uma aferição dos efeitos dessas condicionantes e uma 
caracterização mais detalhada da realidade urbanística 
existente, foram realizadas consultas, tendo a CCDRLVT 
a 19/06/14 emitido desfavorável à operação urbanística 
por “incumprimento dos artigos 62° e 71° do Regulamento do 
PDM de Odivelas em vigor e a implantação da urbanização e 
edificação em áreas de inclinação, superior a 30%, não estando 
garantida a inexistência de riscos de instabilidade das encostas e da 
segurança de pessoas e bens (DL n° 239/2012 de 2 de 
novembro)”. 
 
Por outro lado, não estando a AUGI incluída na proposta 
das áreas de exclusão, no âmbito da delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional (REN) para o Município de 
Odivelas, a proposta de revisão do PDM em elaboração 
prevê a sua classificação como Espaço Naturalizado de 
Proteção ou Enquadramento (Art.º 22°). Esta classificação 
não é compatível com o regime das AUGI e não permite a 
reconversão urbanística pela Lei 91/95. 
 
Perante este facto, com base na informação técnica n° 
103/MS/DGOU/DRRU/14, a fls. 221 a 226, 
perspetivando o indeferimento do pedido de 
licenciamento da operação de loteamento para 
reconversão da AUGI Horta das Ribeiras, foi notificada a 
requerente (CAC) para em sede de audiência dos 
interessados se pronunciar por escrito, no prazo de 15 
dias, nos termos do n° 6 do art.º 24 da Lei n° 91/95, de 
02 de setembro. 
 
A requerente pronunciou-se através da exposição a fls. 
230 a 233, mas de acordo com a informação técnica n° 
179/MS/DGOU/DRRU/14 a fls. 244 a 246, a mesma 
não é suscetível de alterar o projeto de decisão de 
indeferimento da pretensão, pelo que se propõe submeter 
o processo a deliberação de Câmara para indeferimento da 
proposta de operação de loteamento para a reconversão 
urbanística do B° Horta das Ribeiras. (Informação constante a 
folhas 248 do processo, de 13-01-2015) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL VERIFICADO NOS 
PARÂMETROS URBANÍSTICOS DO LOTE 1/2 DA ZONA 2 DA 
URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PORTO PINHEIRO, ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO N.º 01/01 -  PROCESSO N.º 35.622/L/OC 
 

O Banco Comercial Português, na qualidade de 
proprietário do Lote 1/2 da Zona 2 da urbanização da 
Quinta do Porto Pinheiro – Alvará de loteamento n.º 
01/01, em nome de Credifilis e Outro, vem requerer, nos 
termos do artigo 148.º do Código de Procedimentos 
Administrativo, a correção do erro material registado nos 
parâmetros urbanísticos previstos para aquele lote, de 
acordo com o proposto na informação 6/APV/2015, de 
13-01-2015, e nos termos da informação 
Interno/2014/4392, 24-11-2014, constantes no processo. 
 
“(…) Na sequência do enquadramento jurídico efetuado e 
que se junta à presente proposta, foram verificados os 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote reclamado, 
concluindo-se pela impossibilidade de execução do lote tal 
como se encontrava previsto ou seja pela possibilidade de 
ser atendido o pedido formulado pela requerente. 
 
As correções constam da alteração de: 
 
Área total de construção prevista para o lote 1/2 - de 
19.237,29 m2 para 19.368,29 m2 (+131m2) de forma à área 
de construção prevista para atividades económicas ser 
igual à sua área total de construção, pois não existe outro 
uso previsto para o lote. Esta alteração não tem influência 
nos valores totais de área de construção, pois já se 
encontrava prevista. Trata-se da correção de um erro 
material. 
 
Área total de estacionamento prevista para o lote 1/2 - de 
43.539m2 para 34.195m2 (-9.344m2), de forma a poder ser 
compatibilizada com o n° de pisos previstos para 
estacionamento neste lote (7). Trata-se da correção de um 
erro material. 
 
E ainda, por consequência das correções antes referidas: 
 
N° de lugares de estacionamentos privativos no lote 1/2 é 
alterado de 478 para 465; 
 
N° de lugares de estacionamentos rotativos no lote 1/2 é 
alterado de 1.081 para 903; 
 
Área total de estacionamento em estrutura edificada é 
alterada de 351.142,94m2 para 341.798,94m2; 
 
N° total de estacionamentos privativos em estrutura 
edificada é alterado de 9525 para 9512; 
 
N° total de estacionamentos rotativos em estrutura 
edificada é alterado de 1185 para 1007. 
 
As retificações introduzidas, quer da área afeta a 
estacionamento, quer do número de lugares de 
estacionamento, continuam a assegurar o cumprimento o 

rácio de capitação de estacionamento/uso por m2 previsto 
na Portaria n° 1 182/92 de 22 de dezembro. (Informação 

6/APV/2015, de 13-01-2015) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA, RECEÇÃO PROVISÓRIA 
DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ALVARÁ 12/2002 E 

REDUÇÃO DA CAUÇÃO CERRADO DA LAPA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

PROCESSO N.º 29515/L/OC 
 

Considerando que as obras executadas correspondem 
genericamente às obras licenciadas aprovadas com os 
ajustes em obra solicitados pelos serviços, nos termos do 
previsto no Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de novembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
334/95 de 29 de dezembro, de acordo com o proposto na 
informação 7/APV/2015, de 13-01-2015, propõe-se 
aprovar: 
 
 - A homologação do auto de vistoria constante de folhas 
1085 a 1088; 
 
 - A receção provisória das obras de urbanização relativas 
ao alvará de licença de loteamento nº 12/2002, em nome 
de Vitalino da Costa Marques e Outro; 
 
 - A redução do valor da caução, através da redução do 
valor da garantia bancária constante na folha 670 do 
processo, prestada através do Banco Nacional de Crédito 
Imobiliário nº D000008190, no valor de €96.500,00 
(noventa e seis mil e quinhentos euros) para o valor de 
€45.030,27 (quarenta e cinco mil e trinta euros e vinte sete 
cêntimos). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA 25 DE DEZEMBRO, LOTE A-85, BAIRRO DOS PEDERNAIS 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
85, da Rua 25 de Dezembro, inserido no Bairro dos 
Pedernais, União das Freguesias de Ramada e Caneças, 
pelo depósito caução n.º 10213, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €1.136,77 (mil, cento e trinta e seis 
euros e setenta e sete cêntimos), em nome de Georgino da 
Silva Graça, 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 04.2015, de 16-01-2015, e na informação 
técnica n.º 02/RO/DRRU/DGOU/15, de 08-01-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DR. TEÓFILO BRAGA, LOTE A-288, BAIRRO DOS PEDERNAIS 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
288, da Rua Dr. Teófilo Braga, inserido no Bairro dos 
Pedernais, União das Freguesias de Ramada e Caneças, 
pelo depósito caução n.º 10191, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €1.226,88 (mil, duzentos e vinte 
seis euros e oitenta e oito cêntimos), em nome de Carlos 
Alberto Proença Almeida, 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 04.2015, de 16-01-2015, e 
na informação técnica n.º 03/RO/DRRU/DGOU/15, de 
08-01-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DOS PASTORES, LOTE B-98, BAIRRO DOS PEDERNAIS, 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
98, da Rua dos Pastores, inserido no Bairro dos Pedernais, 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito 
caução n.º 10715, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de € 868,75 (oitocentos e sessenta e oito euros e 
setenta e cinco cêntimos), em nome de Joaquim da Cruz 
Sardinha Tavares, 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 04.2015, de 16-01-2015, e na informação 
técnica n.º 05/RO/DRRU/DGOU/15, de 14-01-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DOS PASTORES, LOTE B-122, BAIRRO DOS PEDERNAIS 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
122, da Rua dos Pastores, inserido no Bairro dos 
Pedernais, União das Freguesias de Ramada e Caneças, 
pelo depósito caução n.º 10675, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de € 1.143,70 (mil, cento e quarenta e 
três euros e setenta cêntimos), em nome de António José 
Fonseca da 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 04.2015, de 16-01-2015, e na informação 
técnica n.º 01/RO/DRRU/DGOU/15, de 08-01-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DAS FLORES, LOTE B-131, BAIRRO DOS PEDERNAIS 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
131, da Rua das Flores, inserido no Bairro dos Pedernais, 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito 
caução n.º 11273, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de € 1.155,25 (mil, cento e cinquenta e cinco euros e 
vinte e cinco cêntimos), em nome de Alice Barata dos 
Santos Francisco, 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 04.2015, de 16-01-2015, e na informação 
técnica n.º 06/RO/DRRU/DGOU/15, de 14-01-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DAS FLORES, LOTE B-135, BAIRRO DOS PEDERNAIS 

JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
135, da Rua das Flores, inserido no Bairro dos Pedernais, 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito 
caução n.º 11749, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de € 974,26 (novecentos e setenta e quatro euros e 
vinte e seis cêntimos), em nome de Leonel Gomes da 
Costa, 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 04.2015, de 16-01-2015, e na informação 
técnica n.º 04/RO/DRRU/DGOU/15, de 14-01-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/PRES/2015 
 

Assunto: Tolerância de ponto 
 
1 – Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
Terça-feira de Carnaval; 
 
2 – Considerando que a tolerância de ponto neste dia 
contribui para a dinâmica da Economia Local e Regional, 
gerando receitas acrescidas no setor comercial; 
 
Determino, nos termos da competência que me é 
atribuída pela al. a), do n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, diploma que aprovou o 
novo regime jurídico das autarquias locais, que no 
próximo dia 17 de fevereiro de 2015 seja concedida 
tolerância de ponto aos trabalhadores municipais.  
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja. 
 
Ficam, igualmente, excecionados do disposto no presente 
Despacho, os serviços que, atenta a imprescindibilidade 
do seu funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão da 
referida dispensa em momento posterior, a acordar com o 
respetivo superior hierárquico.  
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respetivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 3 de fevereiro de 2015 

 
 

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

 
 
 

EDITAL N.º 7/PRES/2015 

 

“Alteração ao Regulamento da Biblioteca Municipal D. Dinis (BMDD) 

e ao Regulamento da Sala Polivalente e Átrio da BMDD” 

 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, determina, nos 

termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, que seja submetida 

a apreciação pública, pelo período de trinta dias contados a partir da data da sua publicação no 

Boletim Municipal, para recolha de sugestões, a Proposta de “Alteração ao Regulamento da 

Biblioteca Municipal D. Dinis e ao Regulamento da Sala Polivalente e Átrio da BMDD”, 

aprovado nos termos da alínea k), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

setembro, na 20ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 22 de 

outubro de 2014. 

 

O documento acima mencionado encontra-se, para consulta, na Divisão de Cultura, Turismo, 

Património Cultural e Bibliotecas – Biblioteca D. Dinis, na Rua Guilherme Gomes Fernandes 

(Largo Nossa Senhora do Carmo), em Odivelas, durante as horas normais de expediente. Mais se 

torna público que o documento pode ainda ser consultado no Boletim Municipal, disponível no 

sítio da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Afixe-se o presente Edital nos lugares de estilo. 

 

Odivelas, 2 de fevereiro de 2015 

 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

(Susana de Carvalho Amador) 
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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E POLOS 

 

Nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-C/2013 e 50-

A/2013, respetivamente de 1 e 11 de novembro e, nos termos do n.º 3 do artigo 118º do Decreto-Lei 

n.º 442/91, de 15 de novembro, tendo o respetivo projeto sido objeto de apreciação pública, é 

estabelecido o Regulamento da Biblioteca Municipal D. Dinis: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1º 

Âmbito de Aplicação 

 

1. O presente Regulamento aplica-se ao funcionamento da Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos 

polos que integram a rede municipal de bibliotecas de Odivelas. 

 

2. A Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos polos prestam serviços de caráter informativo, 

educativo e cultural, tendo por finalidade a promoção do livro e da leitura, observando os princípios 

expressos no “Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas”. 

 

ARTIGO 2º 

Objetivos 

 

A Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos polos têm por objetivos: 

 

a) Proporcionar o livre acesso à cultura e à informação a todos os munícipes. 

 

b) Facilitar o acesso aos diversos suportes de informação (impressos, audiovisuais, multimédia e 

eletrónicos), através da consulta local ou do empréstimo domiciliário. 

 

c) Adquirir, organizar e disponibilizar coleções de modo a dar resposta às necessidades de 

informação, educação e cultura, visando a descentralização dos serviços de leitura pública no 

espaço concelhio. 

 

d) Valorizar, divulgar e possibilitar o acesso da população ao património cultural da região, através 

da criação de um fundo bibliográfico local. 
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e) Prestar apoio às bibliotecas escolares dos estabelecimentos de ensino do Concelho. 

 

f) Promover atividades de animação e divulgação cultural, contribuindo para a ocupação dos tempos 

livres da população. 

 

ARTIGO 3º 

Atividades 

 

1. Para prossecução dos objetivos referidos no artigo 2º, a Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos 

polos propõem-se implementar as seguintes atividades: 

 

a) Gestão do acervo bibliográfico, de modo a disponibilizar serviços eficientes e de qualidade. 

 

b) Atualização regular das coleções. 

 

c) Organização técnica dos documentos de modo adequado e permanente. 

 

d) Realização de atividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas de promoção do 

livro e da leitura. 

 

e) Promoção de autores locais, através de encontros, debates e outras iniciativas. 

 

f) Cooperação com outras bibliotecas, entidades e organismos que contemplem, nas suas 

atividades, a promoção cultural, educativa e informativa. 

 

g) Criação de serviços inovadores e especiais que visem disseminar o acesso à informação. 

 

2. Para além das iniciativas referidas no número anterior, a Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos 

polos poderão desenvolver outras atividades e serviços que se enquadrem nos objetivos a que se 

propõem. 

 

3. As atividades da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas ou de entidades externas 

não podem ter fins lucrativos, à exceção de lançamentos de livros, feiras do livro e iniciativas/eventos 

similares. 
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CAPÍTULO II 

SUJEITOS 

 

ARTIGO 4º 

Condições de Admissão 

 

1. Pode ser utente da rede municipal de bibliotecas qualquer pessoa, estabelecimento de ensino ou 

instituição de caráter social, cultural ou desportivo. 

 

2. A admissão como leitor em qualquer biblioteca da rede municipal é gratuita e está dependente da 

apresentação de cartão de leitor. 

 

3. A obtenção do cartão de leitor está dependente da apresentação de: 

 

a) Documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou autorização 

de residência). 

 

b) Cartão de contribuinte fiscal. 

 

c) Documento comprovativo atualizado da morada (carta de condução ou fatura de água, luz, gás, 

telefone, em nome próprio ou de ascendentes/descendentes diretos em 1.º grau, ou ainda atestado 

de residência emitido pela Junta de Freguesia da área da residência). 

 

d) Fotografia atualizada, tipo passe. 

 

4. A atribuição do cartão de leitor a menor de dezasseis anos depende da prévia autorização do 

respetivo responsável legal, mediante preenchimento de impresso próprio e a apresentação de: 

 

a) Documento de identificação do responsável legal. 

 

b) Cartão de contribuinte fiscal do responsável legal. 

 

c) Declaração de responsabilidade de todos os atos praticados pelo menor nas bibliotecas da rede 

municipal e decorrentes do presente Regulamento. 

 

5. A obtenção do cartão de leitor por estabelecimento de ensino ou instituição de caráter social, 

cultural ou desportivo está dependente da apresentação de: 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 2 – 10 de fevereiro de 2015  

5 
 

a) Credencial da pessoa coletiva, em papel timbrado, a delegar a titularidade do cartão de leitor num 

seu representante. 
 

b) Documento de identificação do representante delegado. 

 

c) Cartão de contribuinte fiscal da pessoa colectiva. 

 

6. O cartão de leitor é válido pelo período de um ano, sendo renovável por idêntico período mediante 

a apresentação de documento comprovativo da morada conforme definido nos números anteriores. 

A revalidação do cartão de leitor dos estabelecimentos de ensino e instituições de natureza social, 

cultural ou desportivo está condicionada à apresentação da credencial prevista na alínea a) do n.º 5 

do presente artigo, devidamente atualizada. 

 

7. A perda, dano ou extravio do cartão de leitor obriga o titular a requerer um novo cartão e ao 

pagamento do valor para a respetiva emissão, de acordo com o “Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais” e “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Odivelas” (doravante RTORM). 

 

ARTIGO 5º 

Direito dos Utentes 

 

Aos utentes da rede municipal de bibliotecas é garantido o direito a: 

 

a) Serem tratados com civismo, equidade, imparcialidade e atenção. 

 

b) Confidencialidade dos dados pessoais fornecidos no ato de inscrição. 

 

c) Consultarem o catálogo bibliográfico informatizado. 

 

d) Consultarem as coleções existentes nas estantes. 

 

e) Solicitarem, mediante a apresentação do cartão de leitor, o empréstimo domiciliário dos 

documentos disponíveis para tal fim nos termos definidos no presente Regulamento. 

 

f) Utilizarem o computador uma vez por dia, para elaboração de trabalhos e leitura de suportes 

digitais das coleções, bem como para consulta de fontes remotas de informação, designadamente a 

Internet, mediante a exibição do cartão de leitor. 
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g) Efetuarem a reprodução de documentos, desde que não infrinjam as normas legalmente 

estabelecidas no “Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos” e/ou não estejam assinalados 

com uma etiqueta quadrangular vermelha, através do cartão de fotocópias a adquirir para o efeito e 

cujo valor é anualmente fixado no RTORM. 

 

h) Requererem a impressão de trabalhos ou de pesquisas feitas em fontes remotas de informação, 

designadamente na Internet, mediante pagamento das folhas impressas, cujo valor é anualmente 

fixado no RTORM. 

 

i) Serem informados, com a antecedência mínima de 48 horas, exceto em situações imprevisíveis, 

de qualquer modificação que venha a ser efetuada em horários, serviços ou atividades. 

 

j) Apresentarem sugestões, reclamações e propostas, mediante o preenchimento de impresso 

próprio. 

 

ARTIGO 6º 

Deveres dos Utentes 

 

1. Os utentes são obrigados a: 

 

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente Regulamento. 

 

b) Respeitar e relacionar-se de forma cívica e cortês com os trabalhadores e restantes utentes, 

nomeadamente não emitindo ou produzindo ruídos. 

 

c) Colocar os documentos consultados nos locais indicados para o efeito, não os devendo arrumar 

nas estantes de onde foram retirados. 

 

d) Manter em bom estado de uso e conservação os documentos que lhes forem facultados, quer na 

consulta local quer na consulta domiciliária. 

 

e) Ressarcir o Município de Odivelas pelos danos que causem nas instalações da rede de bibliotecas 

municipais, em documentos, equipamentos ou perdas, através do pagamento integral dos mesmos 

ou da respetiva reposição. 

 

f) Cumprir os prazos estabelecidos para a devolução dos documentos requisitados. 

 

g) Comunicar, de imediato, a perda ou extravio do cartão de leitor, sob pena de serem 

responsabilizados pela utilização fraudulenta efetuada por terceiros. 
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h) Manter atualizados os dados pessoais registados na ficha de inscrição. 

 

2. Os utentes devem ainda colaborar no preenchimento de inquéritos e questionários que lhes forem 

apresentados para efeitos estatísticos e de gestão, tendo em vista a melhoria dos serviços 

prestados. 

 

Artigo 7º 

Acidentes Pessoais 

 

A Câmara Municipal de Odivelas declina qualquer responsabilidade por acidentes que ocorram com 

os utentes aquando da utilização das instalações, salvo as situações previstas e abrangidas pelo 

seguro que o Município possui para o efeito. 

 

ARTIGO 8º 

Permanência de Menores 

 

O Município de Odivelas declina qualquer responsabilidade por acidentes e danos que se venham a 

verificar com menores nas instalações das bibliotecas da rede municipal, decorrentes da omissão do 

dever de vigilância dos respetivos responsáveis legais. 

 

ARTIGO 9º 

Proibições 

 

É expressamente proibido ao utente: 

 

a) Consumir alimentos e bebidas nas instalações das bibliotecas da rede municipal, com exceção da 

cafetaria, onde esta exista. 

 

b) Utilizar objetos cortantes ou outros instrumentos que possam danificar os documentos. 

 

c) Escrever, sublinhar, rasgar, dobrar as folhas de qualquer documento, bem como marcá-los por 

qualquer outra forma. 

 

d) Transportar para o exterior das instalações das bibliotecas da rede municipal qualquer documento 

ou equipamento sem que para o efeito tenha sido autorizado pelos serviços e técnicos responsáveis. 

 

e) Fazer-se acompanhar por animais, exceto nas situações legalmente admitidas. 

 

f) Ligar computadores pessoais à rede informática do Município de Odivelas. 
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g) Instalar e descarregar qualquer tipo de programas nos computadores disponíveis ao público, 

através de unidades de armazenamento ou da Internet. 

 

h) Consultar páginas eletrónicas com conteúdos violentos ou pornográficos, sob pena de lhe ser 

permanentemente vedado o acesso aos computadores. 

 

i) Utilizar equipamentos sonoros, exceto com auscultadores e desde que não emitam ruído. 

 

j) Utilizar telemóvel ou outros aparelhos de comunicação. 

 

l) Com exceção da comunicação social e para fins exclusivos de cobertura informativa, fotografar 

espaços sem autorização prévia da chefia da rede municipal de bibliotecas. 

 

m) Fotografar trabalhadores e utentes sem autorização prévia dos próprios e da chefia da rede 

municipal de bibliotecas. 

 

n) Retirar para o exterior da Biblioteca qualquer material ou equipamento audiovisual, sem que para 

o efeito tenha sido autorizado pelos serviços e técnicos responsáveis. 

 

o) Utilizar materiais que danifiquem o imóvel e respetivo mobiliário. 

 

ARTIGO 10º 

Infrações 

 

1. O incumprimento do prazo de entrega de documento emprestado impede o utente de requerer a 

prorrogação de prazos bem como de requerer novos empréstimos por um número de dias igual ao 

do atraso, isto é, um dia de atraso implica um dia sem empréstimo e, assim, sucessivamente. 

 

2. Aos utentes responsáveis por posse prolongada, dano ou perda de documentos, a rede municipal 

de bibliotecas reserva o direito de limitar ou recusar o serviço de empréstimo domiciliário e o acesso 

aos equipamentos informáticos. 

 

3. O utente não poderá renovar o cartão de leitor em caso de prática de ato suscetível de 

ressarcimento ao Município de Odivelas pelos danos que tenha causado nas instalações e/ou 

equipamentos da rede municipal de bibliotecas, em documentos ou perdas destes e cujo pagamento 

integral ou respetiva reposição ainda não tenha efetuado. 

 

4. No caso de a reposição não ser possível, o utente indemnizará o Município de Odivelas em 

quantia equivalente ao valor do documento no mercado editorial. 
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5. Caso o documento perdido ou danificado faça parte integrante de um conjunto constituído por 

mais de um volume, e não sendo possível a aquisição daquele, o valor da indemnização será igual 

ao valor atual do conjunto da obra no mercado editorial. 

 

6. A reposição ou pagamento do documento desaparecido ou danificado será efetuado no prazo de 

30 dias, a contar da data da notificação do Município de Odivelas. 

 

7. A prática de ato que provoque danos nas instalações e/ou equipamentos da rede municipal de 

bibliotecas, em documentos ou respetiva perda, não inibe o Município de Odivelas, 

independentemente do presente Regulamento, de acionar os meios legais existentes, 

nomeadamente os civis e criminais. 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO 

 

Título I 

Regras Comuns a Todos os Espaços 

 

ARTIGO 11º 

Acesso 

 

1. O acesso dos utentes às estantes é livre, podendo ser consultados todos os documentos 

existentes nas salas de leitura. 

 

2. Qualquer cidadão pode circular livremente nos espaços destinados ao público e utilizar os 

serviços de livre acesso disponibilizados. 

 

3. Poderá ser negada a entrada aos utentes que se apresentem em condições de higiene e 

salubridade que ponham em causa o bem-estar dos trabalhadores e público em geral. 

 

4. O acesso de crianças deve ser sempre efetuado na companhia de pessoa adulta, não se 

responsabilizando as bibliotecas da rede municipal por eventuais ocorrências. 

 

ARTIGO 12º 

Espaços 

 

O utente poderá ter ao seu dispor os seguintes espaços, a determinar em função das caraterísticas 

das instalações onde se insere cada biblioteca: 
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a) Átrio, para a realização de exposições e outras atividades de animação cultural. 

 

b) Bebeteca (dos 9 aos 36 meses) e salas de leitura infantil, juvenil/multimédia e de adultos. 

 

c) Sala do conto, para atividades de promoção do livro e da leitura. 

 

d) Áreas de leitura informal e de convívio. 

 

e) Sala Polivalente, para realização de conferências, seminários, palestras, ações de formação e 

outros eventos similares, de acordo com as regras previstas no Título II do presente Capítulo. 

 

f) Cafetaria. 

 

g) Instalações sanitárias e fraldário. 

 

ARTIGO 13º 

Serviços 

 

O utente poderá dispor dos seguintes serviços, a determinar em função das caraterísticas das 

instalações onde se insere cada biblioteca: 

 

a) Serviço de acolhimento e empréstimo. 

 

b) Serviço de referência e informação à comunidade. 

 

c) Serviço de leitura especial. 

 

d) Fotocopiadora em regime de autogestão. 
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ARTIGO 14º 

Horário 

 

1. O horário de funcionamento ao público da Biblioteca Municipal D. Dinis é o seguinte: 

 

INVERNO VERÃO 

16 de setembro a 14 de junho 15 de junho a 15 de setembro 

  

Serviço de Empréstimo e Salas de Leitura 

De terça a sexta-feira 

Das 09:30 às 18:45 horas 

 

De terça a sexta-feira 

Das 09:30 às 18:45 horas 

sábados 

Das 09:30 às 16:45 horas 

sábados 

Das 09:30 às 14:45 horas 

  

Biblioteca Fora de Hor@s 

De segunda-feira a sábado 

Das 09:30 às 23:00 horas 

De segunda a sexta-feira 

Das 09:30 às 23:00 horas 

 

 sábados 

Das 09:30 às 23:00 horas 

 

 Mês de agosto 

 De segunda a sexta-feira 

Das 09:30 às 19:00 horas 

 

 sábados 

Das 09:30 às 15:00 horas  
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2. O horário de funcionamento ao público da Biblioteca Municipal D. Dinis: Sala Polivalente e 

átrios é o seguinte: 

 
INVERNO 

16 de setembro a 14 de junho 

 

De segunda-feira a sábado 

Das 09:00 às 23:00 horas 

 

 

VERÃO 

15 de junho a 15 de setembro 

 

De segunda-feira a sábados 

Das 09:00 às 23:00 horas 

 

 

1.ª quinzena de agosto 

 

De segunda-feira a sexta-feira 

Das 09:00 às 19:00 horas 

 

sábados 

Das 09:00 às 15:00 horas 

 

 

3. O horário de funcionamento ao público dos polos é o seguinte: 

 

INVERNO VERÃO 

16 de setembro a 14 de junho 15 de junho a 15 de setembro 

Serviço de Empréstimo e Salas de Leitura 

De terça a sexta-feira 

Das 09:15 às 12:30 e das 13:30 às 18:00 horas 

 

De terça a sexta-feira 

Das 09:15 às 12:30 e das 13:30 às 18:00 horas 

 

sábados 

Das 09:15 às 12:30 e das 13:30 às 17:00 horas 

sábados 

Das 09:15 às 12:30 e das 13:00 às 15:00 horas 

 

 

4. A Biblioteca Municipal de Odivelas e respetivos polos encerram anualmente, na segunda quinzena 

do mês de agosto, para manutenção e reorganização das salas e serviços. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 2 – 10 de fevereiro de 2015  

13 
 

Título II 

Regras Aplicáveis Exclusivamente à Sala Polivalente e Átrios  

da Biblioteca Municipal D. Dinis 

 

Artigo 15º 

Utilização da Sala Polivalente e Átrios da Biblioteca Municipal D. Dinis 

 

1. A Sala Polivalente é destinada a ações de formação, conferências, palestras, reuniões de caráter 

informativo e outros eventos similares, tendo capacidade para, aproximadamente, 200 pessoas, 

dispondo de cerca de 140 lugares sentados. 

 

2. A Biblioteca Municipal D. Dinis constitui um espaço público de cultura e informação por excelência. 

Assim os eventos a realizar pelas entidades requisitantes não devem de modo algum desvirtuar 

estes princípios, sob pena de poderem vir a ser recusados futuros pedidos de cedência de 

instalações. 

 

3. O Átrio Principal, situado no piso 2, destina-se à realização de exposições, feiras do livro e outros 

eventos similares. 

 

4. O Átrio junto à Sala Polivalente, situado no piso 1, destina-se ao apoio a iniciativas na Sala 

Polivalente, nomeadamente receção, secretariado, serviço de catering e outros similares, assim 

como à realização de exposições. 

 

Artigo 16º 

Condições de Utilização da Sala Polivalente e Átrios 

da Biblioteca Municipal D. Dinis 

 

1. As iniciativas, independentemente da sua duração e natureza, não devem afetar o normal 

funcionamento da Biblioteca Municipal D. Dinis. 

 

2. O manuseamento do equipamento audiovisual é da responsabilidade do(s) técnico(s) de 

audiovisuais e do(s) funcionário(s) da Biblioteca Municipal D. Dinis. 

 

3. A entidade requisitante é responsável pela arrumação (na montagem e desmontagem) da Sala 

Polivalente e do(s) átrio(s), devendo zelar pelas condições das instalações e dos materiais. Inclui-se 

neste artigo a remoção de materiais danosos aplicados no imóvel e no mobiliário. 
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4. A montagem e desmontagem de exposições no(s) átrio(s) deve ser feita, sempre que possível, às 

segundas-feiras, dia em que a Biblioteca Municipal D. Dinis se encontra encerrada ao público. 

 

Artigo 17º 

Equipamento 

 

1. A Biblioteca Municipal D. Dinis dispõe de material audiovisual e outros equipamentos adequados 

ao tipo de iniciativas mencionadas no artigo 15º. 

 

Artigo 18º 

Acesso 

 

O acesso do público à Sala Polivalente da Biblioteca Municipal D. Dinis faz-se através da escada 

situada no lado direito da fachada principal, no sentido de salvaguardar de ruídos os espaços 

reservados à leitura. 

 

Artigo 19º 

Cedência de Instalações 

 

A cedência das instalações é feita prioritariamente a: 

 

1. Iniciativas da Câmara Municipal de Odivelas e iniciativas previstas na programação regular da 
BMDD. 

 

2. Iniciativas apoiadas pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

3. Iniciativas das Juntas de Freguesia do Concelho. 

 

4. Iniciativas das Escolas e Coletividades do Município de Odivelas. 

 

5. Iniciativas de outras Entidades do Concelho. 

 

6. Iniciativas de Entidades fora do Concelho. 
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Artigo 20º 

Taxas 

 

1. Como contrapartida da utilização das instalações da Sala Polivalente e do equipamento 

audiovisual a ela afeto, a entidade requisitante fica sujeita ao pagamento das taxas constantes no 

RTORM. 

 

2. A cedência da Sala Polivalente e respetivos Átrios implica obrigatoriamente o pagamento do 

serviço de Segurança e Vigilância, cujo valor será debitado pela Empresa de Segurança e Vigilância 

diretamente à entidade requerente. 

 

Artigo 21º 

Isenção de Taxas 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode isentar, total ou parcialmente, do pagamento de taxas, as 

entidades que reúnam as condições de isenção previstas no RTORM. 

 

2. A isenção de taxas não isenta do pagamento do serviço referido no n.º 2 do artigo anterior. 

 

Artigo 22º 

Procedimentos 

 

1. Os pedidos de utilização da Sala Polivalente e dos átrios devem ser feitos por escrito e dirigidos à 

Presidência da Câmara Municipal de Odivelas, através de correio eletrónico para o endereço 

geral@cm-odivelas.pt, ou via CTT, com 30 dias de antecedência. 

 

2. A entidade requisitante deverá contatar previamente a Biblioteca, através de correio eletrónico 

para o endereço bmdd@cm-odivelas.pt, a fim de se certificar da disponibilidade da cedência das 

instalações para a data pretendida, ficando sujeita ao referido no número anterior. 

 

Artigo 23º 

Danos nas Instalações e/ou Equipamento 

 

Os danos causados nas instalações e no material (mesas, cadeiras, painéis expositores e outros), 

durante o período da cedência dos mesmos, e que não resultem de uma correta e normal utilização, 

são da responsabilidade da entidade requisitante. 
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CAPÍTULO IV 

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 

 

ARTIGO 24º 

Admissibilidade de Empréstimo 

 

1. O empréstimo domiciliário de documentos está condicionado à apresentação do cartão de leitor. 

 

2. Cada utente poderá requisitar até sete (7) documentos: 3 livros, 2 cd, 1 cd-rom e 1 dvd por 

requisição. 

 

3. Os estabelecimentos de ensino e instituições de caráter social, cultural ou desportivo poderão 

requisitar até dez (10) documentos: 6 livros, 2 cd, 1 cd-rom e 1 dvd por requisição. 

 

ARTIGO 25º 

Prazos 

 

1. Os prazos de empréstimo domiciliário dos documentos referenciados no artigo 24º são os 

seguintes: 

 

a) Dez dias úteis para os livros. 

 

b) Cinco dias úteis para os documentos audiovisuais (cd, cd-rom, dvd). 

 

2. Entende-se por dias úteis, os dias de funcionamento das bibliotecas da rede municipal, excluindo 

segundas, domingos e feriados, ou outras situações que impliquem o encerramento dos serviços. 

 

3. O empréstimo domiciliário poderá ser prorrogado até duas vezes para os livros e uma vez para os 

documentos audiovisuais, devendo o pedido de prorrogação ser efetuado até à data limite do 

empréstimo, no balcão de acolhimento e empréstimo, através de fax, correio eletrónico ou via 

telefone. 

 

4. É condição de renovação do empréstimo de documentos a não existência de qualquer reserva dos 

mesmos por outro utente para idêntico período, a não existência de suspensão ativa e a não 

existência de documentos em atraso. 
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5. Em caso de incumprimento do prazo de devolução dos documentos estabelecido no empréstimo, 

os serviços da rede municipal de bibliotecas notificarão o utente para, no prazo de 10 dias, proceder 

à devolução dos mesmos, sob pena da aplicação das sanções decorrentes do presente 

Regulamento. 

 

ARTIGO 26º 

Restrições 

 

1. Não são suscetíveis de empréstimo domiciliário: 

 

a) Livros de referência e documentação pertencentes ao fundo local ou ao serviço de informação à 

comunidade, exceto quando exista mais do que um exemplar destes. 

b) Livros em mau estado de conservação ou danificados. 

 

c) Publicações periódicas (jornais e revistas). 

 

d) Cd-rom (enciclopédias e dicionários), com exceção de jogos. 

 

e) Documentos assinalados na lombada com etiquetas quadrangulares de cor vermelha ou amarela. 

 

2. Para efeito de esclarecimento da alínea a) do número anterior, consideram-se: 

 

a) Livros de referência, os editados sob a forma de enciclopédias, dicionários, guias, atlas ou outros. 

 

b) Documentação pertencente ao fundo local, o conjunto de documentos que dizem respeito ao 

património cultural e à memória coletiva da região. 

 

c) Documentação pertencente ao serviço de informação à comunidade, o conjunto de documentos 

referentes aos serviços de utilidade pública existentes no Concelho. 

 

3. Excecionalmente, mediante a apresentação de requerimento escrito, devidamente fundamentado, 

poderá proceder-se ao empréstimo domiciliário dos documentos referidos nas alíneas a), c), d) e e) 

do n.º 1 do presente artigo. 
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CAPÍTULO V 

PENALIDADES 

 

ARTIGO 27º 

Coimas 

 

1. A violação do estatuído no presente Regulamento constitui Contra-Ordenação, punida com coima 

indexada ao valor da Retribuição Mínima Nacional (RMN), nos termos seguintes: 

 

a) A infração ao disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 6º, alíneas a), i), j) e l) do artigo 9º, e n.º 1 e 

3 do artigo 26º, com coima de 1/8 RMN a 1/4 RMN. 

 

b) A infração ao disposto nas alíneas d), f), g) e h) do artigo 9º, e n.º 6 do artigo 10º, com coima de 

1/6 RMN a 1/2 RMN. 

 

c) A infração ao disposto nas alíneas b) e c) do artigo 9º, com coima de 1/2 RMN a 4,5 RMN. 

d) A infração ao disposto nas alíneas a), b), c), d), f) e h) do artigo 6º, com coima de 1/8 RMN a 1/4 

RMN. 

 

2. A negligência é punível nos termos gerais. 

 

ARTIGO 28º 

Sanções Acessórias 

 

Sem prejuízo das coimas previstas no artigo anterior, poderão ser aplicadas as seguintes sanções 

acessórias: 

 

a) Sanção acessória de proibição de frequência das bibliotecas municipais de Odivelas relativamente 

às contra-ordenações previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 27º do presente Regulamento. 

 

b) Sanção acessória de cassação do cartão de leitor para as contra-ordenações previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 27º do presente Regulamento. 

 

ARTIGO 29º 

Competência para Aplicação das Coimas e das Sanções Acessórias 

 

A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação, para aplicação das 

coimas e das sanções acessórias previstas no presente Regulamento, pertence à Presidência da 
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Câmara Municipal de Odivelas ou à Vereação com competência delegada na superintendência dos 

serviços de bibliotecas. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 30º 

Casos Omissos 

 

As situações não previstas neste Regulamento e que necessitem de ser supridas serão resolvidas 

pela Presidência da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

ARTIGO 31º 

Entrada em Vigor 

 

Este Regulamento entra em vigor após publicação no “Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões” do Município de Odivelas. 

 

ARTIGO 32º 

Revogação 

 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos 

municipais que versem sobre as matérias aqui previstas. 
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EDITAL N.º 8/PRES/2015 

 

“Regulamento do Centro de Exposições de Odivelas” 

 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, determina, nos 

termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, que seja submetida 

a apreciação pública, pelo período de trinta dias contados a partir da data da sua publicação no 

Boletim Municipal, para recolha de sugestões, a Proposta de “Regulamento do Centro de 

Exposições de Odivelas”, aprovado, nos termos da alínea k), do número 1, do artigo 33.º, do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na 22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada no dia 20 de novembro de 2014. 

 

O documento acima mencionado encontra-se, para consulta, na Divisão de Cultura Turismo, 

Património Cultural e Bibliotecas – Centro de Exposições de Odivelas, na Rua Fernão Lopes, em 

Odivelas, durante as horas normais de expediente. Mais se torna público que o documento pode 

ainda ser consultado no Boletim Municipal, disponível no sítio da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Afixe-se o presente Edital nos lugares de estilo. 

 

Odivelas, 4 de fevereiro de 2015 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

(Susana de Carvalho Amador) 
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O Centro d e  Expos ições de  Od ivelas  con st i tu i  u m espaço pr iv i legiad o d e p romoção  e 

d i fu são das  artes nos seus vár ios quad rantes.  

 

Para  que se ver i f iq ue u ma correta  e racion al  u t i l i zação d o mesmo,  torna-se n ecessár ia  a  

ex i stênc ia  d e um conjunto de regras e pr inc íp ios a  qu e d eve ob ed ecer  essa  mesma 

ut i l ização .  

 

Part indo d essa p remissa é elaborado,  ao abr igo da comp etên cia  regu lamentar  própr ia ,  

nos  termos do  Art igo 241º,  da Con st i tu ição  da Repúb l ica  Portugu esa  e em ob ediên cia  ao 

d i sposto n a a l ín ea k )  d o n.º  1  do art igo 33º e  na a l ínea g )  do n .º  1  do art igo 25º d o 

Anexo I  à  Lei  n .º  75/2013,  d e 12 d e setembro,  ret i f icada pe las  Declarações de  

Ret i f i cação n .ºs 46/2013,  d e 1 d e novembro e 50-A/2013,  d e 11  de novemb ro,  o  

Regu lamento do Centro  de Exp os ições d e Odive las.  
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Art igo 1º  

Objeto  

 
O presente  Regulamento estab elece  as normas gera is  e cond ições d e  fun cionamento ,  

organização,  ut i l i zação  e cedên c ia  d e espaços do  Cen tro d e E xpos ições d e Od ivelas  

(CE O).  

 

Art igo 2º  

Natureza  

 
1 .  O Centro d e Expos ições d e Od ive las é um eq uipamento mun ic ipa l  esp ec ia lmen te  

vocacionado p ara a  rea l ização d e even tos  de caráter  art í st i co,  de n atureza  

indiv idua l  ou colet iva,  bem como outro t ip o  de even tos,  qu e não  de natu reza  

art í s t i ca,  como por exemplo con ferênc ias,  con gressos,  in ic ia t ivas  de  índole socia l ,  

da  in ic iat iva  dos Serviços  da Câmara  Mun ic ipa l  d e Odive las (CMO),  e  a ind a ou tros  

que se enqu adrem na d ignid ade e  ambiên cia  do Espaço .  

 

2 .  A gestão e a  ad minist ração do Cen tro d e Expos ições d e Od ivelas,  bem como a  

coordenação d a sua  programação,  comp etem ao(à )  Presiden te  d e Câmara ou,  e m 

caso d e de legação d e comp etênc ias n a área  da cul tura ,  ao(à )  Vereador(a)  

resp et ivo(a) .  

 

3 .  A programação  das at iv idad es d o Centro d e E xpos ições  d e Odivelas tem como base  

uma oferta  d iversi f i cad a,  d e modo a  qu e se  a f i rme como u m equipamento  cultu ra l  

de referên cia .  

 

Art igo 3º  

Âmb ito  

 
1 .  O presente Regu lamento apl ica-se a  tod os os u t i l i zad ores do refer ido  espaço .   

 
2 .  Con s ideram-se ut i l izad ores,  tod as as  p essoas s ingulares ou colet ivas,  q ue ut i l izem o 

espaço e equ ipamentos do Cen tro d e E xpos ições  de Odive las.  
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Art igo 4º  

Ut i l i zação  

 
1 .  Os u t i l izadores d everão,  obr igator iamente,  zelar  p ela  boa con servação d as  

in sta lações  e equ ipamentos,  observando  as  regras gerais  d e b oa cond u ta c ívica,  b em 

como resp eitar  as ind icações e in st ruções forn ec idas p elos trabalh adores a fetos ao  

CEO.  

 

2.  Não é permit ido  aos  ut i l i zadores ,  dar  u ma ut i l ização  aos  espaços d i ferente  dos f in s a  

que os  mesmos se dest inam.  

 

3.  As con dições d e ced ência  en con tram-se id ent i f i cadas n os art .º  13º a  20º do  

presente Regu lamento.  

 

Art igo 5º  

Pro ibições  

 
1.  É expressamente proib ido aos u t i l i zadores:  

a)  Fu mar no inter ior  d o Centro d e E xpos ições d e Odive las ;  

b)  Comer e b eber no in ter ior  d o Esp aço,  com exceção da área reservada à  

ca fetar ia  ou,  n o caso d e exi st i r  serv iço d e catering  in tegrado na real i zação da 

in ic ia t iva,  na área qu e lhe seja  dest inada;  

c)  Ret irar  para  o  exter ior  qualqu er  mater ia l ,  ou equipamento ,  sem qu e tenha s ido  

autor izad o p elos  Serv iços;  

d)  Fazer -se acompanhar  por  animais,  exceto  nas s i tuações lega lmente ad mit idas ;  

e)  Ut i l i zar  mater ia i s  qu e d ani f iqu em as in sta lações e  os mater ia i s/equip amentos 

d i sponib i l izados;  

f )   Fotografar ,  f i lmar ou efetuar  gravações áu dio no inter ior  do E sp aço,  que 

con fl i tuam com os d irei tos  d e au tor,  com exceção das  imagen s recolh id as  pe la  

comunicação socia l  e  p ara f in s exclu s ivos de cobertura in formativa,  e  outras  

s i tuações exceciona is  previamen te  autor i zadas.   
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Art igo 6º  

Incumpr imen to  

 
1.  Os ut i l izad ores qu e não  resp eitem as  normas do  presente Regu lamento  

designad amen te,  ut i l i zando os espaços d e forma ind evida ou  q ue p elo  seu 

comportamento p erturb em o normal  fun cionamento do E spaço,  serão av i sados d e  

que o  seu comportamen to é in aprop riado.   

 

a)  Caso as ind icações receb idas,  n ão sejam acatadas ou o  comp ortamento 

inapropr iado seja  re inc idente,  serão con vidad os a  ret irar -se,  sem preju ízo do  

recurso  à  interven ção d as Autor idad es Po l i c ia i s .  

 

2.  Nas s i tuações  em qu e esteja  em cau sa  a  ced ência  d e espaços  nos termos do  ar t . º  

13º,  e  seguin tes do p resente Regu lamento,  a  ut i l i zação ind evida dos espaços,  

poderá d eterminar  a  imposs ib i l id ad e d e ced ên c ias futuras.   

 

Art igo 7º  

Bens Pesso ais  

 
O Mun ic íp io  d e Odivelas não se responsabi l i za  pe lo  d esaparecimen to,  extravio  ou  

deter ioração d e qu alqu er  b em, valor  ou  equipamento  perten cente aos ut i l i zad ores.  

 

Art igo 8º  

Horár io  de Func ionamento 

 
1.  O Centro de Exposições  de Odive las está  aberto ao públ i co no segu inte horár io:  d e  

terça- fei ra  a  domin go,  d as 10h00 às 23h00.  

 

2 .  O Centro  d e E xposições  de  Od ive las en cerra,  semana lmente,  ao púb l i co,  à  segunda-

feira .   

 

3.  O Cen tro de  Expos ições  de Odivelas encerra,  an ualmente,  nos  seguintes  d ias :  

•  1 d e ja ne iro  

•  Do mi n go  d e P ásco a  

•  1 d e maio  

•  24 de  d ez em bro  a  par t i r  d as  14 h00  
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•  25 de  d ez em bro  

•  31 de  d ez em bro  a  par t i r  d as  14 h00  

 

4 .  O en cerramen to excecion al  em datas  não  mencionadas no p resen te  Regu lamento  será  

comunicad o,  em temp o oportun o,  aos ut i l i zad ores ,  através da af ixação de av i so  

escr i to,  v i s ível ,  n as in sta lações.  

 

5 .  Qu alqu er  a lteração  ou adequ ação dos horár ios est ip ulad os,  just i f i cada p or  

necess idad es in tr ín secas da in ic iat iva  ou do evento ,  merecerá p révia  aprec iação,  

sendo tratad a de forma a  não preju dicar  o  normal  fun cionamento e programação do  

Centro d e Exp osições d e  Odive las.  

 
6 .  O Munic íp io  d e Odivelas  reserva-se ao d i re i to  d e rest r in gi r  o  acesso ao Centro d e  

Exposições d e Od ivelas ,  temporar iamente,  qu ando ocorram in ic iat ivas promovid as  

pela  Câmara,  qu e venham a  ter  lugar  no  refer id o Espaço.  

 
Art igo 9º  

Áreas Func ion ais  

 
As áreas púb l i cas do Centro d e Exp osições de Odivelas en con tram-se d ivid idas em três 

p i sos e duas zonas exter iores:  

1.  P iso  0  

a)  Audi tór io  
b)  2 Salas de  en saio  
c)  2 Salas de  ate l ie r  

d)  Receção  
e)  Foy er  
f )  2 Camar in s  
g)  Sani tár ios e Fra ldár io  

 
2.  P iso  1  

a)  Sala  An tón io L ino  
 

3.  P iso  2  

a)  Cafetar ia  
b)  Galer ia  D .  D in is  

 
4 .  Zon a Exter ior  

a)  Esp lanad a – P i so 2  
b)  Anf iteat ro – P i so  0  
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Art igo 10º  

Descr ição das Áreas Fu ncion ais  

 
1 .  Aud itór io :  O Aud itór io  do  Cen tro de  Expos ições d e Od ive las é u ma sa la  p ol iva lente,  

com u ma área  d e 173m
2
,  su scet íve l  d e aco lh er  as mais  d iversas rea l i zações art ís t i cas,  

nomead amente,  esp etáculos  d e mú sica,  teatro ,  dança,  c in ema,  en tre outros .  Dadas as  

suas carater ís t i cas po l iva lentes,  con st i tu i -se como um E sp aço ond e é  poss íve l  rea l izar  

outro t ipo d e at iv idad es,  ta i s  como,  pa lest ras,  colóquios ,  con ferências,  ações de  

formação e ou tros s imi lares .  

 

2 .  Sa las  de en sa io:  As duas sa las de en sa io  ex i stentes no Cen tro d e Expos ições d e 

Odivelas d est in am-se a  receber grup os  ou indiv íduos,  qu e pretendam efetuar  en saios no  

âmb ito da mú sica,  do teatro e da  dan ça.  Cad a uma das refer idas sa las  tem a  d imen são  

de 18m
2
.  

 
3 .  Sa las  d e atel ier :  As duas  sa las  de  ate l ie r,  cada u ma com 29m

2
,  estão equip adas com 

lavatór ios e d est in am-se,  p r ior i tar iamente,  à  real ização d e o f ic inas d e artes  p lást i cas.   

 

4.  Sa la  Antón io L ino:  E spaço amp lo com 112m
2
,  equip ado com s i stema de lu z  e ca lh as 

para receb er obras dos vár ios quadrantes art í s t icos .   

 
5.  Ga ler ia  D.  Dinis:  E spaço amplo  e  mul t i fun cion al  com 219m

2
,  equ ipado  com s i stema de  

luzes,  p ared es amovíveis  e  ca lh as,  o  qu e p ermite a  rea l ização d e  vár ios t ipos  d e  

exp osições.  

 
 

Art igo 11º  

Equ ipamento s e  Mater iais  Existentes no Centr o de Expos içõ es d e Odivelas  

 
1 .  Com o objet ivo d e sat i s fazer  os pressup ostos enun ciados no art .º  2º,  do presente  

Regu lamento,  o  Cen tro de E xposições d e  Odivelas en con tra -se  dotado d e  

equ ipamento necessár io  ao func ion amen to das  sa las qu e o compõem.  

 

2.  Semp re que se ver i f iqu e indispon ib i l idad e de eq uipamento d e ap oio à  rea l ização das 

at ividad es,  cab e ao  ut i l i zador assegurar  resposta  a  esta  n ecess idad e.  
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3 .  Tod o e qu alqu er  t ipo  de  eq uipamen to d isp onível  no Centro d e Exposições d e  

Odivelas,  cuja  propried ade é  do  Mun ic íp io  d e  Odivelas,  só  pod erá ser  ut i l i zado  no  

inter ior  d o mesmo,  sa lvo autor ização sup er ior .  

 

 

Art igo 12º  

Respon sab i l idad e do s Uti l izadores  

 
1 .  Os ut i l izadores ob r igam-se  a  zelar  p elo  bom tratamen to e  conservação da s  

in sta lações,  b en s e eq uipamentos d i spon ib i l i zados no Centro d e Exposições d e  

Odivelas,  sendo resp on sab i l izad os p elos d anos,  qu e,  por  mani festo descuido  ou  

neg l igênc ia ,  se ver i f iqu e terem ocorr ido du ran te o  p er íodo d e manu seamento  dos  

mesmos.   

 
2 .  Nas s i tuações d escr i tas n o nú mero an ter ior ,  a  imputação da eventu al  

resp on sabi l id ad e pelo  dano,  p erd a ou ext ravio,  será  apreciada caso  a  caso,  p e la  

Câmara Mun ic ipa l  de Odive las,  ap ós audiên cia  prév ia  do respon sável  p ela  prát ica  do 

ato e parecer  prévio  do Pe louro da Cu ltu ra.  
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Art igo 13º  

Da  Ced ênc ia d o Esp aço  

 
1 .  Os esp aços  exi sten tes  no Cen tro d e E xpos ições d e Odivelas pod erão ser  cedid os a  

todos os  in divíduos e  ent idad es lega lmente const itu ídas,  qu e p retendam levar  a  

cabo at ivid ad es que se enq uadrem nos p r in cíp ios en unc iados no presen te  

Regu lamento .  

 

2 .  Não serão au tor izad as rea l izações ou at ividad es  que,  d e qualquer  modo col idam com 

a d ign idad e ou não se enquadrem no E sp aço ou  perturb em o n ormal  fu ncionamento  

do mesmo.  

 

Art igo 14º  

Objeto d e Cedênc ia  

 
São p assíveis  d e ced ênc ia  os segu intes espaços:  
 

1.  O Aud itór io;   

2.  As 2 sa las de  en saio ;  

3.  As 2 sa las de  ate l ie r ;  

4.  O Foyer;  

5.  O An f iteat ro.  
 

Art igo 15º  

Da  Apr esentação ,  Instrução e  Aval iação  dos  Pedido s de Cedên cia  

 
1 .  Os p ed idos d e ced ên c ia  das in sta lações d evem ser  d ir ig idos por  escr i to  ao(à)  

Presid ente d a Câmara Munic ip al  de  Od ive las,  com a  anteced ên cia  mín ima d e 30 d ia s  

em relação à  data  de real ização do evento,  in clu indo o tempo n ecessár io  à  eventu al  

prep aração  prévia  do espaço .  

 

2 .  A ap resen tação d o p ed ido d eve ser  acompanhada p elo  formu lár io  de  requ er imento  

de ced ênc ia ,  an exo  ao presente Regu lamen to,  d isponib i l izado n o  Centro d e 

Exposições d e Odivelas e no s ite  o f ic ia l  d a  Câmara Mun ic ipal  de Odivelas,  

devid amente preen chid o,  sob p ena  de  ind efer imento  l iminar.  
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3.   Os Serv iços a fetos à  gestão d o Centro d e Exposições d e Od ivelas  proced em à  

aprec iação do ped ido ,  ver i f ican do o preenchimento de tod os os requ is i tos  

con stantes no  presente Regu lamento  e sub metem o  projeto  de  dec isão ,  ao(à )  

Presid ente d e Câmara ,  ou,  em caso d e delegação d e comp etênc ias,  ao(à )   

Vereador(a)  respon sável  p elo  Pe lou ro d a Cu ltu ra,  ou ao d ir igente  com comp etên cia  

em matér ia  d e gestão d o equ ipamento em cau sa.  

 

Art igo 16º  

Comun icação d a Dec isão  

 
A  decisão sobre o  p edid o de ced ên cia  é comunicada por  escr i to,  à  En t idade Requis i tante  

no prazo d e 15 d ias,  a  contar  da data  de entrada o f i c ia l  do ped ido,  nos Serv iços da  

Câmara Mun ic ipal  d e Odivelas,  com a d escr ição  suc inta  dos termos e  condições d a  

ced ên cia.  E m caso  de  in defer imento,  a  decisão deve in dicar  os fundamentos  do mesmo.  

 

Art igo 17º  

Normas de Ut i l ização  d o Espaço Ced ido   

 

1 .  A Ent idad e a  qu em seja  feita  a  ced ên cia  ob r iga -se ao cu mp rimento r igoroso d e todas 

as  d i sp os ições do  presente Regu lamento,  part i cu larmente  as resp ei tantes à  

segu ran ça e à  ut i l i zação dos espaços e  eq uip amentos,  b em como a fazer  cu mpri r  

essas d i sposições por  todos  os part i c ipantes no  evento .  

 

2 .  A colocação de  painé is  de d ivulgação/pub l i c idade,  qu er  no exter ior ,  qu er  n o inter ior  

do Centro de Expos ições de Odivelas ,  não  poderá inter fer i r  com a le itu ra  

arqui tetón ica  e estét ica  do mesmo,  e estará  sempre cond ic ionada a  autor ização  

prév ia  d os Serv iços.  

 

3 .  A montagem, d esmontagem e  tran sporte  do mater ia l  e  equ ipamento  necessár io  para  

a  real ização da at iv idad e sol ic i tad a,  qu er  tenh a  s id o d isponib i l izado p elo  Cen tro d e  

Exposições de Odive las ,  quer  p ela  Ent id ade Requisi tante,  é da responsabi l id ade 

desta,  sob sup erv i são dos Serv iços  a fetos à  gestão d o Cen tro de E xposições d e  

Odivelas nomeadamente,  no  qu e resp ei ta  à  correta  u t i l i zação dos esp aços cedid os  

na persp et iva  da su a conservação e preservação.  
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Art igo 18º  

Respon sab i l idad es  da Ent id ade Requ is itante   

 
1 .  A Ent idad e Requis i tante é respon sável  p or  todo e  qua lqu er  p re ju ízo  resu ltante da  

incorreta  ut i l i zação dos  meios,  equ ipamentos e  espaços co locados à  su a d i spos ição,  

a inda que imputável  a  q ualqu er  part ic ipan te  ou vi s i tan te  da a t iv idad e real izada.  

 

2 .  Caso  se  ver i f ique a  n ecessidade d e recorrer  a  equ ipamentos esp ecí f i cos,  ou serv iços 

técnicos n ão d ispon ib i l izados no Centro d e E xposições d e Odivelas,  a  Ent idad e 

Requisi tante assu mirá  integra l  respon sabi l idad e p ela  colocação/d ispon ib i l ização dos 

mesmos.  

 

3 .  À Ent idad e Requ isi tante  comp ete a  obten ção d e  l icen ças e o  pagamento  dos d ire itos  

lega lmen te  exig id os,  b em como a assun ção de outros  encargos qu e por  Le i  ou  

Regu lamento sejam apl i cáveis  à  at iv idad e a  d esen vo lver.  

 

4 .  Pod erão ser  cobrados,  pela  Ent idad e Requis i tante,  in gressos para a  p art i c ipação do  

públ i co nas at ivid ad es  a  rea l izar ,  sendo qu e o valor  a  cobrar  não  poderá ser  

d i feren te daqu ele  qu e for  d ec larado aquand o d o ped ido  de  ced ên cia .  

 

5 .  Nos casos em qu e a  duração do evento/at ividad e u lt rapasse o  horár io  de  

fun cion amento  do Centro d e  Expos ições  d e Od ive las,  a  En t idade Requ is i tan te será  

integralmente respon sável  pe lo  p agamen to do  serv iço  d e segu ran ça e vig i lânc ia .  

 

6 .  No caso em qu e ha ja  necess idad e d e efetuar  l imp eza  ext raordinár ia ,  a  Ent idad e 

Requisi tante será  in tegralmente respon sável  p elo  pagamen to d o resp et ivo serviço.  

 

7 .  Quaisqu er con sequ ênc ias  qu e resu ltem do  in cump rimento  do  d isposto no presente 

Regu lamento,  b em como a v io lação de  qua lqu er  n orma legal  ou  regu lamentar  

apl i cável  à  a t iv idad e a  rea l i zar ,  in c lu indo  as refer id as no n.º  3  do p resente art igo  

são  da exclu siva  respon sab i l idad e d a Ent idad e Requisi tante.  
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Art igo 19º  

Pagamento s  

 

1.  As taxas e resp et ivas i senções e redu ções a  cobrar  como contrapart id a de ced ên cia  

de esp aços n o Centro d e Expos ições d e Od ive las con stam do “Regulamento d e Taxas 

e Outras  Receitas Mun ic ipais”  do Munic íp io  de  Odivelas (RTORMMO).  

 

2.  O valor  d evido p e la  ced ênc ia  d os espaços d everá ser  l iqu idado  no p razo máx imo d e 

48h,  ap ós a  comun icação do defer imento do pedido de ced ên cia ,  na Tesourar ia  d a  

Câmara Mun ic ipa l  de Odive las,  ou no Balcão d a Câmara Mun ic ipal  d e  Odive las da  

Loja  d o Cid adão.  

 

3.  Para os efeitos previstos no nú mero anter ior ,  os Serviços a fetos à  gestão do Cen tro  

de E xposições d e Odive las,  emit i rão a  resp et iva  Guia  d e Pagamen to.  

 

4.  A Ent id ad e Requ is i tante d everá ap resen tar  o  comprovat ivo d e pagamento d a taxa 

devid a pe la  ced ên cia  do espaço,  nos Serviços a fetos à  gestão d o Centro de  

Exposições d e Od ive las,  no p razo  máx imo d e 72h,  após l iqu idação  da mesma,  sob  

pena de  revogação d o d espacho d e d efer imento  do p edid o d e ced ên cia.  

 

5.  No caso do temp o d e ut i l ização  da  sa la  cedida u l trap assar  as h oras in ic ia lmente  

prev istas e pagas,  será  emit ida nova Gu ia  de Pagamento a  l iquidar  no prazo máx imo 

de 48h,  na Tesourar ia  da Câmara Mun ic ipa l  d e Od ive las ou no Balcão da Câmara  

Munic ip al  d e Od ive las d a Loja  do C idadão.  

 

6.  Por d e l ib eração d a Câmara Munic ipal  de  Od ivelas  pod e i sentar-se,  nos  termos do 

RTORMMO, tota l  ou p arcia lmente,  d e pagamento de taxas,  at iv idad es e/ou eventos  

que sejam ap oiadas p elo  Munic íp io,  con st i tu in do essa i sen ção uma d as formas de  

apoio  possíve l .  
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Art igo 20º  

Cance lamento de autor ização de cedên cia  

 
1 .  A autor ização  de  ced ên cia  será  can celad a,  qu ando se ver i f iqu e a lgu ma das segu intes 

s i tuações:  

a)  Não pagamento do va lor  das taxas nos termos def in idos no art . º  19º d o presen te  

Regu lamento;  

b)  Con statação d e q ue a  ced ênc ia  d e espaços se d est ina a  f ins  d i ferentes,  daqueles  

para qu e fo i  con cedida  a  autor ização;  

c)  Ut i l i zação p or  Ent id ades/Ut i l izad ores est ranhos  aos  qu e con stam como 

requ is i tantes no  p edid o de au tor ização  d e ced ên cia .  

 

2 .  Semp re qu e se ver i f iqu e qua lqu er  u ma das s i tuações prev istas no nú mero anter ior ,  

bem como nos casos  de desi stên cia  por  parte da Ent idade Requisi tante,  os  

mon tantes entretanto p agos não serão d evo lvidos,  sa lvo em situ ações  devid amen te  

just i f i cadas .  
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Art igo 21º  

D ispo s ições F ina is  

 

Para  tod os os efei tos,  a  acei tação da cedênc ia  de u m espaço ou  equip amento presu m e 

que a  Ent idad e Req uisi tante tomou conh ec imento do conteúd o do presen te  

Regu lamento,  com o qu al  concorda  e  se  obr iga  a  cu mp rir .   

 

 

Art igo 22º  

Rec lam ações/Su gestões  

 

1 .  Os ut i l i zadores qu e p retend am apresentar  su gestões,  relat ivas ao fu ncionamento do  

Centro de E xposições  de Od ive las,  pod erão fazê- lo ,  d epos itan do-as n a ca ixa,  

devid amente assin alada  para o  efe ito,  d i sponível  no Centro d e Exp osições d e Odive las.  

 

2 .  Caso p retendam ap resentar  rec lamações,  poderão fazê- lo  no “L ivro de Reclamações”,  

bastando,  para  tan to,  so l i c i tá - lo .  

 

 

Art igo 23º  

S ituações  om issas  

 

As s i tuações  omissas não p rev istas  neste  Regu lamento e qu e necess item d e ser  

sup r idas,  serão anal i sadas e reso lv idas,  pontualmente,  p e la  Câmara Munic ip al  d e  

Odivelas.  

 

Art igo 24º  

Entr ada em v igor  

 
O presen te Regu lamento entra  em vigor  imed iatamente após a  sua aprovação ,  pe la  

Assemb leia  Mun ic ipa l  e  publ i cação no Bolet im Munic ip al  d as Del ib erações e Dec isões.  
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas em processos de operações 
urbanísticas, nos termos da Informação n.º 
Interno/2015/1270, de 2015.02.04, referente ao mês de 
janeiro de 2015: 
 
Processo n.º 8641/OCP/OC 
Nome: Manuel Gomes da Silva 
Assunto: Solicitação de despacho que determine a cessação de 
utilização do imóvel 
Local: Rua de São Sebastião, lote 912, Bº Casal da Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo. Determino a cessação de 
utilização. 
 
Processo n.º 14523/D/V 
Nome: Câmara Municipal de Odivelas 
Assunto: Solicitação de despacho que determine a execução 
coerciva das obras necessárias à reposição das condições de 
salubridade do imóvel, assim como a sua posse administrativa 
Local: Rua Correia Garção, n.º 11 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 05.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo. Determino a execução coerciva 
das obras de conservação e a posse administrativa do imóvel. 
 
Processo n.º 35622/L/OC 
Nome: Credifilis – Const. e Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
Assunto: Determinação da posse administrativa, com vista à 
execução de obra de reparação nos muros de suporte 
envolventes à Escola EB 2/3 António Gedeão, integrantes das 
obras de urbanização do alvará 01/01  
Local: Rua Cristóvão da Gama e Rua Alfredo da Costa – 
Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 22.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo. Determino a execução coerciva.  
 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2015/1271, de 2015.02.04, referente 
ao mês de janeiro de 2015: 
 
Processo n.º 13387/D 
Nome: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do artº 111 do CPA 
Local: Av. Miguel Torga, Urbanização Colinas do Cruzeiro, 
Zona 1 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 14.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a deserção o 
procedimento  

 
Processo n.º 61/DPUPE/2014 
Nome: Câmara Municipal de Odivelas 
Assunto: Parque Urbano na Urbanização Colinas do Cruzeiro – 
Estudo Prévio  
Local: Parque Urbano, Urbanização Colinas do Cruzeiro, Zona 
Norte – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo  
 
Processo n.º 4389/OP 
Nome: Giromaq, Ldª 
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4º do Dec. Lei 
n.º 555/99 
Local: Rua Major Caldas Xavier – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovo as Alterações ao Projeto 
de Arquitetura  
 
Processo n.º 11969/OP 
Nome: Luís Manuel de Sousa Simões 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
caducidade, nos termos do artº 71 do RJUE 
Local: Rua de São João, n.º 4, Pombais – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a Caducidade da Licença 
Administrativa  
 
Processo n.º 32406/OCP 
Nome: Horácio da Silva Batista 
Assunto: Prorrogação de prazo para apresentar os elementos 
solicitados  
Local: Rua José Saramago, lote 502, Bairro do Falcão – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Pretensão  
 
Processo n.º 7886/OP 
Nome: Escola de Condução Odivelcartas, Ldª 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do artº 111 do CPA 
Local: Rua Combatentes da Grande Guerra, lote 112, loja A – 
Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 27.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a deserção do 
procedimento  
 
Processo n.º 14659/D 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Pedido de Libertação de Caução 
Local: Rua Mário Sá de Carneiro, Lote 409, Bairro dos Quatro – 
União de Freguesia de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a Libertação de 
Caução  
 
Processo n.º 14658/D 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Pedido de Libertação de Caução 
Local: Rua Júlio Diniz, Lote 507, Bairro dos Quatro  – União de 
Freguesia de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a Libertação de 
Caução  
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Processo n.º 14657/D 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Pedido de Libertação de Caução 
Local: Rua dos Pinheiros, n.º 13, Bairro Alto das Arroteias  – 
União de Freguesia de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a Libertação de 
Caução  
 
Processo n.º 14659/D 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Pedido de Libertação de Caução 
Local: Rua Natália Correia, Lote 10, Bairro da Milharada  – 
União de Freguesia de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a Libertação de 
Caução  
 
Processo n.º 14736/D 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Pedido de Libertação de Caução 
Local: Rua Sacadura Cabral, Lote 88, Bairro Novo de St.º Eloy  
– União de Freguesia de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a Libertação de 
Caução  
 
Processo n.º 13781/D 
Nome: CARI – Construções, S.A. 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento nos termos 
do art.º 111º do CPA 
Local: Av. da Liberdade  – União de Freguesia de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Declarada a Deserção do 
Procedimento  
 
Processo n.º 12134/OP 
Nome: Sociedade de Construções do Barosa 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento nos termos 
do art.º 111º do CPA 
Local: Av. João António de Carvalho, Bairro Casal do Jerónimo  
– União de Freguesia de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Declarada a Deserção do 
Procedimento  
 
Processo n.º 12559/CP/OP/GI 
Nome: António Lucas Rodrigues Lapa 
Assunto: Execução de obras de edificação sem a competente 
comunicação prévia 
Local: Av. da Liberdade, lote 25, Bairro Encosta do Mourigo – 
União de Freguesia de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Embargo/Notifique-se  
 
Processo n.º 13702/CP/OP 
Nome: Gonçalo José Rosa Inácio Rodrigues 
Assunto: Prorrogação da admissão da comunicação prévia de 
construção, nos termos do previsto no n.º 6 do art.º 58º do Dec. 
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação atual - 
acabamentos  
Local: Rua Sidónio Pais, n.º 44, Pombais – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à prorrogação  
 

Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2015/1274, de 2015.02.04, 
referente ao mês de janeiro de 2015:  
 
Processo n.º 13409/D 
Nome: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A.  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Várias Ruas no Concelho de Odivelas  
Data de despacho: 05.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/ Notifique-se 
 
Processo n.º 13503/D 
Nome: Optimus – Telecomunicações, S.A.  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100 e 101º do CPA 
Local: Rua Gago Coutinho e Rua Sidónio Pais – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 05.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 43/2014/D/OVP 
Nome: Tecnilopes – Manutenções Elétricas  
Assunto: Outras operações urbanísticas – Art.º 34 do Dec. Lei 
n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi 
conferida pelo Dec. Lei n.º 136/2014 de 3 de setembro 
Local: Rua de Stº Eloy – União das Freguesias de Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 12.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Autorizada a Operação 
Urbanística 
 
Processo n.º 35/2014/D/OVP 
Nome: Tecnilopes – Manutenções Elétricas  
Assunto: Outras operações urbanísticas – Art.º 34 do Dec. Lei 
n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi 
conferida pelo Dec. Lei n.º 136/2014 de 3 de setembro 
Local: Rua Casal da Granja – União das Freguesias de Póvoa de 
Stº Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 12.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Autorizada a Operação 
Urbanística 
 
Processo n.º 92/2014/D/OVP 
Nome: NOS Comunicações, S.A.  
Assunto: Comunicações prévia – Art.º 34 do Dec. Lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua dos Besouros – União das Freguesias de Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 12.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
 
Processo n.º 28805/OCP/RC/OC 
Nome: Albertino Alves Marques  
Assunto: Autorização de utilização – Art.º 63 do Dec. Lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Casal dos Cravos, lote 12, Bairro Casal dos Cravos – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 12.01.2015 
Teor do Despacho: Não Aceitar as Telas Finais/Notifique-se 
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Processo n.º 13830/CP/OP/GI 
Nome: Valter Pinto Loureiro  
Assunto: Autorização de utilização – Art.º 62 do Dec. Lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Carvalho Araújo, lote 916, Bairro Casal Novo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13512/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Ferreira Mendes  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Bernardino Santareno, lote 396, Bairro dos Quatro – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se 
 
Processo n.º 14389/CP/OP 
Nome: José Morais Coutinho  
Assunto: Comunicação prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Quinta do Segulim, lote AE 25 – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 15.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia 
 
Processo n.º 12417/CP/OP 
Nome: Construções Trivinhas, Ldª  
Assunto: Comunicação prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Dr. Sidónio Pais, n.º 28 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 15.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia 
 
Processo n.º 13579/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz Ribeiro Cardoso Esteves  
Assunto: Autorização de utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Francisco Holanda, lote 424, Bairro Casal dos 
Apréstimos – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 15.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 8617/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Anjos dos Santos Joaquim  
Assunto: Autorização de utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Almeida Garret, lote 272, Bairro Vale Pequeno – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 16.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 5128/OP 
Nome: CRPI – Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Alzira Beatriz Pacheco – União das Freguesias de 
Póvoa de St.º Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 20.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se 
 
 

Processo n.º 8091/L/OC 
Nome: Bem-Haja & Filhos, Ldª  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bons Dias – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se 
 
Processo n.º 23287/U 
Nome: Espaço da Carne – Comércio de Carne, Ldª  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Casal do Figo Passado – União das Freguesias de Póvoa 
de St.º Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 20.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se 
 
Processo n.º 6719/OP/GI 
Nome: José Codeço  
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Craveiro Lopes, lote 772, Bairro Casal Novo – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13317/CP/OP/GI 
Nome: José Correia Morgado  
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Antero de Quental, lote 22, Bairro Novo das 
Queimadas – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13848/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Pereira  
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 35, Bairro Casal do Rato – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 44/2014/D/OVP 
Nome: Lisboagás – GDL, S.A.  
Assunto: Outras Operações Urbanísticas – art.º 34º do Dec. Lei 
n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi 
conferida pelo DL n.º 136/2014 de 3 de setembro 
Local: Rua de São José – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Autorizada a Operação 
Urbanística  
 
Processo n.º 45/2014/D/OVP 
Nome: Lidl & Companhia Cia. Lojas Alimentares  
Assunto: Outras Operações Urbanísticas – art.º 34º do Dec. Lei 
n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi 
conferida pelo DL n.º 136/2014 de 3 de setembro 
Local: Rua Heróis de Chaimite – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Autorizada a Operação 
Urbanística  
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Processo n.º 86/D/OVP 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações  
Assunto: Comunicação Prévia – Dec. Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 168, bairro Casal 
dos Apréstimos – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14059/CP/OP/GI 
Nome: Egídio de Jesus Puga  
Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo – Regulamento n.º 
395/2012 
Local: Lote 222, Bairro da Milharada – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferido o pedido  
 
Processo n.º 13251/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Godinho Ribeiro  
Assunto: Pedido de prorrogação prevista no n.º 8 do Art.º 23º 
do RMEU 
Local: Lote 10, Bairro Trigache Norte – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferido o pedido  
 
Processo n.º 12348/CP/OP/GI 
Nome: António Isaías Carapinha  
Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo – Regulamento n.º 
395/2012 
Local: Lote 382, Bairro Vale Pequeno – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferido o pedido  
 
Processo n.º 14723/CP/OP/GI 
Nome: Amaro de Sousa Araújo e outros  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Flor do Minho, lote 21, Bairro Flor do Minho – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 73/2014/D/V 
Nome: Jaime da Silva Loureiro  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Paiva Couceiro, n.º 11, 4º dt.º – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 23/2014/D/V 
Nome: Basílisa da Cruz de Almeida Oliveira  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Travessa do Souto, n.º 1, c/v dt.ª – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 12705/OP 
Nome: Laboratório de Análises Clínicas Dr. Silva Tavares  
Assunto: Autorização de Alteração de Utilização – art.º 62 do 
Dec. Lei n.º 555/99 com a redação atual 
Local: Rua Vasco Santana, n.º 14 – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 

Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Alteração de Utilização  
 
Processo n.º 14833/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Lopes Matias  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis, lote 101, Bairro do Girassol – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14454/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Marques Branco  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Travessa Pedro Soares, lote 279, Bairro do Girassol – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14833/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Lopes Matias  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis, lote 101, Bairro do Girassol – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14139/CP/OP/GI 
Nome: João Neves Rosa  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Oeste, lote 296, Bairro Casal do Rato – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 11098/OP 
Nome: Associação Protetora Florinhas da Rua  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Avenida das Acácias, Parcelas E5 e F3, Quinta do Porto 
Pinheiro – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 23.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13548/OP 
Nome: Concha de Ouro, Imobiliário, S.A. 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua General Alves Roçadas – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13668/CP/OP 
Nome: Paulo Jorge Casado da Costa Dias  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 7, Bairro dos Carrascais – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 26.01.2015 
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Teor do Despacho: Concordo /Admitida as Alterações à 
Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14735/CP/OP 
Nome: Momentos no Jardim – Casa de Chá, Ldª  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Carlos Ramos, lote 40, Loja A – União das Freguesias 
de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 17212/OCP 
Nome: Maria Virgínia de Oliveira Casaca Norte e outros 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Dr. Jorge Cortesão, n.º 36, cave esq. – União de 
Freguesias de Póvoa de Stº Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 21160/OCP/OC 
Nome: Laurindo Domingos da Fonseca Castro Rodrigues 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 18 de Maio, lote 19, Bairro Sol Nascente – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 5827/Ant. 
Nome: Esmeralda Rosa Dias e outro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 27 – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Alteração de 
Autorização de Utilização  
 
Processo n.º 12123/CP/OP/GI 
Nome: Construções Rui Trindade, Ldª 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Comércio, lote 29, Bairro Novo do Trigache – 
União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 26.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13543/CP/OP/GI 
Nome: José Monteiro da Fonseca 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua das Flores, lote 55, Bairro Quinta das Canoas – 
União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 7942/OP/GI 
Nome: Diamantino Martins Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 

Local: Rua Domingos Bomtempo, lote 175, Bairro Encosta do 
Mourigo – União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 426/OP/GI 
Nome: Lucinda Maria Alves Garcia Luís 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rotunda do Sol Nascente , 33, Bairro Encosta do 
Mourigo – União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.01.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/13, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2015/1273, de 2015.02.04, 
referente ao mês de janeiro de 2015:  
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 14143/CP/OP/GI 
Nome: Cândido Baptista dos Santos  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de São Domingos, lote 48, Bairro Trigache Sul – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 05.01.2015 
Alvará n.º 1/2015 
 
Processo n.º 14051/CP/OP/GI 
Nome: António Pereira de Matos Português  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Humberto Delgado, lote 58, Bairro Casal do Bispo – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.01.2015 
Alvará n.º 2/2015 
 
Processo n.º 12706/CP/OP 
Nome: Ana Maria Mendonça Santos de Paiva Boléo  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de São José, n.º 10 – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.01.2015 
Alvará n.º 3/2015 
 
Processo n.º 13724/CP/OP/GI 
Nome: Dinis Gomes Janelas  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Vitória, lote 53, Bairro Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.01.2015 
Alvará n.º 4/2015 
 
Processo n.º 35461/OCP/RC/OC 
Nome: Acácio da Cruz Andrade Ribeiro  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, lote 39, Bairro Sítio 
da Várzea –  
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.01.2015 
Alvará n.º 5/2015 
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Processo n.º 13873/CP/OP/GI 
Nome: Valter Filipe de Jesus Mendes  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 1º de Maio, lote 210, Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.01.2015 
Alvará n.º 6/2015 
 
Processo n.º 13084/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Leitão Vaz  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 284, Bairro Vale Grande – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.01.2015 
Alvará n.º 7/2015 
 
Processo n.º 13171/CP/OP/GI 
Nome: Ercília do Carmo Musqueira Pombal  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 288, Bairro Casal Novo – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 08.01.2015 
Alvará n.º 8/2015 
 
Processo n.º 13221/CP/OP/GI 
Nome: Amadeu Manuel Pereira Ramos  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Moinho, lote 126, Bairro Quinta do Porto 
Pinheiro – Freguesia de Odivelas 
Data de emissão: 08.01.2015 
Alvará n.º 9/2015 
 
Processo n.º 13183/CP/OP/GI 
Nome: Mohammad Saghir  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Central, lote 46, Bairro da Mimosa – Freguesia de 
Odivelas 
Data de emissão: 13.01.2015 
Alvará n.º 10/2015 
 
Processo n.º 10263/CP/OP 
Nome: Carlos Manuel Trigo Dias  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Virgílio Ferreira, lote 29 – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 14.01.2015 
Alvará n.º 11/2015 
 
Processo n.º 13756/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Santos Fernandes  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira, lote 102, Bairro Novo das 
Queimadas – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.01.2015 
Alvará n.º 12/2015 
 
Processo n.º 14283/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Rosário da Costa  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Av. São Sebastião, n.º 29, Bairro Casal do Rato – UF de 
Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 14.01.2015 
Alvará n.º 13/2015 
 
 
 

Processo n.º 13081/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Correia Gouveia  
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Eng. Duarte Pacheco, lote 964, Bairro Casal Novo – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 15.01.2015 
Alvará n.º 14/2015 
 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 14801/CP/OP 
Nome: Joaquim Rodrigues Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Estrada Municipal, n.º 3, Bairro Vale Grande – UF de  
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 12.01.2015 
Alvará n.º 01/2015 
 
Processo n.º 13052/OP 
Nome: Laurinda Costa Martins Guerreiro e outra 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Estrada Lugar d’Além, n.º 28 – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 26.01.2015 
Alvará n.º 02/2015 
 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 17/VPCT/13, de 23 de 
outubro, nos termos da Informação n.º Interno/2015/1266, 
de 2015.02.04, referente ao mês de janeiro de 2015: 
 
Processo n.º 13374/CP/OP 
Nome: António Caetano, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Quinta do Segulim, lote AE-03 B – UF de Pontinha 
e Famões 
Data de emissão: 05.01.2015 
Comprovativo n.º 1/2015 
 
Processo n.º 13373/CP/OP 
Nome: António Caetano, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Quinta do Segulim, lote AE-03 A – UF de Pontinha 
e Famões 
Data de emissão: 05.01.2015 
Comprovativo n.º 2/2015 
 
Processo n.º 14533/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Aires Henriques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Hortense Luz, lote 738, Bairro dos Quatro/ São 
Sebastião Norte – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 05.01.2015 
Comprovativo n.º 3/2015 
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Processo n.º 14794/CP/OP/GI 
Nome: Orlando Rosa Nunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 358, Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.01.2015 
Comprovativo n.º 4/2015 
 
Processo n.º 14641/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Oliveira dos Santos Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 502, Bairro Casal da Silveira – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.01.2015 
Comprovativo n.º 5/2015 
 
Processo n.º 14784/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Costa Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Belém, lote 106, Bairro Moinho do Baeta – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.01.2015 
Comprovativo n.º 6/2015 
 
Processo n.º 14598/CP/OP/GI 
Nome: Maria Florinda Marques Pires  
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 76, Bairro Moinho 
do Baeta – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.01.2015 
Comprovativo n.º 7/2015 
 
Processo n.º EDOC/2014/47965 
Nome: Loviril – Const. Civil Unipessoal, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Familiar e Rua D. João III, Bairro Serra da Luz– UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.01.2015 
Comprovativo n.º 8/2015 
 
Processo n.º 12479/CP/OP/GI 
Nome: João Amaro das Dores 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Estremadura, lote 105, Bairro das Fontainhas – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.01.2015 
Comprovativo n.º 9/2015 
 
Processo n.º 14548/CP/OP/GI 
Nome: Luísa Maria Cabaço Ferreirinha da Costa e outros 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua gentil Martins, lote 40, Bairro Novo de St.º Eloy – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.01.2015 
Comprovativo n.º 10/2015 
 
 
 
 

Processo n.º 13914/CP/OP/GI 
Nome: Alberto da Fonseca Ramos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 925, Bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 12.01.2015 
Comprovativo n.º 11/2015 
 
Processo n.º 14379/CP/OP/GI 
Nome: Maria Amélia Brites Testas 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua São Miguel, lote 42, Bairro Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 12.01.2015 
Comprovativo n.º 12/2015 
 
Processo n.º 14079/CP/OP/GI 
Nome: Herdeiros de Maria Rosa Carlos Francisco Simas 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Isabel Aboim, lote 18, Bairro da Milharada – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 12.01.2015 
Comprovativo n.º 13/2015 
 
Processo n.º 32/D/OVP 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª  
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 43, Bairro Trigache 
Norte – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.01.2015 
Comprovativo n.º 14/2015 
 
Processo n.º 33/D/OVP 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua GG1, lote 114, Bairro Granjas Novas – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 13.01.2015 
Comprovativo n.º 15/2015 
 
Processo n.º 14634/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Gonçalves Guerra 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 43, Bairro Casal do Rato – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.01.2015 
Comprovativo n.º 16/2015 
 
Processo n.º 14649/CP/OP/GI 
Nome: Augusto da Cruz Costa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 372, Bairro Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.01.2015 
Comprovativo n.º 17/2015 
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Processo n.º 14690/CP/OP/GI 
Nome: António André Silva Rodrigues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 94, Bairro Moinho 
de Albuquerque – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 14.01.2015 
Comprovativo n.º 18/2015 
 
Processo n.º 14396/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Manuel de Oliveira Costa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernando Namora, lote 347, Bairro Girassol – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 14.01.2015 
Comprovativo n.º 19/2015 
 
Processo n.º 14350/CP/OP/GI 
Nome: Augusto de Amaral Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 18 de Maio, lote 21, Bairro Sol Nascente – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.01.2015 
Comprovativo n.º 20/2015 
 
Processo n.º 14809/CP/OP/GI 
Nome: João Jorge 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Capitão Renato Batista, lote 405, Bairro Casal da 
Silveira – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.01.2015 
Comprovativo n.º 21/2015 
 
Processo n.º 48/D/OVP 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua D. António Ferreira Gomes, lote 98, Bairro Granjas 
Novas – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 16.01.2015 
Comprovativo n.º 22/2015 
 
Processo n.º 14050/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Bento 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua S. Gabriel, lote 104, Bairro Trigache Sul – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.01.2015 
Comprovativo n.º 23/2015 
 
Processo n.º 11425/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Ribeiro dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Padre Heitorzinho, lote 103, Bairro Novo de Stº Eloy 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 22.01.2015 
Comprovativo n.º 24/2015 
 
 
 
 

Processo n.º 14003/CP/OP/GI 
Nome: António Gaspar Pimenta Barbosa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua António Freitas, lote 4, Bairro Quinta da Fonte – 
Freguesia de Odivelas 
Data de emissão: 23.01.2015 
Comprovativo n.º 25/2015 
 
Processo n.º 14703/CP/OP/GI 
Nome: António Jesus Francisco 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 5 de Outubro, lote 254, Bairro Vale Grande– UF de 
Pontinha e Ramada 
Data de emissão: 26.01.2015 
Comprovativo n.º 26/2015 
 
Processo n.º 14474/CP/OP/GI 
Nome: Antonino Antunes Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Duque de Saldanha, lote 7, Bairro Casal das 
Queimadas á Quinta das Dálias – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.01.2015 
Comprovativo n.º 27/2015 
 
Processo n.º 13727/CP/OP/GI 
Nome: Elias Moita Rosa Mota 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 346, Bairro Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 28.01.2015 
Comprovativo n.º 28/2015 
 
Processo n.º 14509/CP/OP/GI 
Nome: António rosa Lopes André 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 18 de Maio, lote 45, Bairro Sol Nascente – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 28.01.2015 
Comprovativo n.º 29/2015 
 
Processo n.º 37/2014/OP 
Nome: Ricardo Jorge Tomáz Gaspar 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Guerra Junqueiro, lote 33, Bairro Quinta das Pretas – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 28.01.2015 
Comprovativo n.º 30/2015 
 
Processo n.º 14706/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Matos da Fonseca 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Vasco Santana, lote 3, Bairro Quinta da Condessa – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 29.01.2015 
Comprovativo n.º 31/2015 
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Processo n.º 14005/CP/OP/GI 
Nome: José Pereira Aires 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 365, Bairro Casal Novo – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 29.01.2015 
Comprovativo n.º 32/2015 
 
Processo n.º 13807/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Domingos Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Luís Vaz de Camões, lote 49, Bairro Novo das 
Queimadas – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 29.01.2015 
Comprovativo n.º 33/2015 
 
Processo n.º 14483/CP/OP/GI 
Nome: António Fernando Pereira Rodrigues Amaro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Camélias, lote 13, Bairro Quinta da Barroca – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 30.01.2015 
Comprovativo n.º 34/2015 
 
Processo n.º 13409/D 
Nome: Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Várias Ruas do Concelho de Odivelas  
Data de emissão: 30.01.2015 
Comprovativo n.º 35/2015 
 
Processo n.º 14237/CP/OP/GI 
Nome: João António Arsénio 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Gentil Martins, lote 38, Bairro Novo de Santo Eloy – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 30.01.2015 
Comprovativo n.º 36/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Atos com eficácia externa efetuados, no âmbito da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, no período compreendido 
entre 2 de dezembro de 2014 e 30 de janeiro de 2015, nos 
termos da informação n.º Interno/2015/1138, de 2015.02.02: 
 
APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA 
ATIVIDADE DE DIFUSÃO MUSICAL 
 
Assunto: Aplicação de medida cautelar de suspensão da atividade 
de difusão musical do estabelecimento denominado “Mangueira 
10” 
Proposta da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: INTERNO/2014/10901 de 2014.12.10 
Proposta do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
INTERNO/2014/10901 de 2014.12.10 
Data da decisão da Senhora Presidente da Câmara: 2014.12.11 
Data da decisão em Reunião de Câmara: 2014.12.17 
 
Assunto: Aplicação de medida cautelar de suspensão da atividade 
de difusão musical do estabelecimento denominado “Retiro do 
Lopes” 
Proposta da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: INTERNO/2014/10884 de 2014.12.10 
Proposta do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
INTERNO/2014/10884 de 2014.12.10 
Data da decisão da Senhora Presidente da Câmara: 2014.12.11 
Data da decisão em Reunião de Câmara: 2014.12.17 
 
 
NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO / OBRAS SEM 
CONTROLO PRÉVIO ADMINISTRATIVO 
 
Assunto: Decisão de demolição de obras de construção sem 
controlo prévio administrativo, sitas na Rua da República, n.º 29, 
Caneças. 
(Proprietário: Sociedade Recreativa Unidos ao Botafogo) 
(Processo 12013/OI/2010) 
Proposta da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: 2014.06.06 
Data da Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
2014.12.04 
Data da notificação: 2015.01.08 (via postal)  
 
 
DESPACHO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS  
DA VIA PÚBLICA 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com matrícula 
78-18-HN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 2/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.26 
Data da remoção: 2015.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
XU-35-89, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
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Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 1/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.12.05 
Data da remoção: 2015.01.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master, com matrícula 
34-62-DR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 3/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.06 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Ibiza, com matrícula VX-
86-12, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 1/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.12.11 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Xara, com matrícula 
98-BA-02, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 2/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.09 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com 
matrícula 12-91-MB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 3/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.09 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
matrícula 38-22-EP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 

Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 4/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.09 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen C2, com matrícula 41-
GI-15, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 5/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.09 
Data da remoção: 2015.01.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Trafic, com matrícula 
46-24-VT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 4/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.06 
Data da remoção: 2015.01.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
83-27-GM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 1/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.06 
Data da remoção: 2015.01.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 86-
25-RZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 2/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.11.06 
Data da remoção: 2015.01.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen 2.5 TD, sem 
matrícula, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
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Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 5/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.12.09 
Data da remoção: 2015.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Alfa Romeo, com matrícula 
96-19-CE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 3/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2014.09.29 
Data da remoção: 2015.01.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Brava, sem matrícula, nos 
termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal 
de Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública  
(Processo nº 4/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.08 
Data da remoção: 2015.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
matrícula 36-26-DB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 5/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com matrícula 
82-94-KD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 1/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
18-32-EX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 

Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 6/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.15 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover 214, com matrícula 29-
98-FJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 6/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.15 
Data da remoção: 2015.01.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
82-13-DN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 7/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.16 
Data da remoção: 2015.01.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 93-
15-NG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 7/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Xantia, com matrícula 
09-06-IR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 8/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Modeo, com matrícula 
40-15-GN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
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Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 1/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.20 
Data da remoção: 2015.01.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Astra, com matrícula 57-
00-OP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 8/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.14 
Data da remoção: 2015.01.23 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Kadett, com matrícula 
QE-51-41, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 8/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 67-
25-MF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 7/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen C 35, com matrícula 
OT-76-55, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 6/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 106, com matrícula 
15-74-JX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 

Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 9/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes 190 D, com 
matrícula 35-78-KE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 10/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.28 
 
Assunto: Remoção de um veículo Toyota Hilux, com matrícula 
37-09-CG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 11/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.26 
Data da remoção: 2015.01.29 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Escort, com matrícula 
XJ-88-38, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 9/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.29 
Data da remoção: 2015.01.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Portaro, com matrícula DM-
99-81, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 10/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.29 
Data da remoção: 2015.01.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula sem 
matrícula, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
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Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública  
(Processo nº 9/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.01.30 
Data da remoção: 2015.01.30 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, referentes ao mês de janeiro de 2015, nos termos da 
informação n.º Interno/2015/1096, de 2015.01.30: 
 
Divisão de Habitação 
Setor de Gestão do Parque Habitacional (SGPH) 
 
EDOC/2014/10270 
Interno/2014/210726 de 2014/11/26 
Assunto: Largo António Aleixo, 3, R/C Esq. Loja – Codivel – 
Odivelas – Palmira Sarmento Jordão – Notificação para 
desocupação de instalações municipais. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Face à analise detalhada dos 
antecedentes constantes no processo, que só agora foram 
presentes a este Gabinete para análise, e após reunião com o Sr. 
DM, pode concluir-se que existiu sempre a assunção do 
compromisso, quer pela Câmara Municipal de Odivelas quer 
pela então, Câmara Municipal de Loures, de realojamento da 
família. A permanência do agregado nesta Loja da Codivel foi 
sempre assumida como sendo uma situação provisória e 
transitória a aguardar possibilidades de realojamento numa 
habitação, e isso mesmo foi comunicado à Sra. D. Palmira 
Jordão. Assim determina-se, em face deste historial, que a Sra. 
D. Palmira Jordão seja realojada numa habitação e celebrado o 
respectivo contrato de arrendamento com o consequente 
pagamento de água e de luz, o que não acontece actualmente. 
Mais, a permanência desta senhora nesta loja coloca questões de 
segurança que estão devidamente identificadas no processo, 
cujos riscos a  CMO não quer correr, pelo que deverão os 
serviços dar seguimento à proposta de realojamento.” 
Data da decisão: 2015/01/21 
 
EDOC/2014/36443 
Interno/2014/11445 de 2014/12/31 
Assunto: Formalização da situação contratual com Rene Martins 
Correia, Rua Alexandre Herculano, n.º 43 – 7º C – Odivelas - 
PROHABITA 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Segue aditamento ao 
contrato de arrendamento assinado.” 
Data da decisão: 2015/01/13 
 
 
EDOC/2014/59462 
Interno/2014/263 de 2014/01/12 

Assunto: Prohabita Acordo 574 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Amélia Rey Colaço, 3, 
14º Frt. – Marisa Saraiva 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Proceda-se à exclusão 
do agregado familiar de Mário Rui Pereira da Silva Matos. 
Elabore-se novo plano de regularização de dívida. Solicita-se o 
melhor acompanhamento da situação social descrita e uma 
verificação do cumprimento do plano que vier a ser acordado.” 
Data da decisão: 2015/01/22 
 
EDOC/2015/2731 
Interno/2015/472 de 2015/01/15 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 2, Rua S. Jorge - Famões. 
Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 540 €, 
relativa a encargos com condomínios, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/01/21 
 
EDOC/2015/4196 
Interno/2015/763 de 2015/01/22 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua das Margaridas - 
Odivelas. Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 240 €, relativos a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/01/28 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação (SPCRH) 
 
EDOC/2014/9726 
Interno/2015/177 de 2015/01/08 
Assunto: Libertação de caução – Av. Ary dos Santos, n.º 2 – 
Quinta da Pretas – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
dos valores retidos como caução, no montante de 47,49 €.” 
Data da decisão: 2015/01/21 
 
EDOC/2014/10028 
Interno/2014/11132 de 2014/12/16 
Assunto: Libertação de caução – Rua José Régio, n.º 11 - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: Ao DJGFP/DFA para restituição 
dos valores retidos como caução, no montante de 213,10 €. 
Data da decisão: 2015/01/21 
 
EDOC/2014/37549 
Interno/2014/11112 de 2014/12/15 
Assunto: Restituição de Caução: “Empreitada de obras de 
reabilitação do fogo municipal sito na: Rua Jorge de Sena, n.º 30, 
3º Dtº - Odivelas”. (AD034-09) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 112 €, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.” 
Data da decisão: 2015/01/21 
 
 
 
EDOC/2014/37551 
Interno/2014/11113 de 2014/12/15 
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Assunto: Restituição de Caução: “Empreitada de obras de 
reabilitação do fogo municipal sito na: Rua António Aleixo, n.º 
09 – R/C Esq. – Bairro Quinta da Quintinha – U.F. 
Póvoa/Olival Basto”. (AD011-10) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 
838,03 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.” 
Data da decisão: 2015/01/13 
 
EDOC/2014/37553 
Interno/2014/11115 de 2014/12/15 
Assunto: Restituição de Caução: “Empreitada de reparação em 
partes comuns do prédio municipal sito na: Rua Helena Aragão, 
n.º 05, R/C Esq.– Bº Gulbenkian - Odivelas”. (AD051-10) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 77,76 
€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.” 
Data da decisão: 2015/01/13 
 
EDOC/2014/37555 
Interno/2014/11114 de 2014/12/15 
Assunto: Restituição de Caução: “Empreitada de obras de 
reabilitação de cobertura do prédio municipal sito na: Praceta 25 
de Agosto, n.º 04 – Bairro Quinta da Pretas – U.F. 
Pontinha/Famões”. (AD037-10) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 1 
124,82 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.” 
Data da decisão: 2015/01/13 
 
EDOC/2014/41926 
Interno/2014/11154 de 2014/12/16 
Assunto: Restituição de Caução: “Empreitada de reparação em 
partes comuns do prédio municipal sito na: Rua Prof. Dr, 
Augusto Abreu Lopes, n.º 54 – Bº Gulbenkian - Odivelas”. 
(AD012-08) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 
142,96 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.” 
Data da decisão: 2015/01/13 
 
EDOC/2014/57927 
Interno/2015/905 de 2015/01/26 
Assunto: Libertação de caução – Praceta Alice Pestana, 3, 1º B - 
Arroja 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 1 
436,01 € e libertação da garantia bancária.” 
Data da decisão: 2015/01/30 
 
EDOC/2014/57928 
Interno/2015/908 de 2015/01/26 
Assunto: Libertação de caução – Casa 14 - Bairro Olival do 
Pancas - Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 1 
389,40 € e libertação da garantia bancária.” 
Data da decisão: 2015/01/30 
 
EDOC/2014/57930 
Interno/2015/903 de 2015/01/26 
Assunto: Libertação de caução – Rua Ferreira de astro, 1, C/V 
Dta – Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
de parte dos valores retidos como caução, no montante de 
590,08 € e libertação da garantia bancária.” 

Data da decisão: 2015/01/30 
 
EDOC/2014/63803 
Interno/2015/185 de 2015/01/18 
Assunto: Libertação de caução – Casa 17 do Bairro Municipal do 
Trigache - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
dos valores retidos como caução, no montante de 36,66 €.” 
Data da decisão: 2015/01/21 
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NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2015 

 
No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
1/2015, de 27 de janeiro, página 47, no que se refere à 
deliberação referente ao documento apresentado no 
período antes da ordem do dia, Voto de Pesar com o título 
“Falecimento de Jorge Carneiro” fomos informados pelo 
serviço emissor que o documento enviado contém uma 
incorreção. 
 
Onde se lê: 
 
“(…) (Documento apresentado pela bancada do PS – 
aprovado por unanimidade) (…)” 
 
Deve ler-se: 
 
“(…) (Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Unanimidade) (…)” 
 
Pelo exposto, o conteúdo da publicitação da deliberação 
tomada na 1.ª Sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas, realizada em 22 de janeiro de 2015, 
relativa ao Voto de Pesar com o título “Falecimento de 
Jorge Carneiro” apresentada no período antes da ordem 
do dia, é na íntegra, a seguinte: 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“FALECIMENTO DE JORGE CARNEIRO” 
 

Jorge Teixeira Carneiro tinha 69 anos e uma larga 
experiência de atividade política e associativa. Foi militar 
de Abril, tendo integrado o Movimento das Forças 
Armadas, nomeadamente no apoio da assistência médica à 
periferia e na operação Maio nordeste, de ajuda técnica 
civil e militar aos pequenos agricultores. 
 
A sua atividade política no pós-25 de Abril na esquerda 
revolucionária passou pela militância no PRP e pela 
participação nas campanhas presidenciais de Otelo Saraiva 
de Carvalho, com passagem pelos GDUPs, FUP e OUT. 
 
Em 1999, foi fundador do Bloco de Esquerda no distrito 
de Viseu e um dos principais dinamizadores nos primeiros 
anos de implantação do partido na região. Fez parte da 
comissão distrital do Bloco até há poucos anos. 
 

Jorge Carneiro também dedicou parte da sua vida ao 
trabalho associativo, enquanto fundador e dirigente da 
Associação dos Deficientes das Forças Armadas em 
Lisboa e em Viseu, tendo igualmente sido um dos 
construtores da Cooperativa dos Deficientes das Forças 
Armadas. 
 
Será sempre lembrado como uma pessoa empenhada nas 
lutas sociais pela transformação do mundo e da sociedade.  
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em plenário 
no dia 22 de janeiro de 2015, lamenta profundamente a 
morte de Jorge Carneiro e envia as suas condolências à 
família, amigos e camaradas. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 

Unanimidade.) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 23 de janeiro de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


