
Ano XVI - N.º 7 / 2015 21 de abril de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA: 
 
Diretor: Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  

Dr.ª Susana de Fátima Carvalho Amador 
 
Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Odivelas, Rua Guilherme Gomes Fernandes,  

Quinta da Memória, 2675-367 Odivelas 
 
Coordenação, Layout e Paginação: Câmara Municipal de Odivelas 

Área do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 
Periodicidade: Quinzenal 
 
Data de publicação: 21 de abril de 2015 
 
Tiragem: 20 Exemplares 
 
N.º de Depósito Legal: 263350/07 
 
Distribuição Gratuita 
 
Fotos de capa: 1 – António Diogo, 2 – Sara Pinto, 3 – Sara Pinto, 4 – António Diogo, 5 – Morgana Rodrigues, 

6 – Vera Esteves, 7 – Vera Esteves, 8 – António Diogo, 9 – Sara Pinto, 10 – Sara Pinto. 
 
Correspondência relativa ao Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 
deve ser dirigida a: 
 
Câmara Municipal de Odivelas, 
Avenida Amália Rodrigues, Lote 7, Piso 0 - Urbanização da Ribeirada - 2675-432 Odivelas 
 
Telefone: 21 932 09 00 - Fax: 21 934 43 06 
 
Disponível on-line através do site oficial da Câmara Municipal de Odivelas: www.cm-odivelas.pt/ 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 7 – 21 de abril de 2015 

 

 

 

ÍNDICE 
  

 
 
 
 
 
 

  Página 
   

CÂMARA MUNICIPAL   
   

7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 8 de abril de 2015   
   

Voto de Pesar – Falecimento de Manoel de Oliveira  7 
   

Voto de Pesar – Falecimento de José da Silva Lopes  7 
   

Voto de Saudação - Clube Atlético e Cultural da Pontinha  8 
   

Ata da 14.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2011  9 
   

Ata da 3.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2011  9 
   

SIMTEJO- Acordo de Pagamento - Pagamento faseado da dívida  9 
   

Emissão de Parecer Prévio Vinculativo favorável para celebração de contrato de aquisição 
de serviços de seguros 

 
9 

   

Abertura de procedimento respeitante à aquisição da prestação do serviço de seguros de 
diversos ramos 

 
9 

   

Emissão de parecer prévio vinculativo para celebração do contrato de aquisição de 
prestação de serviços de desinfestação, desratização, desbaratização e desinsetização a 
serem prestados na área territorial do Concelho de Odivelas 

 
9 

   

Autorização de despesa e abertura de procedimento para Renovação Parcial da Frota 
Automóvel Municipal 

 
10 

   

Aceitação da doação gratuita, de um munícipe do concelho de Odivelas, da parcela de terreno 
com a área de 49 m2, a favor do domínio público municipal 

 
10 

   

Realização de Workshops/Formação e a aquisição de serviços à Associação Inspirar o Futuro 
- I Mostra de Ofertas Profissionais e Educativas de Odivelas (MOPE) 

 
10 

   

Aceitação da Candidatura ao Projeto “Acolher, Integrar, Transformar o/a Imigrante Ativo/a 
no Exercício da Cidadania” – Atividade Centro de Apoio Jurídico Itinerante (CAJI) promovido 
pela Casa do Brasil de Lisboa (CBL) 

 
10 

   

Aceitação dos patrocínios, doados pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
e pela Fundação Portugal-África, no âmbito da realização da V Bienal de Culturas Lusófonas 

 
11 

   

Redelimitação da AUGI do Bairro Fontaínha das Pias, da União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, em nome da Comissão de Administração Conjunta do Bairro Fontaínhas das Pias 

 
12 

   

Alteração ao projeto de loteamento para reconversão urbanística do Bairro dos Pedrógãos, 
Apresentada pela Comissão de Administração Conjunta da AUGI  12 
   

Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2000 do Bairro Quinta da Barroca, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 

 
13 

   

UNIDADES ORGÂNICAS   
   

DESPACHOS   
   

Presidência  13 
   

Vereação  15 
   

Outros Despachos  26 
   

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA  32 
   

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 7 – 21 de abril de 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Página 
   

ASSEMBLEIA MUNICIPAL   
   

5.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA realizada em 9 de abril de 2015   
   

Voto de Pesar – Falecimento do Economista José da Silva Lopes  47 
   

Voto de Pesar – Falecimento do Dr. Carlos Cunha  47 
   

Votos de Pesar – Falecimento de Manoel de Oliveira  48 
   

Moção – O Assassinato de Farkhunda  49 
   

Moção – Centro de Saúde de Odivelas  49 
   

Moção – Bairro de Santa Filomena  50 
   

Moção – Centro Infantil e o Lar de Odivelas  50 
   

Proposta de Recomendação - Bairro do Girassol  51 
   

Proposta de Recomendação – Bairro Vale do Forno  51 
   

Jardim de Infância da Urmeira – Prosalis:  51 
   

-Propostas de Recomendação  51 
   

-Moção  52 
   

Retirada de Pontos  53 
   
   
   

   
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 7 – 21 de abril de 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL  
DE ODIVELAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 7 – 21 de abril de 2015  

7 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 8 de abril de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

FALECIMENTO DE MANOEL DE OLIVEIRA 
 

“No passado dia 2 de abril o cinema e a cultura 
portuguesa ficaram mais pobres com o falecimento de 
Manoel de Oliveira. 
 
Nascido no Porto em 11 de dezembro de 1908, Manoel 
de Oliveira pautou a sua juventude pela prática desportiva, 
designadamente nas modalidades de atletismo e de 
automobilismo. Mas, cedo manifestou grande interesse 
pelo cinema, tendo frequentado, sob o pseudónimo de 
Rudy Oliver, a escola de atores (para cinema) criada no 
Porto pelo realizador italiano Rino Lupo. Foi, aliás, 
através de Rino Lupo que Manoel de Oliveira teve a sua 
primeira aparição no grande ecrã como ator no filme 
“Fátima Milagrosa” (1928). 
 
Não obstante a sua faceta de ator que lhe permitiu 
participar em vários filmes, tal como a “Canção de 
Lisboa”, é efetivamente como cineasta que Manoel de 
Oliveira obteve o reconhecimento e se afirmou do 
“mundo” da 7ª arte, através de uma carreira longa e 
profícua, iniciado em 1929 com a rodagem do filme 
“Douro, Faina Fluvial”, o qual despertou o interesse dos 
nomes maiores do cinema português da época, 
nomeadamente do realizador António Lopes Ribeiro. 
 
Desde então, jamais deixaria o cinema, tendo realizado 
dezenas de longas e de curtas-metragens, entre as quais se 
destaca aquele que é tida como uma obra intemporal: 
“Aniki-Bóbo” (1942). 
 
A irreverencia que o caracterizava e que traduzia nas suas 
obras valeu-lhe dez dias nos calabouços no período da 
censura salazarista. 
 

Cineasta, ator, diretor, empresário e roteirista, o Mestre 
Manoel de Oliveira foi agraciado com os mais distintos 
galardões, nomeadamente, a Grã-Cruz e o grau de 
Comendador da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, a 
Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e o título de 
Grande-Oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra, 
atribuído em 2014 pelo Presidente François Hollande, em 
representação do Governo francês. 
 
O Prémio Mundial do Humanismo, os Doutoramentos 
honoris causa pela Universidade do Algarve e pela 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a 
qualidade de Professor honorário da Academia de Cinema 
de Skopje e o Prémio Europa David Mourão-Ferreira são 
apenas alguns de muitos outros reconhecimentos 
nacionais e internacionais que Manoel de Oliveira 
granjeou ao longo da sua carreira. 
 
Mas, além do vasto e importante espólio cinematográfico, 
o Mestre Manoel de Oliveira deixa-nos, ainda, o exemplo 
invulgar de um homem que, ao longo dos seus 106 anos 
de idade, soube manter a irreverencia, a inteligência, a 
capacidade criadora e a ambição de abraçar e desenvolver 
novos projetos, o que constitui, sem dúvida, um modelo 
de dinamismo, de criação cultural e de cidadania ativa que 
nos deve inspirar a todos. 
 
É, pois, com pesar que o Executivo Municipal apresenta 
as mais sinceras condolências aos familiares e amigos mais 
próximos de o Mestre Manoel de Oliveira.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FALECIMENTO DE JOSÉ DA SILVA LOPES 
 

“Nascido em Seiça, Concelho de Ourém, José da Silva 
Lopes foi uma figura proeminente em Portugal por ter 
contribuído e protagonizado alguns dos momentos mais 
marcantes desde a segunda metade do século XX do 
nosso país e da economia portuguesa. 
 
Formado em Economia e Finanças pelo Instituto Superior 
de Ciências Económicas e Financeiras (atual ISEG), José 
da Silva Lopes dedicou-se, desde 1955, ao serviço público 
de forma impar, tendo ocupado diversos cargos de grande 
relevância, nomeadamente, como membro dos primeiros 
quatro governos provisórios no período pós-25 de abril e, 
mais tarde, como Ministro das Finanças e do Plano do III 
Governo Constitucional, e também enquanto Governador 
do Banco de Portugal (1975-1980), tendo sido ainda eleito 
como Deputado da AR, entre 1985 e 1987. 
 
Silva Lopes presidiu, entre 1988 e 1995, às Comissões 
para a reforma dos Sistemas Fiscal e Financeiro, 
assumindo posteriormente o cargo de Presidente do 
Conselho Económico e Social, entre 1996 e 2003. 
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Feito Comendador da Ordem Militar de Cristo em 1972 e 
elevado mais tarde, em 2003, a Grã-Cruz da Ordem 
Militar de Cristo, pelo Presidente da República Jorge 
Sampaio, José da Silva Lopes teve um papel 
preponderante nos processos de negociação dos acordos 
entre Portugal e a EFTA (Associação Europeia de Livre 
Comércio) e também no GATT (Acordo Geral sobre 
Tarifas e Comércio), bem como nas negociações do 
Acordo de Comércio Livre com a CEE. 
 
José da Silva Lopes exerceu funções, a partir de 1980, 
como consultor do FMI e do Banco Mundial 
Administrador e Representante de Portugal junto do 
Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, 
entre 1991 e 1993, tendo também presidido 
sucessivamente a diversas Comissões para a reforma dos 
Sistemas Fiscal e Financeiro. 
 
Estes são apenas exemplos de um percurso profissional e 
cívico muito mais vasto e muitíssimo rico que se traduziu 
em benefícios importantes para o país. E, paralelamente a 
uma carreira invejável, José da Silva Lopes será também 
recordado pelas suas extraordinárias qualidades pessoais, 
onde a inteligência, sabedoria, honestidade e rigor moral e 
um sentido de humor invulgar são atributos saudosamente 
reconhecidos e admirados por todos, sobretudo por 
aqueles que com ele privaram e/ou trabalharam ao longo 
da sua vida. 
 
O falecimento de José da Silva Lopes no passado dia 2 de 
abril, constitui um dano irreparável, quer pela enorme 
experiência e saber acumulado que connosco sempre 
partilhava como conferencista, autor e comentador, quer 
sobretudo pelo fato de que, tal como o economista norte-
americano Paul Krugman escreveu no jornal New York 
Times, "O mundo perdeu um grande, bom e incrivelmente amável 
homem". 
 
Perante este nefasto acontecimento, vergamo-nos perante 
a memória de José da Silva Lopes e manifestamos o nosso 
pesar e solidariedade junto da sua família e amigos 
próximos.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL DA PONTINHA 
TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTIL 

 
“Realizou-se, entre os passados dias 2 e 5 de abril, a 34ª 
edição do Torneio Internacional de Futebol Infantil 
organizado pelo Clube Atlético e Cultural, nossa 
emblemática coletividade da Pontinha. 

Odivelas foi, assim, palco de mais um importante evento 
internacional. Foram 4 dias repletos de alegria e ação com 
jogos de elevada espetacularidade, emoção e incerteza no 
resultado. Esta grandiosa festa do futebol começou logo 
na cerimónia de abertura e de acolhimento às equipas 
participantes, e com o jogo entre antigos jogadores 
profissionais de futebol e a combatível e briosa equipa dos 
trabalhadores do Município, a dar o mote para os 
fantásticos jogos oficiais deste torneio, que já muitos 
reconhecem como sendo uma das melhores competições 
anuais de futebol ao nível das camadas mais jovens. 
 
Assistimos a uma verdadeira parada de estrelas, 
“pequenos” jogadores que conviveram e jogaram futebol 
sempre com elevado nível de fair-play e respeito por todos 
os participantes, demonstrando o quão importante são 
estes momentos para o seu percurso pessoal e 
profissional. Destes jovens talentos, muitos deles farão as 
capas dos jornais desportivos num futuro próximo, e será 
nessa altura que se evidenciará muito do caráter, 
disciplina, aprendizagem e profissionalismo adquiridos em 
boa parte nos eventos com esta grandeza e relevância. 
 
Este foi, de facto, um magnífico espetáculo desportivo, 
repleto de emoções, revelador da nossa essência e que 
evidencia o melhor que podemos colher enquanto seres 
humanos, pois o desporto une, motiva e faz-nos acreditar 
que nos podemos superar, sempre! 
 
O Desporto é uma área de importância vital que fomenta 
princípios de solidariedade e trabalho de equipa, ao 
mesmo tempo que promove hábitos saudáveis, a inclusão 
social e a integração efetiva das pessoas com deficiência. E 
também nestes domínios o CAC tem demonstrado de 
forma clara que está fortemente empenhado em não 
deixar ficar ninguém para trás, através da sua aposta de 
sucesso em modalidades inclusivas como o futebol 
feminino e o Goalball. E são também estas (boas) ações 
que elevam o bom-nome do nosso Concelho em matérias 
tão importantes para o desenvolvimento sustentado do 
nosso território e da nossa população. 
 
A entrega, esforço, dedicação e empenho de todos os 
agentes envolvidos na organização desta edição do 
Torneio Internacional de Futebol Infantil, foram 
fundamentais para o sucesso em larga escala desta 
iniciativa. E todos temos a ganhar com isso, pois muito 
nos orgulha as conquistas do nosso movimento 
associativo. 
 
É nesse sentido que a Câmara Municipal e os seus 
Vereadores saúdam o Clube Atlético e Cultural da 
Pontinha, pelo seu meritório e importante trabalho na 
promoção do desporto como fator imprescindível de 
desenvolvimento do ser humano e de promoção de 
hábitos de vida mais saudáveis. 
 
Odivelas, 8 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATAS 
 

 
 

ATA DA 14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 14.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 19 de julho de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 3.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 27 de julho de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMTEJO 
 

 
 

ACORDO DE PAGAMENTO 
 
Pagamento faseado da dívida à SIMTEJO, no valor de 
1.995.332,75 (um milhão, novecentos e noventa e cinco 
mil, trezentos e trinta e dois euros e setenta e cinco 
cêntimos), sujeito à taxa Euribor a 6 meses acrescido de 
spread com taxa de 1,75%, que será efetuado 
semestralmente de acordo com o Plano de Pagamento que 
constitui o anexo 2, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/3702, de 2015.04.01, na 
qual consta um segundo aditamento ao Acordo de 
Pagamento, resultante da cessão de créditos da SIMTEJO 
sobre o Município de Odivelas. 
 
(Acordo de pagamento aprovado na 24.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 2012, publicada no Boletim Municipal edição 
especial n.º 1/2013, e na 20.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas de 2012, publicada no mesmo Boletim Municipal. 
Primeiro Aditamento ao Acordo aprovado na 4.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 2013, publicada no Boletim Municipal 
n.º 16/2013, e na 13.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas de 2013, publicada no Boletim Municipal n.º 19/2013.) 

 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

SERVIÇOS DE SEGUROS 
DE DIVERSOS RAMOS 

 

 
 

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 
 
Emissão de Parecer Prévio Vinculativo favorável, tendo 
em vista a celebração de contrato de aquisição de serviços 
de seguros para sete apólices, de acordo com o proposto 
na Informação Interno/2015/3710, de 2015.04.01: 
-seguro do grupo de acidentes pessoais autarcas; 
-seguro de grupo de acidentes pessoais instalações 
desportivas; 
-seguro de grupo de acidentes pessoais atividades 
temporárias; 
-seguro de grupo de acidentes pessoais voluntariado; 
-seguro de frota automóvel; 
-seguro de responsabilidade civil exploração; 
-seguro multirriscos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
 

Abertura de procedimento respeitante à aquisição da 
prestação do serviço de seguros de diversos ramos, após a 
emissão de parecer prévio vinculativo favorável do órgão 
executivo da Câmara Municipal de Odivelas (acima 
deliberado), de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/3710, de 2015.04.01. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO DO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 

 
 

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 
 

Emissão de parecer prévio vinculativo relativamente à 
celebração do contrato de aquisição de prestação de 
serviços de desinfestação, desratização, desbaratização e 
desinsetização a serem prestados na área territorial do 
Concelho de Odivelas, pelo período de doze meses, 
eventualmente prorrogável por dois períodos de igual 
duração, de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/3232, de 2015.03.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL 
 

 
 

RENOVAÇÃO PARCIAL 
 

Autorização de despesa e abertura de procedimento para 
Renovação Parcial da Frota Automóvel Municipal, cujo 
Júri indicado é o seguinte, de acordo com o proposto na 
informação n.º I/2015/9603, de 2015.04.01: 
 
-Presidente: Dr. David Martins; 
-Vogal efetivo: Dr. Paulo Bernardo e Sousa (substituto do 
Presidente nas suas falhas e impedimentos). 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARCELA DE TERRENO 
 

 
 

DOAÇÃO GRATUITA A FAVOR DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

Aceitação da doação gratuita, de um munícipe do 
concelho de Odivelas, da parcela de terreno com a área de 
49 m2, a favor do domínio público municipal, a retirar da 
área total (222 m2) do prédio urbano sito na Rua das 
Giestas n.º 13, Casal da Rocha, 2620-410 Póvoa de Santo 
Adrião, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha n.º 1428, da freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, inscrito na matriz sob o artigo 1717, da 
União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/2921, de 2015.03.12 e nos termos da 
declaração do munícipe para esse fim, endereçada a esta 
Câmara Municipal, anexa à referida informação.  
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOSTRA DE OFERTAS PROFISSIONAIS  
E EDUCATIVAS 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS 
 

Realização de Workshops/Formação e a aquisição de 
serviços à Associação Inspirar o Futuro, associação juvenil 
sem fins lucrativos, com um custo total estimado de 
€850,00, para planeamento, organização e realização dos 

Workshops (oito), alusivos às temáticas da tomada de 
decisão e empreendorismo, no âmbito da I Mostra de 
Ofertas Profissionais e Educativas de Odivelas (MOPE), a 
realizar nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2015, no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, iniciativa aprovada na 1.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2015 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
1/2015, de 27 de janeiro), de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/3199, de 2015.03.18. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARCERIA 
 

 
 

CASA DO BRASIL DE LISBOA 
CENTRO DE APOIO JURÍDICO 

 
Aceitação da Candidatura ao Projeto “Acolher, Integrar, 
Transformar o/a Imigrante Ativo/a no Exercício da 
Cidadania” – Atividade Centro de Apoio Jurídico 
Itinerante (CAJI) promovido pela Casa do Brasil de 
Lisboa (CBL), nos seguintes termos, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/3675, de 
2015.03.31: 
 
“3. Parceria Centro de Apoio Jurídico Itinerante 
(CAJI)  
 
A atividade Centro de Apoio Jurídico Itinerante (CAJI) 
realiza-se no âmbito do Projeto “Acolher, Integrar, 
Transformar o/a Imigrante Ativo/a no Exercício da 
Cidadania”, promovido pela CBL e destina-se à população 
imigrante do concelho de Odivelas, dado tratar-se de um 
concelho onde esta população tem bastante expressão.  
 
De salientar que o concelho de Odivelas prima pela 
diversidade cultural e religiosa, em resultado dos surtos 
migratórios das últimas décadas, verificando-se atualmente 
um número significativo de população imigrante 
(ocupando o 6.º lugar entre os dezasseis que constituem o 
distrito de Lisboa, com mais pessoas estrangeiras a 
residir). Segundo os Censos de 2011, do total da 
população residente no concelho, 15,6% são naturais de 
várias nacionalidades e de acordo com dados do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de 2013, a 
percentagem de estrangeiros por total de residentes é de 
8,8%, num total de 100 nacionalidades, sendo que as de 
maior expressão no concelho são a brasileira, a guineense, 
a cabo-verdiana e a angolana. 
 
3.1. Objetivo  
 
O CAJI tem como principal objetivo o atendimento 
jurídico, realizado por uma advogada que orienta, informa 
os/as utentes na resolução de problemas de natureza 
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diversa, principalmente no âmbito da Lei de Imigração, 
Lei da Nacionalidade, Direito Civil, Laboral e de Família, 
e outros assuntos. Quando necessário, a advogada apoia 
na elaboração de requerimentos ou recursos perante as 
autoridades administrativas. 
 
3.2. Destinatários 
 
Cidadãos e cidadãs nacionais de países terceiros residentes 
no concelho de Odivelas.   
 
3.3. Âmbito territorial de intervenção 
 
O CAJI vai abranger territórios identificados pela Câmara 
Municipal de Odivelas, através do Gabinete de Saúde, 
Igualdade e Cidadania, onde esta população tenha maior 
prevalência, particularmente em bairros da Vertente Sul de 
Odivelas (Vale do Forno, Serra da Luz, Encosta da Luz, 
Quinta do Zé Luís e Quinta das Arrombas) Olival Basto e 
Póvoa de Stº Adrião (Bairro do Barruncho), sendo que o 
mesmo pode também ser alargado ao restante território 
do concelho.  
 
3.4.Características do Atendimento  
 
O atendimento é presencial e gratuito, mediante marcação 
prévia. Cada atendimento deverá ter uma duração média 
de 30 minutos com a possibilidade de remarcação. Caso 
haja necessidade de prolongar o atendimento, o mesmo 
será garantido.  
 
3.5. Periodicidade/horário  
 
Periodicidade: 1 vez por semana  
Dia: A definir em articulação com os espaços onde a 
atividade vai decorrer 
Horário: A definir em articulação com os espaços onde a 
atividade vai decorrer  
 
3.5. Duração do Projeto 
 
Inicialmente, a atividade CAJI estava prevista decorrer de 
01 de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2015, porém como 
a CBL esteve a aguardar autorização para o 
funcionamento desta atividade, por parte da Ordem de 
Advogados, apenas agora é possível iniciá-la. Restam cerca 
de 3 meses (abril, maio e junho de 2015), todavia a CBL 
compromete-se a assegurar o CAJI ao longo do presente 
ano, de acordo com o informado no expediente remetido 
no dia 30 de março e já atrás mencionado.  
 
3.6. Responsabilidades do Promotor (Casa do Brasil 
de Lisboa) 
 
a) Remuneração da advogada, incluindo deslocações e 
alimentação; 
b) Material de divulgação (panfletos, cartazes em papel e 
formato digital); 
c) Equipamento: computador e impressoras portáteis; 
d) Consumíveis diversos; 

e) Apoio na divulgação local. 
 
3.7. Responsabilidades do Parceiro (Município de 
Odivelas)  
 
a) Divulgação junto à população imigrante local, 
associações de imigrantes loca e população imigrante que 
frequenta as ações de formação de língua portuguesa no 
âmbito do Programa Português para Todos, bem como 
no sítio da CMO e no CLAII; 
b) Apoio logístico, dentro das competências e 
disponibilidades do Gabinete de Saúde, Igualdade e 
Cidadania; 
c) Espaço para a sua concretização*  
 
3.8. *Espaço para funcionamento do CAJI 
 
Os atendimentos ocorrerão em instalações de entidades 
com intervenção no território selecionado, tendo o 
Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania efetuado 
reuniões para esse efeito, com algumas destas, 
designadamente a AMOVALFLOR (Associação de 
Moradores do Bairro Vale do Forno) – Pólo Cívico do 
Vale do Forno, a RUTE – Associação de Solidariedade 
Social e a União de Freguesias da Póvoa de Stº Adrião e 
Olival Basto.  
 
3.9. Linha de Financiamento 
 
FEINT – Fundo Europeu de Integração de Nacionais de 
Países Terceiros. 
 
3.10. Entidade Gestora 
 
Alto Comissariado para as Migrações, ACM, I.P.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 
 

Aceitação dos patrocínios, doados pela Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e pela Fundação 
Portugal-África, no âmbito da realização da V Bienal de 
Culturas Lusófonas, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/3701 de 2015.04.01, e do 
despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, exarado no edoc 2015/18702, e que são os 
seguintes: 
 
-Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) - 
€3.000,00 (três mil euros); 
 
-Fundação Portugal-África - €5.000,00 (cinco mil euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

BAIRRO FONTAINHA DAS PIAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
RAMADA E CANEÇAS - PROCESSO N.º 8115/LO/GI 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDELIMITAÇÃO DA AUGI 
 

Indeferimento do pedido de Redelimitação da AUGI do 
Bairro Fontaínha das Pias, da União de Freguesias de 
Ramada e Caneças, em nome da Comissão de 
Administração Conjunta do Bairro Fontaínhas das Pias, 
nos termos e condições da informação técnica n.º 
3/MS/DGOU/DRRU, de 20-03-2015, e de acordo com 
o proposto na informação dos serviços datada, de 23-03-
2015, que consta no processo mencionado. 
 
“(…) Analisado o pedido da Comissão de Administração 
Conjunta do B° Fontaínha das Pias para redelimitação da 
AUGI, apresentado ao abrigo do art.º 35.° da Lei nº 
91/95, de 02-09, com a atual redação, para alteração dos 
limites aprovados por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures 19-07-2011, com base na informação técnica 
3/MS/DGOU/DRRU/15 a fls. 387 a 391 dos setores 
jurídico e de arquitetura, considerando que a proposta de 
redelimitação, nos moldes em que foi apresentada, 
inviabiliza a reconversão urbanística da AUGI, de acordo 
com a Lei 91/95 de 02/09, na modalidade de loteamento 
de iniciativa dos particulares, comprometendo a 
continuidade e coerência urbanísticas daquele território, e 
sendo estas necessárias à requalificação dos espaços 
públicos, à execução das infraestruturas e subsequente 
legalização das edificações existentes, propõe-se levar o 
processo do Bº Fontaínha das Pias a reunião de Câmara 
Municipal de Odivelas para deliberar sobre a proposta de 
indeferimento do pedido de Redelimitação da AUGI. 
(…)” (Informação n.º 8115/LO/GI, de 23 de março de 2015). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO DOS PEDRÓGÃOS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
RAMADA E CANEÇAS - PROCESSO N.º 35937/LO/GI 

APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO PROJETO DE 
LOTEAMENTO PARA RECONVERSÃO URBANÍSTICA DO BAIRRO 

 
Alteração ao projeto de loteamento para reconversão 
urbanística do Bairro dos Pedrógãos, Apresentada pela 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI. O 
presente pedido de Licença administrativa foi apresentado 
ao abrigo do D.L. n.º 555/99 de 16-12 e Lei n.º 91/95, de 
02-09, com a redação em vigor, e diz respeito a alterações 
a uma operação de loteamento de iniciativa particular, 
para reconversão da AUGI denominada Bairro dos 
Pedrógãos, com área de 38 535 m2. As alterações ao 
projeto de loteamento aprovado, compreendem a 
cedência adicional de uma parcela para equipamentos 
públicos, dentro dos limites do loteamento, com sacrifício 
de um lote privado anteriormente afeto a uso habitacional 

e a reformulação de outro lote privado. Consequente 
revisão do ato de liquidação, conforme consta na 
informação técnica n.º 45/MS/DGOU/ DRU/15, de 20-
03-2015, e de acordo com o proposto na informação 
constante a folha 1641 do processo, de 24-03-2015. 
 
“(…) Na sequência da aprovação das obras de 
urbanização e emissão do alvará de loteamento em 
deliberação da 22ª Reunião Ordinária de Câmara 
Municipal de 20 de novembro de 2014, no âmbito do 
processo de reconversão da AUGI, e consequente 
liquidação de taxas municipais, a Comissão de 
Administração Conjunta do B° dos Pedrógãos deu 
entrada de novos elementos subscritos pelo técnico autor 
do estudo de reconversão, com alterações ao projeto de 
loteamento aprovado na 16ª Reunião Ordinária de Câmara 
Municipal de 22 de agosto de 2012, que compreendem a 
cedência adicional de terrenos para equipamentos públicos 
dentro dos limites do loteamento. 
 
Estas alterações traduzem-se na eliminação do lote 35 e a 
reformulação do lote 34, dando origem à parcela B, 
garantindo, na (íntegra, as necessidades de cedência de 
áreas para equipamentos de utilização coletiva dentro da 
área de intervenção da AUGI. Os restantes parâmetros e 
condições aprovados na anterior deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas, para a reconversão urbanística do 
B° dos Pedrógãos, mantêm-se sem qualquer alteração. 
 
Da análise à proposta apresentada, realizada pelo setor de 
arquitetura, cuja informação técnica n° 
45/MS/DGOU/DRRU/15, constante do processo de 
reconversão a fls. 1633 a 1639, concluiu-se que com a 
cedência adicional de 1089m2, as áreas de cedência para 
equipamentos de utilização pública, são suficientes, 
deixando de ser necessária a compensação por área de 
equipamento em falta, tal como se verificava na versão 
anterior do projeto de loteamento aprovado. 
 
Assim, e na sequência da deliberação da Assembleia Geral 
de Proprietários e Comproprietários da AUGI, realizada 
no passado dia 22/03/15, que aprovou a aquisição e 
cedência destes terrenos, considera-se que estão reunidos 
os requisitos necessários para se propor o envio do 
processo para reunião da Câmara Municipal para 
deliberação sobre a aprovação da proposta de alteração ao 
projeto de loteamento para reconversão urbanística do B° 
dos Pedrógãos e consequente revisão do ato de liquidação. 
(…)” (Informação n.º 35937/LO/GI, de 24 de março de 2015) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2000 PARA O 
LOTE 49 DO BAIRRO QUINTA DA BARROCA, UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 1050/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2000 do Bairro 
Quinta da Barroca, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões, para o lote 49, em nome de José Costa Augusto. 
Tem como objetivo a alteração de uso da fração comercial 
para habitacional, nas condições constantes na informação 
técnica n.º 33/RD/DRRU/DGOU/15, de 16-03-15, e de 
acordo com o proposto na informação constante a folhas 
1057, do processo de 25-03-2015. 
 
“(…) Analisado o pedido de alteração ao alvará de 
loteamento do B° Quinta da Barroca, que tem como 
objetivo a alteração de uso da fração comercial para 
habitacional, em nome de José Costa Augusto, o setor 
jurídico na informação nº 66/IF/DRRU/DGOU/14 a 
fls. 1040 refere que, com a entrega dos documentos 
respetivos, fls. 1029 a 1033, está comprovada a 
titularidade e a legitimidade do interessado.  
 
Da consulta pública promovida com a informação jurídica 
n° 67/IF/DRRU/DGOU/2014 a fls. 1042 a 1043, não se 
registaram reclamações, conforme mencionado a fls. 
1045-verso. 
 
Tendo sido referido pelo setor de arquitetura, na 
¡informação técnica n° 33/RD/DRRU/DGOU/15, a fls. 
1051 a 1055, que há enquadramento legal e regulamentar 
para viabilizar a pretensão, considera-se estarem reunidos 
os requisitos necessários para submeter o presente 
processo a deliberação de Câmara para aprovação da 
resposta de alteração ao alvará de loteamento n° 7/2000 
do B° Quinta da Barroca. (Informação n.º 1050/RC, de 25 de março de 

2015) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 27/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal 
 
A signatária, Susana de Fátima Carvalho Amador, 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos 
dias 20 a 22 de abril de 2015 encontrar-se-á em Londres, 
em representação municipal, no Forum “Prime Business 
Destinations”, promovido pela Europe Business 
Assembly, pelo que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
Artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que 
nesta matéria se encontra em vigor, DESIGNA através 
do presente despacho, para a substituir durante o referido 
período, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. 
Vereador Hugo Manuel dos Santos Martins, que por 
si exercerá as competências próprias elencadas no Artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como as 
delegadas pela Câmara Municipal, nos termos do Artigo 
34.º da mesma lei.  
 
Odivelas, 16 de abril de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 28/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de Vânia Alexandra Marques dos 
Santos como Coordenadora do Setor Administrativo 
Geral – DJFM/SAG 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento dos 
serviços da administração autárquica devem orientar-se pelos 
princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa 
do serviço prestado…”. 
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2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 5, de 27 de março de 2015, 
define-se, no artigo 5º as atribuições da Divisão Jurídica 
e de Fiscalização Municipal (DJFM); 
 
3. Consta do Despacho nº 13/PRES/2015, de 30 de 
março de 2015, a subunidade orgânica denominada “Setor 
Administrativo Geral”, cujas funções, para além de toda 
a vertente administrativa inerente à Divisão, comportam 
uma grande componente administrativa de análise e 
organização processual e procedimental, nomeadamente 
ao nível do trabalho desenvolvido pela fiscalização; 
 
4. O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a), do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação nº 4/2002, de 6 de 
fevereiro e nº 9/2002, de 5 de Março, pela Lei nº 
67/2007, de 31 de dezembro e Lei Orgânica nº 1/2011, 
de 30 de novembro, designo, a Dra. Vânia Alexandra 
Marques dos Santos, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor Administrativo Geral, com 
efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 17 de abril de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHOS N.º 29/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de Luís Fernando Jesus Pereira - 
Coordenador do Setor de Fiscalização de Estacionamento 
– DJFM/SFE 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento dos 
serviços da administração autárquica devem orientar-se pelos 
princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa 
do serviço prestado…”. 
 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 5, de 27 de março de 2015, 

define-se, no artigo 5º as atribuições da Divisão Jurídica 
e de Fiscalização Municipal (DJFM); 
 
3. Consta do Despacho nº 13/PRES/2015, de 30 de 
março de 2015, a subunidade orgânica denominada “Setor 
de Fiscalização de Estacionamento”, criada no âmbito 
da DJFM, cujas funções comportam uma grande 
componente operacional; 
 
4. O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, por 
forma a prestar apoio e colaborar com a Chefe de Divisão 
na atividade diária e apoio às equipas deste setor. 
 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a), do nº 2, do artigo 35º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, designo, o Fiscal Municipal, Luís Fernando 
Jesus Pereira, como Coordenador do Setor de 
Fiscalização de Estacionamento, com efeitos à data do 
presente despacho. 
 
Odivelas, 17 de abril de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 30/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de José Manuel Ferreira Machado 
Pardal como Coordenador do Setor de Fiscalização – 
DJFM/SF 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento dos 
serviços da administração autárquica devem orientar-se pelos 
princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa 
do serviço prestado…”. 
 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 5, a 27 de março de 2015, 
define-se, no artigo 5º as atribuições da Divisão Jurídica 
e de Fiscalização Municipal (DJFM); 
 
3. Consta do Despacho nº 13/PRES/2015, de 30 de 
março de 2015, a subunidade orgânica denominada “Setor 
de Fiscalização”, criada no âmbito da DJFM, cujas 
funções comportam uma grande componente operacional; 
 
4. O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
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adequados e experiência profissional consolidada, 
nomeadamente no apoio à atividade operacional da 
Fiscalização Municipal e à necessidade de cooperar com a 
Sra. Chefe de Divisão no apoio às equipas no terreno. 
 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a), do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação nº 4/2002, de 6 de 
fevereiro e nº 9/2002, de 5 de Março e pela Lei nº 
67/2007, de 31 de dezembro, e, Lei Orgânica nº 1/2011, 
de 30 de novembro, designo, José Manuel Ferreira 
Machado Pardal, Fiscal Municipal do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenador 
do Setor de Fiscalização, com efeitos à data do presente 
despacho. 
 
O Coordenador será coadjuvado pelos Fiscais Luís 
Miguel Delgado Abade na área ambiental e Vítor 
Miguel Batista Lourenço na área urbanística, podendo 
ser substituído por qualquer um destes, nas suas ausências 
e/ou impedimentos, com efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 17 de abril de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 31/PRES/2015 
 

Assunto: Aditamento aos Despachos nº45/PRES/2012 
de 23 de outubro e Despacho nº 71/PRES/2013 de 25 de 
fevereiro - Designação de funcionários municipais 
equiparados a Agentes de Autoridade Administrativa 
 
Através dos Despachos nº 45/PRES/2012 de 23 de 
outubro e Despacho nº 71/PRES/2013 de 25 de fevereiro 
foram designados os funcionários municipais equiparados 
a Agentes de Autoridade Administrativa que têm 
competência para a fiscalização do cumprimento das 
disposições do Código da Estrada, nas vias públicas sob 
jurisdição municipal, situação prevista na alínea d) do n.º1 
do artº 5 do Decreto-Lei nº 44/2005 de 23 de fevereiro, 
na sua redação atual. 
 
Assim, em aditamento aos referidos despachos e 
considerando a necessidade de reforço de pessoal, 
designo, nos termos da alínea a) do nº 3 do Decreto-Lei 
nº 44/2005 de 23 de fevereiro e nº 1 do artº 1 do 
Decreto-Lei nº 327/98 de 02 de novembro, os 
funcionários abaixo indicados como Agentes de 
Autoridade Administrativa: 
 
• Alberto Carlos Monteiro Marques 
 
• José António Velez Cruz 

 
Odivelas, 17 de abril 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 02/GVEV/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO AO SR. 
VEREADOR EDGAR VALLES, JOÃO PAULO DA CRUZ 
ANTÓNIO 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
atentos os artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, subdelego, no 
Adjunto, João Paulo da Cruz António, o exercício das 
competências abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos do Despacho n.º 18/PRES/2015, 
de 30 de março, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade do Serviço Municipal de 
Proteção Civil; 
 
2. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 
35º do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência de mero expediente do Serviço 
Municipal de Proteção Civil com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 
 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
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3. Controlar a assiduidade do pessoal afecto ao meu 
gabinete de apoio pessoal; 
 
4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 2 do 
artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de 
promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal afeto ao Serviço 
Municipal de Proteção Civil e à sua conservação; 
 
5. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 33º do diploma citado, para executar as opções do 
plano e orçamento aprovados, a exercer na área do 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 
6. A competência prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 
35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para promover 
a publicação das decisões previstas no artigo 56º do citado 
diploma; 
 
7. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do 
artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 
dirigir em articulação com os organismos da 
administração pública com competência no domínio da 
proteção civil, o Serviço Municipal de Proteção Civil, 
tendo em vista o cumprimento dos planos de emergência 
e programas estabelecidos e a coordenação das atividades 
a desenvolver naquele âmbito, designadamente em 
operações de socorro e assistência na iminência ou 
ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2015. 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da 
Sr.ª Presidente da CMO, através do Despacho n.º 

18/PRES/2015, de 30 de março 
 

O Vereador 
 

Edgar S. Valles 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/GVEV/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
SECRETÁRIO DO GABINETE DE APOIO AO SR. 
VEREADOR EDGAR VALLES, PAULO JORGE LUÍS 
RIBEIRO 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
atentos os artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, subdelego, no 
secretário, Paulo Jorge Luís Ribeiro, o exercício das 

competências abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos do Despacho n.º 18/PRES/2015, 
de 30 de março, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade do Gabinete de Saúde, 
Igualdade e Cidadania, com inclusão do Centro Local de 
Apoio à Integração do Imigrante; 
 
2. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 
35º do mesmo diploma de assinar ou visar 
correspondência de mero expediente do Gabinete de 
Saúde e Igualdade, com inclusão do Centro Local de 
Apoio à Integração do Imigrante com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 
 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
3. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 2 do 
artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de 
promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal afeto ao Gabinete de 
Saúde e Igualdade, com inclusão do Centro Local de 
Apoio à Integração do Imigrante e à sua conservação; 
 
4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 33º do diploma citado, para executar as opções do 
plano e orçamento aprovados, a exercer na área do 
Gabinete de Saúde e Igualdade, com inclusão do Centro 
Local de Apoio à Integração do Imigrante; 
 
5. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea q) do n.º 1 do 
artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 
assegurar a integração da perspetiva de género em todos 
os domínios de ação do município, designadamente 
através da adoção de planos municipais para a igualdade.  
 
Odivelas, 16 de abril de 2015. 
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Por Delegação e Subdelegação de Competências da 
Sr.ª Presidente da CMO, através do Despacho n.º 

18/PRES/2015, de 30 de março 
 

O Vereador 
 

Edgar S. Valles 
 
 
 

DESPACHO N.º 04/GVEV/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Edgar Valles no Coordenador do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, equiparado a Chefe de Divisão, Luís 
Manuel Oliveira Gomes da Costa 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 2 do 
artigo 38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
atentos os artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, subdelego, no 
Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
equiparado a Chefe de Divisão, Luís Manuel Oliveira 
Gomes da Costa, o exercício das competências abaixo 
indicadas que me foram delegadas e subdelegadas pela Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 18/PRES/2015, de 30 de março, e que 
serão exercidas no âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
1. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para aprovar e 
alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a 
férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento dos 
serviços e da salvaguarda do interesse público; 
 
2. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para justificar 
e injustificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
situações previstas no artigo 40º/nºs 3 e 4 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores em Exercício de Funções 
Públicas. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 

solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Por delegação e subdelegação de competências da Sra. 

Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 18/PRES/2015, de 30 de março, 

 
Edgar S. Valles 

 
 
 

DESPACHO N.º 05/GVEV/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Edgar Valles na Coordenadora do Gabinete de Saúde, 
Igualdade e Cidadania, Maria Manuela Dias dos Santos 
Henriques 
 
Nos termos do artigo 15º/ n.º 3 da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, dos artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
18/PRES/2015, de 30 de março, pelo presente despacho 
subdelego na Técnica Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, e designada 
Coordenadora do Gabinete de Saúde, Igualdade e 
Cidadania, Arq.ª Maria Manuela Dias dos Santos 
Henriques, a competência abaixo discriminada que será 
exercida no âmbito da respetiva subunidade 
orgânica: 
 
1. Assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução de processos. 
 
A competência agora subdelegada poderá ser revogada a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência subdelegada, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2015 
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O Vereador 
 

Por delegação e subdelegação de competências da Sra. 
Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 18/PRES/2015, de 30 de março, 
 

Edgar S. Valles 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/GVMFF/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, no Senhor Diretor do 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e 
Ambiente, Dr. Rui Gonçalves Simões Pereira do 
Nascimento 
 
Nos termos do disposto no artigo 38º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, diploma que aprovou o novo Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, de acordo com os artigos 
35º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo e ao abrigo do disposto no despacho de 
delegação e subdelegação de competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
17/PRES/2015, de 30 de março, pelo presente despacho 
subdelego no Senhor Diretor do Departamento de Gestão 
Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente, Dr. Rui 
Gonçalves Simões Pereira do Nascimento, as 
competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito da Divisão de Educação e Divisão de Inovação 
Social e Projetos Educativos, com exceção do Setor de 
Intervenção e Sucesso Educativo: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício da competência 
prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 

4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no artigo 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário nos 
termos e dentro dos limites legalmente estabelecidos e 
sempre que assim o exija o funcionamento do Serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
9. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
€1.000,00 (mil euros), sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) 
do ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei nº 
162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do artigo 14º, n.º 1, al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos 
do artigo 109º do Código dos Contratos Públicos. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho n.º 
1/GVMFF/2014, datado de 23 de janeiro de 2014, 
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publicado no Boletim Municipal, n.º 3, de 11 de fevereiro 
de 2014. 
 
Odivelas, 7 de abril de 2015. 

 
A Vereadora 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 17/PRES/2015, de 30/03/2015 
 

(Mª Fernanda Franchi) 
 
 
 

DESPACHOS N.º 1/VPCT/2015 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências na 
Adjunta do Gabinete de Apoio do Vereador Paulo César 
Teixeira, Sra. Maria José Pereira Xavier 
 
Nos termos do nº 6 do artigo 42º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, bem como no Decreto-Lei nº 
11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por ex vi do art.º 43º, 
nº 5, do Regime Jurídico das Autarquias Locais e ao 
abrigo do Despacho nº 16/PRES/2015, referente à 
Delegação e Subdelegação da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal no signatário, subdelego na minha Adjunta, 
SRA. MARIA JOSÉ PEREIRA XAVIER, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito do referido Gabinete nos seguintes termos e 
limites: 
 
1. Proceder à abertura, análise e distribuição de 
correspondência e demais expediente, dirigido ao 
Vereador Paulo César Teixeira, cabendo-lhe promover as 
diligências ou a prática de quaisquer atos destinados à 
instrução, pelas unidades orgânicas competentes, dos 
procedimentos administrativos a que respeitem; 
 
2. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, n no n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 16/PRES/2015; 
 
3. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória;  
 
4. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objetivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória; 
 
5. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias; 
 
6. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

7. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade;  
 
8. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
9. Autorizar a prestação de trabalho extraordinário; 
 
10. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
11. Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para a representação oficial 
do Município;  
 
12. Propor a autorização do abono de vencimento de 
exercício perdido por motivo de doença, bem como o 
exercício de funções que dê lugar à reversão de 
vencimento de exercício. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 
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DESPACHO N.º 2/VPCT/2015 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, no Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, Dr. Carlos Alexandre 
Bargado Lérias 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, do artigo 38º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 49/2012, de 29 de 
agosto e do Despacho nº 16/PRES/2015, de 30 de março 
de 2015, referente à Delegação e Subdelegação da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal no signatário, 
subdelego, no Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Bargado Lérias, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão nos seguintes termos e 
limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, no n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 16/PRES/2015; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores mediante os 
respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
trabalhadores; 
 
3. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
4. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos;  
 
5. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
1. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restrição de documentos aos interessados, de 
acordo com o disposto na al. g), do nº 3, do art.º 38º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro; 
 
6. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do ora 
subdelegante, de acordo com o disposto na al. m), do nº 3, 
do art.º 38º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

7. Receber, processar e informar a respeito de 
correspondência dirigida à Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo e a que me for pessoalmente dirigida que se 
refira a atividades desta unidade orgânica. 
 
8. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de divida 
referente à cobrança coerciva de taxas ou de outras 
receitas municipais, suscetíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal, que não sejam pagas pelos respetivos 
devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
(Paulo César Teixeira) 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/VPCT/2015 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, na Chefe da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, Dra. Elisabete Lucas 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, do artigo 38º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 49/2012, de 29 de 
agosto e do Despacho nº 16/PRES/2015, referente à 
Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª 
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Presidente da Câmara Municipal no signatário, subdelego, 
pelo presente despacho, na Sra. Chefe da Divisão Jurídica 
e de Fiscalização Municipal, DRA. ELISABETE 
LUCAS, as competências abaixo indicadas, que serão 
exercidas no âmbito da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal, com exclusão das subunidades respeitantes ao 
Setor de Notariado, à Secção de Contraordenações e 
Execuções Fiscais, bem como ao Setor Técnico-Jurídico, 
nos seguintes termos e limites:  
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no n.º 5, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 16/PRES/2015;  
 
2. Promover e assinar as notificações dos particulares, 
qualquer que seja a forma por que sejam efetuadas; 
 
3. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
mediante os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados; 
 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos;  
 
5. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
6. A competência para autorizar deslocações em serviço 
no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município; 
 
7. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
8. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
9. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória, 
de acordo com o disposto na al. m), do nº 3, do art.º 38º, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  
 
10. A competência genérica de gestão e instrução dos 
procedimentos e processos administrativos, devendo 
tomar as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões;  
 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, de 
acordo com o disposto na al. g), do nº 3, do art.º 38º, do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro; 
 
12. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objectivo de 
preparar a minha competência decisória;  
 
13. A competência para ordenar a remoção de veículos 
estacionados indevida ou abusivamente na via pública; 
 
14. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de divida 
referente à cobrança coerciva de taxas ou de outras 
receitas municipais, suscetíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal, que não sejam pagas pelos respetivos 
devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
 
15. A competência para, nos termos do disposto no 
Código da Estrada e nos Regulamentos Municipais, 
desencadear as ações necessárias ao bloqueamento e 
remoção de veículos que se encontrem em 
estacionamento abusivo, indevido ou em transgressão. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 
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DESPACHO N.º 4/VPCT/2015 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, do Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, do artigo 38º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 49/2012, de 29 de 
agosto e do Despacho nº 16/PRES/2015, referente à 
Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal no signatário, subdelego, 
pelo presente despacho, no Sr. Diretor do Departamento 
Jurídico e de Gestão Financeira e Patrimonial, DR. JOÃO 
MIGUEL DE MELO SANTOS TABORDA 
SERRANO, as competências abaixo indicadas, que serão 
exercidas no âmbito das Subunidades respeitantes à 
Secção de Contraordenações e Execuções Fiscais, bem 
como ao Setor Técnico-Jurídico da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal, nos seguintes termos e limites:  
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
referidas no Capítulo II, no n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 16/PRES/2015; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, mediante os 
respetivos mapas e requerimentos, e ausências ao serviço 
por pequenos períodos;  
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
4. Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município; 
 
5. Autorizar a prestação de trabalho extraordinário dentro 
dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 
 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória;  
 
8. Nos termos do artigo 38º, nº 3, al. l), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, determinar a instrução de 
processos de contraordenação e designar o respetivo 
instrutor; 

9. As competências previstas no Decreto-Lei nº 310/2002, 
de 16 de dezembro, nomeadamente a prevista no artigo 
50.º, nº 2, relativamente à instauração de processos de 
contraordenação; 
 
10. As competências previstas no Decreto-Lei nº 
309/2002, de 16 de dezembro, à sua atual redação, que 
regula a instalação e funcionamento dos recintos de 
espetáculos e de divertimentos públicos, relativamente ao 
processamento das contraordenações; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através 
do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHO N.º 5/VPCT/2015 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Ana Cristina das Neves 
Mousinho como Instrutora de Processos de 
Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 16/PRES/2015, de 
30 março de 2015, pelo presente Despacho, NOMEIO a 
Sra. Dra. Ana Cristina das Neves Mousinho, Técnica 
Superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como instrutora dos processos de 
contraordenação que corram termos na Divisão 
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Jurídica e de Fiscalização Municipal da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 01 de abril de 2015. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHO N.º 6/VPCT/2015 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Maria Helena Paulo da 
Cunha Freitas como Instrutor de Processos de 
Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 16/PRES/2015, de 
30 de março, de 2015, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Maria Helena Paulo da Cunha 
Freitas, licenciada em Direito, como instrutora dos 
processos de contraordenação que corram termos na 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 1 de abril de 2015. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHO N.º 7/VPCT/2015 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Teresa Alexandra Pereira 
Ramos como Instrutora de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 16/PRES/2015, de 
30 de março de 2015, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Teresa Alexandra Pereira 
Ramos como instrutora dos processos de 

contraordenação que corram termos na Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 1 de abril de 2015. 
 
Odivelas, 7 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHO N.º 08/GVPCT/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no Diretor do Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, Arq.º António 
Henrique Moreira Sousa 
 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual e ao abrigo do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 
de março, referente à Delegação e Subdelegação de 
competências da Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas no signatário, subdelego no Sr. Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq. António Henrique Moreira Sousa, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito do respetivo Departamento: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 16/PRES/2015; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
mediante os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
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4. A competência para autorizar deslocações em serviço 
no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município; 
 
5. A competência para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário dentro dos limites legalmente estabelecidos 
e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
7. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
9. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g), 
do n.º 3, do artigo 38.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
10. A competência para praticar atos e formalidades de 
caráter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m), do n.º 3, do artigo 38.º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 
11. A competência para praticar atos inerentes à atividade 
fiscalizadora, designadamente o acompanhamento de 
obra, verificando a conformidade das operações 
urbanísticas que tenham sido objeto de qualquer 
procedimento de controlo prévio com os projetos 
aprovados ou com as comunicações prévias admitidas, 
procedendo aos competentes registos em livro de obra, 
bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias admitidas; 
 
12. Detetar e propor o embargo das obras de urbanização, 
de edificação ou demolição, bem como quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos, quando estejam a 
ser executados em desconformidade com o respetivo 
projeto aprovado ou com as condições da licença ou da 
comunicação prévia admitida e/ou em violação das 
normas legais e regulamentares aplicáveis; 
 
13. A competência para participar a prática de ilícitos 
urbanísticos puníveis como contraordenação ou crime; 

14. A competência para propor a demolição total ou 
parcial das edificações que ameacem ruína ou constituam 
perigo para a saúde e segurança das pessoas; 
 
15. A competência para informar pedidos de ramal de 
água ou esgotos, ou baixada de eletricidade; 
 
16. A competência prevista no artigo 5.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, à sua 
atual redação, para a concessão da autorização de 
utilização referida no artigo 4º, nº 5 deste diploma legal; 
 
17. A competência prevista no artigo 8.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), para a 
direção da instrução do procedimento referente ao 
controlo prévio das operações urbanísticas; 
 
18. A competência prevista no artigo 11.º n.º 1, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, para, ao abrigo do n.º 10 desta disposição, 
decidir as questões de ordem formal e processual que 
possam obstar ao conhecimento de qualquer pedido ou 
comunicação apresentados no âmbito deste diploma; 
 
19. A competência prevista no artigo 11.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), para, ao 
abrigo do n.º 10 desta disposição, proferir despacho de 
aperfeiçoamento do pedido, rejeição liminar ou extinção 
do procedimento, quando aplicável; 
 
20. A competência prevista no artigo 75.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, à sua 
atual redação, para emitir o alvará para a realização das 
operações urbanísticas; 
 
21. A competência para promover, no âmbito dos 
procedimentos em apreciação, as consultas às entidades 
que nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação devam emitir parecer, autorização ou 
aprovação relativamente às operações urbanísticas sujeitas 
a informação prévia, licenciamento ou comunicação 
prévia; 
 
22. A competência para efetuar o registo de embargo, 
assim como da sua cessação ou caducidade, na 
Conservatória do Registo Predial competente, mediante 
comunicação do Despacho que o determinou, 
procedendo-se aos necessários averbamentos; 
 
23. Para os processos em curso cuja aplicabilidade seja o 
Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na versão 
anterior à atual redação, dada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, delegam-se as competências 
plasmadas nessa versão, correspondentes aos anteriores 
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artigos.ºs 4.º/4, por via do 5.º/2, 5.º/2, 8.º/2, 11.º/1, 2,3 e 
4, 36.º/1 e 102.º/8; 
 
24. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de divida 
referente à cobrança coerciva de taxas ou de outras 
receitas municipais, suscetíveis de cobrança em sede de 
execução fiscal, designadamente as despesas previstas no 
artigo 108º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atual, que não sejam pagas pelos 
respetivos devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 7 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHO N.º 9/VPCT/2015 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Paula Cristina da Silva 
Tavares como Instrutor de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 16/PRES/2015, de 

30 de março, de 2015, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Paula Cristina da Silva 
Tavares, licenciada em Direito, como instrutora dos 
processos de contraordenação que corram termos na 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 1 de abril de 2015. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHOS N.º 10/VPCT/2015 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Maria Margarida das Neves 
Pinho como Instrutor de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 16/PRES/2015, de 
30 de março, de 2015, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Maria Margarida das Neves 
Pinho, licenciada em Direito, como instrutora dos 
processos de contraordenação que corram termos na 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 1 de abril de 2015. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHO N.º 11/VPCT/2015 
 

Assunto: Nomeação da Dra. Maria Madalena Romano 
Baptista Calapez Corrêa como Instrutora de Processos de 
Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea n), do nº 2, do 
artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
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determinar a instrução de processos de contraordenação, 
em mim delegada pelo Despacho nº 16/PRES/2015, de 
30 de março de 2015, pelo presente Despacho, 
NOMEIO a Sra. Dra. Dra. Maria Madalena Romano 
Baptista Calapez Corrêa como Instrutora de Processos de 
Contraordenação como instrutora dos processos de 
contraordenação que corram termos na Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 1 de abril de 2015. 
 
Odivelas, 7 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 
 

DESPACHO N.º 12/VPCT/2015 
 

Assunto: Delegação de assinatura na Coordenadora do 
Gabinete do Observatório da Cidade, Dra. Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015,e do art.º 16º, nº 3 da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, delego na Coordenadora do 
Gabinete do Observatório da Cidade, Dra. Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho a competência para a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à mera instrução dos processos integrados nas 
competências cometidas a essa unidade orgânica. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2015 

 
O Vereador 

 
Paulo César Teixeira 

 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela Sra. 

Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 16/PRES/2015, de 30 de março 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DGEJCA/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Senhor 
Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente, Dr. Rui Gonçalves 
Simões Pereira do Nascimento, no Senhor Chefe de 
Divisão de Educação, Dr. Gabriel Davide Lopes Caetano 
 
Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 2, da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que adaptou à 
Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 17/PRES/2015, de 30 de março, pelo 
presente despacho subdelego no Senhor Chefe de Divisão 
de Educação, Dr. Gabriel Davide Lopes Caetano, as 
competências que me foram delegadas e que serão 
exercidas no âmbito da respetiva Divisão, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício da competência 
prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 206º, n.º 3 da Lei Geral em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho; 
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5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços; 
 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo da Divisão de 
Educação.  
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
1/DGEJCA/2014, datado de 23 de janeiro de 2014, 
publicado no Boletim Municipal, nº 3, de 11 de fevereiro 
de 2014. 
 
Odivelas, 7 de abril de 2015. 

 
O Diretor 

Do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente 

Por subdelegação de competências da Sra. Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, através do Despacho n.º 1/GVMFF/2015, de 07/04/2015 

 
(Rui Nascimento, Dr.) 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/DGEJCA/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Senhor 
Diretor do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente, Dr. Rui Gonçalves 
Simões Pereira do Nascimento, na Senhora Chefe de 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos, com 
exceção do Setor de Intervenção e Sucesso Educativo, 
Dra. Carla Cristina Moreiras Sérgio 
 

Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 2, da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que adaptou à 
Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 17/PRES/2015, de 30 de março, pelo 
presente despacho subdelego na Senhora Chefe de 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos, Dra. 
Carla Cristina Moreiras Sérgio, as competências que me 
foram delegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respetiva Divisão, com exceção do Setor de Intervenção e 
Sucesso Educativo, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício da competência 
prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com destino a quaisquer 
entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou Titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 206º, n.º 3 da Lei Geral em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho; 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços; 
 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo da Divisão de Inovação 
Social e Projetos Educativos. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
2/DGEJCA/2014, datado de 23 de janeiro, publicado no 
Boletim Municipal, nº 3, de 11 de fevereiro de 2014. 

 
Odivelas, 7 de abril de 2015. 

 
O Diretor 

Do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente 

Por subdelegação de competências da Sra. Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, através do Despacho n.º 1/GVMFF/2015, de 07/04/2015 

 
(Rui Nascimento, Dr.) 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 08/GVPCT/2015, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, 
Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, as 

competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 16/PRES/2015; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
4. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
5. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
6. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
7. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
8. A competência para praticar atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m) do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
 
9. A competência para praticar atos inerentes à atividade 
fiscalizadora, designadamente, verificando a conformidade 
das operações urbanísticas que tenham sido objeto de 
qualquer procedimento de controlo prévio com os 
projetos aprovados ou com as comunicações prévias, 
procedendo aos competentes registos em livro de obra, 
bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias; 
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10. A competência prevista no artigo 8.º, n.º 2 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação em vigor, para a direção da instrução do 
procedimento referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas; 
 
11. A competência para promover, no âmbito dos 
procedimentos em apreciação, as consultas às entidades 
que nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação devam emitir parecer, autorização ou 
aprovação relativamente às operações urbanísticas sujeitas 
a informação prévia, licenciamento ou comunicação 
prévia. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegada nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 8 de abril de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

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

Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 08/GVPCT/2015 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 3/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 08/GVPCT/2015, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
Chefe da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, 
Arq.ª Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 16/PRES/2015; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
4. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
5. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
6. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
7. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
8. A competência para praticar atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m) do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 
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9. A competência para praticar atos inerentes à atividade 
fiscalizadora, designadamente, verificando a conformidade 
das operações urbanísticas que tenham sido objeto de 
qualquer procedimento de controlo prévio com os 
projetos aprovados ou com as comunicações prévias, 
procedendo aos competentes registos em livro de obra, 
bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias; 
 
10. A competência prevista no artigo 8.º, n.º 2 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação em vigor, para a direção da instrução do 
procedimento referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas; 
 
11. A competência para promover, no âmbito dos 
procedimentos em apreciação, as consultas às entidades 
que nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação devam emitir parecer, autorização ou 
aprovação relativamente às operações urbanísticas sujeitas 
a informação prévia, licenciamento ou comunicação 
prévia. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegada nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 8 de abril de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

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

Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 08/GVPCT/2015 
 

António de Sousa, Arq.º 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa 
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 08/GVPCT/2015, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Especiais, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 
expediente e correspondência, com exceção da dirigida a 
entidades referidas no Capítulo II, n.º 5, alíneas a) e b) do 
Despacho n.º 16/PRES/2015; 
 
2. A competência para autorizar férias dos trabalhadores, 
em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. A competência para justificar faltas no âmbito do 
serviço, à exceção da situação prevista no n.º 3 do artigo 
206.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação; 
 
4. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
5. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
6. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
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7. A competência para praticar atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
m) do n.º 3 do artigo 38.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegada nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 8 de abril de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

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

Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 08/GVPCT/2015 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 05/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Reconversão Urbana de 
Áreas Criticas  
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 08/GVPCT/2015, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego no 
Coordenador do Setor de Reconversão Urbana de Áreas 

Criticas, Arq. Marco Alexandre Reis da Silva Oliveira, 
a assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito do referido Setor. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 8 de abril de 2015 

 
O Diretor do Departamento de 

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

Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 08/GVPCT/2015 
 

(António de Sousa, Arq.º) 
 
 
 

DESPACHO N.º 06/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Secretaria Central  
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 16º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e ao abrigo do Despacho n.º 08/GVPCT/2015, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na 
Coordenadora do Setor de Secretaria Central, Dra. Isabel 
do Nascimento Pinto Lapa Garcez, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito do referido Setor. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 8 de abril de 2015 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

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

Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 08/GVPCT/2015 
 

António de Sousa, Arq.º 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
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/2015/3860, de 2015.04.08, referente 
ao mês de março de 2015: 
 
Processo n.º 9860/OP/GI 
Nome: OPTIMUS – Comunicações, S.A. 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do art.º 111º do CPA 
Local: Rua Gago Coutinho e Rua Sidónio Pais – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 09.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro Deserto o Procedimento   
 
Processo n.º 13134/D 
Nome: Zon – TV Cabo, S.A.  
Assunto: Caducidade – art.º 71 do Dec. Lei n.º 555/99 com a 
redação atual 
Local: Rua 16 de Abril, Bairro Sol Nascente – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 09.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a Caducidade   
 
Processo n.º 14709/D/V 
Nome: José Henriques Antunes  
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação ao 
abrigo do art.º 89º do Dec. Lei 555/99, com a redação atual 
Local: Praceta Francisco Alves Taborda, n.º 3, r/c dt.º  – União 
de Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 09.03.2015 
Teor do Despacho: Homologo o Auto de Vistoria/ Determino a 
Execução das Obras de Conservação   
 
Processo n.º 23/2014/D/V 
Nome: Basília da Cruz de Almeida Oliveira  
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação ao 
abrigo do art.º 89º do Dec. Lei 555/99, com a redação atual 
Local: Rua do Souto, n.º 1, c/v dt.ª  – Freguesia  de Odivelas 
Data de despacho: 09.03.2015 
Teor do Despacho: Homologo o Auto de Vistoria/ Determino a 
Execução das Obras de Conservação   
 
Processo n.º 12582/CP/OP/GI 
Nome: António Isaías Carapinha 
Assunto: Caducidade – art.º 71 do Dec. Lei n.º 555/99 com a 
redação atual 
Local: Rua 25 de Abril, lote 354, Vale Pequeno – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 12.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro a Caducidade  
 
 

Processo n.º 13504/D 
Nome: Optimus – Comunicações, S.A. 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do artigo 111º do CPA 
Local: Rua Gago Coutinho e Rua Dr. Sidónio Pais – Freguesias 
de Odivelas 
Data de despacho: 12.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro Deserto o 
Procedimento  
 
Processo n.º 5104/OP 
Nome: J. Rodrigues e Deolinda, Ldª 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
caducidade, nos termos do art.º 71º do RJUE 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 21 – União de 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 19.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro Caducidade do 
Procedimento  
 
Processo n.º 5996/OP 
Nome: Pontiprédio – Construção Civil, S.A. 
Assunto: Licença administrativa – n.º 2 do art.º 4º do Dec. Lei 
n.º 555/99 na sua nova redação 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 12 – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Licença 
Administrativa  
 
Processo n.º 5998/OP 
Nome: Pontiprédio – Construção Civil, S.A. 
Assunto: Licença administrativa – n.º 2 do art.º 4º do Dec. Lei 
n.º 555/99 na sua nova redação 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 13 – União de 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Licença 
Administrativa  
 
Processo n.º 447/JS/15 
Nome: Arao Lester de Estima Beny 
Assunto: Execução de obras de edificação em desacordo com a 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 218 e 219, Bairro Sol Nascente 
– União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Embargo/Notifique-se  
 
Processo n.º 69/2014/OP/GI 
Nome: Augusto dos Ramos Barão 
Assunto: Licença administrativa – n.º 2 do art.º 4º do Dec. Lei 
n.º 555/99 de 16/12, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Dec. Lei n.º 26/2010 de 30/03 
Local: Rua Terra da Fonte, lote 605, Bairro Casal da Silveira – 
União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Licença 
Administrativa  
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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/2015/3858, de 2015.04.06, 
referente ao mês de março de 2015:  
 
Processo n.º 87/2014/OP/GI 
Nome: João Maria Simões 
Assunto: Audiência de Interessados – art.º 100º e 101º do CPA   
Local: Rua 24 de Junho, lote 113, Bairro Casal do Rato – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 03.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 95/2014/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Morais 
Assunto: Audiência de Interessados – art.º 100º e 101º do CPA   
Local: Rua Joaquim da Cunha Roque, lote 17, Bairro Moinho do 
Baeta – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 02.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 93/2014/OP/GI 
Nome: José Caetano Ascenção 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua Machado Castro, lote 504, Bairro Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 91/2014/OP/GI 
Nome: Luís Nunes Lamego 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua das Fontainhas, lote 9, Bairro das Fontainhas – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 81/2014/OP/GI 
Nome: Orlando Henriques Bento 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua General Norton de Matos, lote 474, Bairro Casal da 
Silveira – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 10/D/OVP 
Nome: Proarba Energia e Telecomunicações, ldª 
Assunto: Comunicação prévia – D.L. n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. n.º 
26/2010 de 30 de março    
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 555, Bairro Casal Novo 
– União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 02.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
 

Processo n.º @-50/2014 
Nome: Manuel Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização    
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 149 – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 93/2014/OP/GI 
Nome: José Caetano Ascenção 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua Machado Castro, lote 504, Bairro Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 02.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 21/2014/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A. 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua das Arroteis – União das Freguesias de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14877/CP/OP/GI 
Nome: Amália da Conceição Gonçalves Nunes e Herdeiros 
Assunto: Rejeição Liminar    
Local: Rua da Fé, lote 77, Bairro Novo do Trigache – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Rejeite-se Liminarmente/Notifique-se  
 
Processo n.º 14749/CP/OP/GI 
Nome: Pedro João Bastos Ribeiro 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua do Girassol, lote 166, Bairro do Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se   
 
Processo n.º 13731/CP/OP/GI 
Nome: Silvestre Costa Franco 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Carlos Oliveira, lote 75, Bairro Alto de Famões – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização   
 
Processo n.º 14773/CP/OP/GI 
Nome: João Ferreira Afonso 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do D.L. 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: Lote 69, Bairro Casal das Queimadas à Quinta das Dálias 
– União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia   
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Processo n.º 13239/CP/OP/GI 
Nome: Francisco José Dias de Oliveira Morgado 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Av. da Liberdade, lote 112, Bairro Casal do Trigache – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se   
 
Processo n.º 11614/CP/OP 
Nome: El Rei D. Dinis – Atividades Hoteleiras, Ldª 
Assunto: Audiência de interessados – n.º 1 do art.º 109 do RJUE    
Local: Av. D. Dinis, n.º 94 A – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se   
 
Processo n.º 14718/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Simões Tavares 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua 25 de Abril, lote 141, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se   
 
Processo n.º 14888/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel da Silva Mendes 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua dos Artistas, lote 132, Bairro Moinho do Baeta – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se   
 
Processo n.º 14806/CP/OP/GI 
Nome: Alcides Amado 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Lote 19, Bairro Quinta das Canoas – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 06.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se   
 
Processo n.º 14459/CP/OP/GI 
Nome: Maria Manuela dos Santos Costa 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 466, Bairro Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 09.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização   
 
Processo n.º 56/DOVP 
Nome: Tecnilopes – Manutenções Elétricas, Ldª 
Assunto: Comunicação prévia – D.L. n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. n.º 
26/2010 de 30 de março    
Local: Rua Armando Cortez, lote 194, Bairro Alto de Famões – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 09.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 41/DOVP 
Nome: João de Sousa Pinto 
Assunto: Comunicação prévia – D.L. n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. n.º 
26/2010 de 30 de março    
Local: Rua do Alecrim, lote 347, Bairro Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 

Data de despacho: 10.03.2015 
 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
Processo n.º 14745/CP/OP/GI 
Nome: António Joaquim Traitolas Durão 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 92, Bairro Moinho 
do Baeta – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 10.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14681/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Alberto da Costa Varanda 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua Piteira Santos, lote 286, Bairro do Girassol – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 10.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14711/CP/OP/GI 
Nome: Georgina da Conceição Silva Martins 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua da Vitória, lote 67, Bairro Casal do Rato – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14477/CP/OP/GI 
Nome: José da Silva 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua da Boa Hora, lote 93, Bairro dos Carrascais – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 10.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 1270/OP/GI 
Nome: António Dantas Antunes 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua da Vitória, n.º 26, Bairro Casal do Rato – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14308/OP/GI 
Nome: Bernardina Gonçalves Magalhães Luis 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Natália Correia, lote 206, Bairro da Milharada – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14456/D/V 
Nome: Amável Pereira Simões 
Assunto: Anomalias na construção    
Local: Rua D. Dinis, lote 72 – União das Freguesias de Pontinha 
e Famões 
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Data de despacho: 11.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 11489/D/V 
Nome: Cond. do Prédio da Rua Padre João Pinto, n.º 7 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua Padre João Pinto, n.º 7 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 11.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 12298/CP/OP/GI 
Nome: Emídio Fernando Lopes Marques 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Abel Manta, lote 32, Bairro Trigache Centro – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14308/OP/GI 
Nome: Bernardina Gonçalves Magalhães Luis 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Natália Correia, lote 206, Bairro da Milharada – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @49/2014 
Nome: Daniel Cardoso de Matos 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua Maria Lamas, lote 18, Bairro Casal do Rato – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 19/2014/OP/GI 
Nome: Abrão de Carvalho 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 32, Bairro Alto de Famões – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 17.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 12969/CP/OP/GI 
Nome: Deolinda Rosa Ferreira Gonçalves Carvalho 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, lote 19, Bairro Casal dos 
Apréstimos – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 13.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 12595/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins Mendes 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 60, Bairro Casal Mourigo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 

Data de despacho: 16.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14139/CP/OP/GI 
Nome: João Neves Rosa 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua do Oeste, lote 296, Bairro Casal do Rato – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 16.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 44/2015/OP/GI 
Nome: António Joaquim Martins Gregório 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Aires da Silva Martiniano, lote 13, Bairro Novo do 
Trigache – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 46/2015/OP/GI 
Nome: Maria Celeste Soares de Jesus Martins 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 1º de Janeiro, lote 57, Bairro Novo do Trigache – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Pévia  
 
Processo n.º 47/2015/OP/GI 
Nome: José Maria Nunes Lamego e outro 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Duque de Saldanha, lote 10, Bairro Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 28/2014/OP/GI 
Nome: Avelino Cunha Gonçalves 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua dos Artistas, lote 130, Bairro Moinho do Baeta – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 19.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 10/2014/OP/GI 
Nome: António Guerreiro 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, lote 121, Bairro Casal 
da Silveira – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 36/2014/OP/GI 
Nome: Pedro Dias Carriche 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, lote 70, Bairro Tomada da 
Amoreira – União das Freguesias de Ramada e Caneças 
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Data de despacho: 19.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 96/2014/OP/GI 
Nome: Olívio São Pedro Mendes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 1º de Janeiro, lote 72, Bairro Novo do Trigache – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 5/2014/OP/GI 
Nome: José Sobral 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua Mirassol, lote 818, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 3/2015/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Fernandes Costa e outros 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua do Oeste, lote 284, Bairro Casal do Rato – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 32037 
Nome: Pimpolhos e Sabichões, Ldª 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 do Brasil, lote 2, Urb. dos Bravios – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 19.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14358/CP/OP/GI 
Nome: Isabel Maria Rodrigues Ferreira Ribeiro 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Vieira da Silva, lote 47, Bairro da Milharada – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 12882/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Gonçalves Caetano 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 1º de Maio, lote 39, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14761/CP/OP/GI 
Nome: Anabela Maria dos Santos Cachapa Bôto e outros  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Cidade Ponte de Sôr, lote 348, Bairro Vale Grande – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 

Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 8780/D 
Nome: Luís António Pereira Serôdio  
Assunto: Audiência de interessados – n.º 3 do art.º 106 do RJUE    
Local: Rua Duque Saldanha, n.º 10, r/c dtº – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 12406/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Castanheira e Maria laura da Cunha Gama 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua Francisco Holanda, lote 104, Bairro Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14695/CP/OP/GI 
Nome: Ilídio ferreira Rodrigues e outro 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua Vieira da Silva, lote 56, Bairro da Milharada – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14444CP/OP/GI 
Nome: José Gaspar 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua São Domingos, lote 173, Bairro Vale Grande – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 2514/OP 
Nome: Holon Chen 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Courela dos Fornos, lote 17 – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13567/CP/OP/GI 
Nome: Maria Celeste Maia Jorge 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Bairro Quinta das Pretas, lote 13 – União das Freguesias 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14512/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Castanheira e Maria laura da Cunha Gama 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do Dec. Lei 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Dec. 
Lei 26/2010 de 30 de março    
Local: Rua da Liberdade, lote 5, Bairro Quinta das Canôas – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13050/CP/OP/GI 
Nome: Luís Filipe da Silva Gomes 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
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Local: Rua Barbosa du Bocage, lote 1283, Bairro Casal Novo – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 12007/CP/OP/GI 
Nome: Hermínio Antunes Alves 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Fernão Lopes Graça, lote 184, Bairro Granjas Novas 
– União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14057/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Manuel Lucas Gonçalves 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Raul Proença, lote 35, Bairro Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 11952/CP/OP/GI 
Nome: Avelino Santos Bento 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Rainha D. Leonor, lote 218, Bairro Vale Grande – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13576/CP/OP/GI 
Nome: Romeu Farinha Gil 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua do Poço, lote 855, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13199/CP/OP/GI 
Nome: Raul Ferreira 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua S. José, lote 127, Bairro Vale Grande – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 39/2015/D 
Nome: NOS – Comunicações, S.A.  
Assunto: Outras operações urbanísticas – art.º 34º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo Dec. Lei n.º 136/2014 de 03 de setembro    
Local: Rua José Duarte Lexim, Rua General Alves Roçadas e 
Rua Garrett – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Autorizada a Operação 
Urbanística  

Processo n.º 60/2015/D 
Nome: NOS – Comunicações, S.A.  
Assunto: Outras operações urbanísticas – art.º 34º do D.L. 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 Luís de Camões – União das Freguesias de Póvoa de 
Stº Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Autorizada a Operação 
Urbanística  
 
Processo n.º 14601/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Rosa Gomes  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 da Liberdade, lote 171, Bairro Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14760/CP/OP/GI 
Nome: Anabela Maria dos Santos Cachapa Bôto  e outros 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Cidade de Vendas Novas, lote 347, Bairro Vale 
Grande – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 29606/OCP/OC 
Nome: Associação de Melhoramentos do Vale Pequeno  
Assunto: Audiência de interessados – n.º 1 do art.º 109 do RJUE    
Local: Praceta da Sede, lote 150, Bairro Vale Grande – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 12542/CP/OP/GI 
Nome: Ana Filipa Sequeira e Nuno Gonçalo Loureiro Rodrigues  
Assunto: Audiência de interessados – art.º 100º e 101º do CPA    
Local: Rua Vieira da Silva, lote 65, Bairro da Milharada – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14761/CP/OP/GI 
Nome: NOS  - Comunicações, S.A.  
Assunto: Outras operações urbanísticas – art.º 18º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Luís de Camões – União das Freguesias de Póvoa de 
Santo Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 23.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Operação Urbanística  
 
Processo n.º 12752/CP/OP/GI 
Nome: Carla Sofia da Silva Barbosa Fernandes e Silva  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Padre António Vieira, lote 632, Bairro dos Quatro – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
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Processo n.º 14503/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Vicente de Lemos  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Alves Redol, lote 94, Bairro das Sete Quintas – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 27.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 12752/CP/OP/GI 
Nome: Maria Alzira da Silva Oliveira  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Maria Lamas, lote 22, Bairro Casal do Rato – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 12550/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Pereira Carvalho Mateus  
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do D.L. n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual    
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 406, Bairro Vale Grande – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13536/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Bento de Campos  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 do Ribeiro, lote 28, Bairro Quinta das Canoas – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 12752/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Anjo do Coval  
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do D.L. 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 Norton de Matos, lote 458, Bairro Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.03.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
 
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/2015/3861, 
de 2015.04.08, referente ao mês de março de 2015: 
 
Processo n.º 14057/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Manuel Lucas Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Raúl Proença, lote 35, Bº Quinta das Dálias  – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 02.03.2015 

Comprovativo n.º 72/2015 
 
Processo n.º 5/2015/OP/GI 
Nome: Manuel Vaz dos Santos  
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 2 de Abril, lote 932, Bº Casal da Silveira  – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 04.03.2015 
Comprovativo n.º 73/2015 
 
Processo n.º 14848/CP/OP/GI 
Nome: António Fernando Moreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Alegria, lote 463, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 04.03.2015 
Comprovativo n.º 74/2015 
 
Processo n.º 14844/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Aquilino Ribeiro – UF de Póvoa de St.º Adrião e 
Olival Basto 
Data de emissão: 04.03.2015 
Comprovativo n.º 75/2015 
 
Processo n.º 14756/CP/OP 
Nome: Anabela Henriques Marques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Humberto Delgado, lote 172, Bº Casal do Bispo  – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 04.03.2015 
Comprovativo n.º 76/2015 
 
Processo n.º 79/2014/OP/GI 
Nome: Benjamim da Silva Martins 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Artistas, lote 121, Bº Moinho do Baeta  – UF de 
Ramada e Caneças  
Data de emissão: 09.03.2015 
Comprovativo n.º 77/2015 
 
Processo n.º 14046/CP/OP/GI 
Nome: Octávio Perpétua do Fundo 
 Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Poder Local, lote 2, Bº Tomada da Amoreira  – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 09.03.2015 
Comprovativo n.º 78/2015 
 
Processo n.º 14585/CP/OP/GI 
Nome: José Dias Rosa e outro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 160, Bº da Milharada  – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 09.03.2015 
Comprovativo n.º 79/2015 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 7 – 21 de abril de 2015  

39 
 

Processo n.º 25/2014/OP/GI 
Nome: Filipe José Lourenço 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Esperança, lote 18 A, Bº Casal do Bispo  – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 09.03.2015 
Comprovativo n.º 80/2015 
 
Processo n.º 25/2015/D/OVP 
Nome: Lisboagás – GDL, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Guiné – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 10.03.2015 
Comprovativo n.º 81/2015 
 
Processo n.º 14815/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Barata Henriques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Figueira, lote 88, Bº Casal do Bispo  – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 09.03.2015 
Comprovativo n.º 82/2015 
 
Processo n.º 84/2014/OP/GI 
Nome: José Monteiro Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Moinho do Baeta, lote 34, Bº Moinho do Baeta  – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 11.03.2015 
Comprovativo n.º 83/2015 
 
Processo n.º 14355/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima da Conceição Gonçalves Gomes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 573, Bº Casal da Silveira  – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.03.2015 
Comprovativo n.º 84/2015 
 
Processo n.º 14729/CP/OP/GI 
Nome: José Ramos Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Fé, lote 215, Bº Casal do Rato  – UF de Pontinha 
e Famões 
Data de emissão: 12.03.2015 
Comprovativo n.º 85/2015 
 
Processo n.º 14553/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Amaral dos Santos Cerveira e outra 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Stª Catarina, lote 5, Bº do Girassol  – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.03.2015 
Comprovativo n.º 86/2015 
 
Processo n.º 13987/CP/OP/GI 
Nome: Rosalina da Conceição Nunes António 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua Bonjardim, lote 450, Bº Casal Novo  – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 16.03.2015 
Comprovativo n.º 87/2015 
 
Processo n.º 11414/CP/OP/GI 
Nome: Maria Ângela Branquinho Nunes Francisco 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Fontainhas, lote 50, Bº das Fontainhas  – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 17.03.2015 
Comprovativo n.º 88/2015 
 
Processo n.º 14612/CP/OP/GI 
Nome: Filipe Cipriano Domingos Rosa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Florbela Espanca, lote 42, Bº Quinta das Pretas  – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 17.03.2015 
Comprovativo n.º 89/2015 
 
Processo n.º 14612/CP/OP/GI 
Nome: Filipe Cipriano Domingos Rosa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Florbela Espanca, lote 42, Bº Quinta das Pretas  – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 17.03.2015 
Comprovativo n.º 89/2015 
 
Processo n.º 12/2015/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Ferreira Rocha 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Gentil Martins, lote 24, Bº Novo de St.º Eloy – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 19.03.2015 
Comprovativo n.º 90/2015 
 
Processo n.º 1/2015/OP/GI 
Nome: Pedro Alexandre Garcia Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Terra da Fonte, lote 603, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 19.03.2015 
Comprovativo n.º 91/2015 
 
Processo n.º 14643/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Chaves Almeida 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 1º de Maio, lote 212, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 19.03.2015 
Comprovativo n.º 92/2015 
 
Processo n.º 12953/CP/OP/GI 
Nome: Lismago – Soc. de Construções, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Horta Grande e Cochos, lote 6, Urb. Moinhos do 
Cruzeiro – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 19.03.2015 
Comprovativo n.º 93/2015 
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Processo n.º 10/2015/D/OVP 
Nome: Proarba – Energia e Telecomunicações, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 555, Bº Casal Novo – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 20.03.2015 
Comprovativo n.º 94/2015 
 
Processo n.º 14603/CP/OP 
Nome: José Cardoso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 24 de Junho, lote 119, Bº Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.03.2015 
Comprovativo n.º 95/2015 
 
Processo n.º 13921/CP/OP/GI 
Nome: Adelino Carvalho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua António Freitas, lote 10, Bº Quinta da Fonte – 
Freguesia de Odivelas  
Data de emissão: 26.03.2015 
Comprovativo n.º 96/2015 
 
Processo n.º 14047/CP/OP/GI 
Nome: Maria Madalena Antunes do Nascimento 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal Novo, lote 372, Bº Casal Novo  – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 25.03.2015 
Comprovativo n.º 97/2015 
 
Processo n.º 4360/OP/GI 
Nome: Alcides Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Soares dos Reis, lote 32, Bº Encosta do Mourigo  – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.03.2015 
Comprovativo n.º 98/2015 
 
Processo n.º 22405/OCP/OC 
Nome: Restaurante Grelha Ideal, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Alfredo Ruas, n.º 74, Bº dos Pedrenais  – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 27.03.2015 
Comprovativo n.º 99/2015 
 
Processo n.º 93/2014/OP/GI 
Nome: José Caetano de Ascenção 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Machado de Castro, lote 504, Bº Casal da Silveira  – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.03.2015 
Comprovativo n.º 100/2015 
 
Processo n.º 20/2015/OP/GI 
Nome: Sérgio Alexandre Gomes Pio e outra 

Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Viana da Mota, lote 174, Bº Encosta do Mourigo  – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.03.2015 
Comprovativo n.º 101/2015 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Atos com eficácia externa efetuados, no âmbito da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, no período compreendido 
entre 2 e 31 de março de 2015, nos termos da informação n.º 
Interno/2015/3921, de 2015.04.09: 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Camélias, n.º 37, Bairro Quinta da Barroca, Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Geocontrole – Gabinete de Geotecnia e 
Topografia, Lda) 
(Processo 26/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.03.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno e desbaste de 
eucalipto localizado na Rua dos Viveiros, lote 2 A 16, Bairro dos 
CTT, Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Nazaré do Céu Lobato) 
(Processo 112/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.03.12 
 
 
DESPACHO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS DA VIA 
PÚBLICA 
 
Assunto: Remoção de um veículo Iveco, com matrícula 37-86-
ND, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
18/VIAT/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: 2015.03.03 
Data da remoção: 2015.03.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Golf, com 
matrícula 78-54-FL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
15/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.03.06 
Data da remoção: 2015.03.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
matrícula 37-BJ-91, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 45/VIATOD/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: 2015.03.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover, com matrícula 23-71-
LE, 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/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: 2015.01.19 
Data da remoção: 2015.03.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Toledo, com matrícula 
38-72-AF, 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/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: 2015.01.19 
Data da remoção: 2015.03.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mitsubishi, com matrícula PJ-
50-74, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
19/VIAT/PO/FA/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: 2015.03.02 
Data da remoção: 2015.03.09 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover, com matrícula 32-47-
NE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
16/VIAT/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: 2015.02.11 
Data da remoção: 2015.03.09 
 
Assunto: Remoção de um atrelado, 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 20/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: 2015.03.02 
Data da remoção: 2015.03.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Concerto, com 
matrícula 25-57-AQ, 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/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: 2015.03.06 
Data da remoção: 2015.03.10 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Express, com 
matrícula 27-55-DO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
21/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: 2015.03.02 
Data da remoção: 2015.03.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com matrícula 
91-14-QD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 46/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: 2015.03.11 
Data da remoção: 2015.03.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
47-41-NB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 46/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: 2015.03.11 
Data da remoção: 2015.03.11 
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Assunto: Remoção de um veículo Rover, com matrícula 09-25-
BB, 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/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.11 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volvo 960, com matrícula 79-
80-EU, 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/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
54-00-BJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
23/VIAT/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.12 
 
Assunto: Remoção de um veículo Microcar Virgo II, com 
matrícula 99-JS-64, 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/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Palio, com matrícula 50-
29-LJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
12/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.13 
 

Assunto: Remoção de um veículo Toyota Hiace, com matrícula 
93-04-UE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 47/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.13 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com matrícula 49-
70-CR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
24/VIAT/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mitsubishi Space, com 
matrícula 83-80-CV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
25/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 88-
07-PU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
26/VIAT/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.16 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
73-70-HM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
27/VIAT/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.17 
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Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 88-
07-PU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
28/VIAT/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.17 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 19-
11-JE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
29/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo VW Polo, com matrícula 72-
63-HQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
30/VIAT/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Mercedes, com matrícula DH-
41-82, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
31/VIAT/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.18 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault 11, com matrícula 
OF-88-80, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
13/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: 2015.02.24 
Data da remoção: 2015.03.18 
 

Assunto: Remoção de um veículo Mitsubishi Carisma, com 
matrícula 48-41-IL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
14/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: 2015.03.16 
Data da remoção: 2015.03.24 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com matrícula 53-
95-DL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
15/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: 2015.03.16 
Data da remoção: 2015.03.27 
 
Assunto: Remoção de um veículo Rover, 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 32/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: 2015.03.30 
Data da remoção: 2015.03.30 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com matrícula 25-
47-AJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
17/VIAT/PV/OL/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: 2015.03.13 
Data da remoção: 2015.03.30 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 9 de abril de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

FALECIMENTO DO ECONOMISTA JOSÉ DA SILVA LOPES 
 

José da Silva Lopes, antigo ministro das Finanças e 
governador do Banco de Portugal, faleceu no passado dia 
2 de Abril aos 82 anos. Silva Lopes foi um economista de 
reconhecido mérito, tendo sido responsável pela 
introdução do subsídio de Natal. De facto, Silva Lopes foi 
uma figura incontornável nos anos mais difíceis da 
economia portuguesa após a revolução de 1974, tendo 
servido o País de forma dedicada, quer como membro de 
vários governos provisórios e do III Governo 
Constitucional, quer como governador do Banco de 
Portugal entre 1975 e 1980. 
 
“O economista que fez História”, escreveu o jornal 
PUBLICO na sua edição de 4 de Abril, numa alusão ao 
seu extenso currículo político e profissional. Em 2003, 
Jorge Sampaio, então Presidente da República, distinguiu 
Silva Lopes com a Grã Cruz da Ordem de Cristo, em 
reconhecimento da atividade desenvolvida como 
economista e pelos cargos que ocupou no serviço público. 
Silva Lopes, entre muitos cargos que ocupou, presidiu o 
Conselho Económico e Social (CES) entre 1996 e 2003 e 
antes de se aposentar, em 2008, foi ainda presidente do 
Montepio Geral, cumprindo um mandato de quatro anos. 
 
Sempre atento à atualidade nacional, com uma perspetiva 
global, Silva Lopes marcou a história económica 
portuguesa da segunda metade do século XX. Um registo 
que Paul Krugman, Nobel da Economia, sublinhou ao 
reconhecer Silva Lopes como "um economista e 
governante português que desempenhou um papel crucial 
na condução do seu país para a comunidade da Europa 
democrática". 
 

Em homenagem ao cidadão que primou pela intervenção 
cívica de forma independente e objetiva, ao político e ao 
economista defensor do crescimento e desenvolvimento 
económico e social de Portugal, propõe-se que a 
Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na sessão 
extraordinária de 9 de abril de 2015, delibere: 
 
1. Aprovar o presente Voto de Pesar pelo falecimento de 
José da Silva Lopes, guardando um minuto de silêncio em 
sua memória; 
 
2. Manifestar à família enlutada as mais sentidas 
condolências, transmitindo-lhe o teor deste Voto de Pesar. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 

Unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

Foi com profunda consternação que a Assembleia 
Municipal de Odivelas teve conhecimento do falecimento 
do Dr. Carlos Cunha, no passado dia 21 de março. 
 
A colaborar com a Câmara Municipal de Odivelas desde 
2002, todos aqueles que com ele privaram e trabalharam 
enaltecem o seu empenho, a sua competência e a sua total 
dedicação às funções que desempenhou, bem como a 
simpatia e cordialidade com que sempre tratou todos. 
 
Ao longo dos anos, a sua passagem pela Câmara 
Municipal de Odivelas não deixou ninguém indiferente. 
Esta perda é profundamente sentida e o Dr. Carlos Cunha 
será lembrado durante muitos anos como alguém que deu 
o seu melhor e um valioso contributo ao serviço da causa 
pública neste município. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida a 09 
de abril de 2015, presta a sua homenagem ao Dr. Carlos 
Cunha e endereça à sua família e amigos o seu sentido 
pesar. 
 
(Documento apresentado pela Mesa da Assembleia – Aprovado por 

Unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por Unanimidade) 
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“VOTO DE PESAR 
 

Manuel de Oliveira, o realizador de cinema que 
julgávamos imortal, o homem que tinha setenta e um anos 
no 25 de Abril de 74 e julgávamos tão jovem como nós, 
que tínhamos 20 anos, partiu! Partiu e levou com ele a 
sensação de eternidade que tínhamos quando, 
deslumbrados e inquietos, víamos os seus filmes; o 
homem que não gostava dos nossos brandos costumes e 
apenas nos pedia que víssemos os seus filmes. Este 
Homem, conhecido pelo seu acrimonio sentido de humor, 
deve estar agora, ao volante de um automóvel a exceder o 
limite de velocidade, a fazer curvas cerradas e a rir a bom 
rir das loas póstumas dos mui respeitosos bajuladores de 
obituários. 
  
Manuel de Oliveira o realizador que precedeu o 
neorrealismo italiano com Aniki-Bóbó, que louvou o valor 
do trabalho em Douro Faina Fluvial, que soltou os 
demónios de Alcácer Quibir que dominam No, ou a Vã 
Glória de Mandar, que sublinhou o rigor geométrico em 
Francisca e que nos levou ao sublime em Vale Abraão! E 
tantos, tantos outros filmes que ficam por aí, soltos, à 
espera de cinematecas, cineclubes, cineteatros, auditórios e 
mais lugares onde haja quem os queira ver e com eles 
aprender e com eles queira ser! 
  
Em homenagem a este homem, Manuel Oliveira, que 
levou o nome e as gentes de Portugal para o mundo, que 
foi premiado em tantos lugares diferentes e cuja obra nos 
lega como património da cultura portuguesa, propõe-se 
que a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão extraordinária de 9 de Abril de 2015, delibere: 
 
1. Aprovar o presente Voto de Pesa pelo falecimento de 
José da Silva Lopes, guardando um minuto de silêncio em 
sua memória 
 
2. Manifestar à família enlutada as mais sentidas 
condolências, transmitindo-lhe o teor deste Voto de Pesar. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 

Unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

FALECIMENTO DE GABRIEL MANOEL DE OLIVEIRA 
 

Manoel de Oliveira nasceu na freguesia de Cedofeita, no 
Porto, a 11 de dezembro de 1908. 
 
A sua primeira obra, datada de 1931, foi o documentário 
“Douro, Faina Fluvial”. Durante os primeiros anos da sua 
extensa carreira, dedicou-se à realização de vários 
documentários. Em 1942 deu os primeiros passos na 
ficção, com a adaptação ao cinema do conto «Os Meninos 
Milionários», de João Rodrigues de Freitas. 
 
A sua primeira longa-metragem, Aniki-Bobó, foi filmada 
em 1942. Fazem ainda parte da sua carreira de 90 anos 
filmes como Non, ou a Vã Glória de Mandar, A Divina 
Comédia, A Caixa, Vale Abraão, Inquietude, O Princípio 
da Incerteza, O Acto da Primavera, O Estranho Caso de 
Angelica, Singularidades de Uma Rapariga Loira ou, mais 
recentemente, O Gebo e a Sombra. A sua última obra - O 
velho do Restelo - estreou a 11 de dezembro de 2014, no 
dia em que completou 106 anos. 
 
O cineasta realizou um total de mais de 50 filmes e foi 
contemplado com inúmeras distinções e prémios, desde a 
Palma de Ouro de Cannes ao Leão de Ouro de Veneza. 
Recebeu um Globo de Ouro pela sua carreira. A última 
distinção - a Legião de Honra francesa- foi-lhe entregue 
poucos dias antes da estreia de O Gebo e a Sombra. 
 
Nos anos da ditadura, Manoel de Oliveira chegou a ser 
preso pela PIDE, durante dez dias, devido a alguns 
diálogos do filme “A Caça”. 
 
Em 2010, num artigo para o jornal Público, falou sobre as 
condições cada vez mais difíceis que enfrentam os 
realizadores em Portugal: "Eles, como eu, sempre viveram 
na precariedade e na insegurança, sem reforma nem 
subsídio de desemprego, e sem nunca sabermos se não 
estaremos a fazer o nosso último filme. Eles, como eu, só 
temos um desejo: todos ambicionamos morrer a fazer 
filmes”. 
 
Questionado, em 2011, pela revista brasileira Época, sobre 
o segredo da sua longevidade, afirmou: “Tenho a 
fertilidade das árvores que sabem que vão morrer. Não 
estou cansado, só me canso quando não trabalho”. 
 
Nesse mesmo ano, falou ainda ao Diário de Notícias 
sobre a sua vida, mas também sobre a sua morte: “Não 
me assusta nada. O sofrimento, sim, a morte não. Quando 
se morre, solta-se o espírito. O espírito é como o ar que 
sai. E o espírito sai e junta-se. Ao sair, perde a 
personalidade, onde está todo o bem e todo o mal, liberta-
se desse bem e mal e junta-se ao absoluto, que é a 
configuração do espírito, o absoluto. É Deus.” 
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O governo português declarou dois dias de luto nacional e 
o presidente da Câmara Municipal do Porto anunciou três 
dias de luto municipal, até domingo. 
 
A forma como vemos o cinema e a cultura hoje não seria 
a mesma sem Manoel de Oliveira 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 9 de Abril de 2015, lamenta 
profundamente a morte de Manoel de Oliveira e envia as 
suas condolências à família e aos milhões de admiradores 
do cineasta. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 

Unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“MOÇÃO 
 

O ASSASSINATO DE FARKHUNDA 
 

Farkhunda foi apedrejada e espancada até à morte por 
dezenas de homens enfurecidos, que depois a queimaram 
na praça pública. Farkhunda tinha apenas 27 anos, e a 
polícia afegã, nada fez nada para impedir a sua morte.  
 
As imagens da execução da jovem afegã, acusada de ter 
queimado uma cópia do Alcorão, foram postas a circular 
nas redes sociais pelas mesmas testemunhas que garantem 
que a polícia assistiu a tudo sem nada fazer.  
 
Não há palavras para tal barbárie, mas as mulheres afegãs 
desta vez decidiram não se calar e saíram às ruas de Cabul 
em sua homenagem acompanhadas por ativistas dos 
direitos humanos e outros cidadãos que têm criticado a 
falta de intervenção policial. 
 
Quebrando as rígidas tradições do seu país fizeram 
também questão de serem elas a carregar em ombros o 
caixão da jovem assassinada. Estas mulheres fazem 
história não só por saírem à rua reivindicando justiça, mas 
também porque estão a conseguir chamar a atenção para 
esta barbárie. 
 
O ataque tem dado tanto que falar que o primeiro-
ministro afegão acabou por ordenar uma investigação. Um 

representante do ministério do Interior afegão já disse 
publicamente que não há indícios de que as acusações 
feitas à jovem assassinada sejam reais. E à imprensa local 
um general garantiu mesmo que "Farkhunda era inocente" 
e que treze pessoas já foram detidas. 
 
Muito provavelmente ninguém vai pagar pelo hediondo 
crime cometido. Mas pelo menos desta vez não foi o 
silêncio, nem o faz de conta, que levaram a melhor.  
 
Mas a vida, essa já a ninguém pode devolver a Farkhunda. 
Que era inocente, mas esse não é o ponto mais relevante 
neste crime bárbaro. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida dia 9 
de Abril de 2015 delibera: 
 
Condenar esta atrocidade cometida contra Farkhunda, por 
assassinos que, em nome da religião, atropelam os mais 
elementares direitos humanos levando ao limite o seu 
fanatismo. Até quando? 
 
(Documento apresentado pela bancada do PSD – Aprovado por 

Unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“MOÇÃO 
 

PELA RÁPIDA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE SAÚDE DE ODIVELAS 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que tem sido longa e dura a batalha da Câmara 
Municipal de Odivelas, da Junta de Freguesia de Odivelas 
e da população em geral, para conseguir a construção do 
novo Centro de Saúde. 
 
2. Que a Câmara de Odivelas deu o primeiro passo 
decisivo nesse sentido quando, em 14 de Janeiro de 2009, 
na sequência de deliberações camarárias, cedeu à 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, o direito de superfície sobre uma parcela para que 
nela se construísse o Centro de Saúde, bem como o 
projeto de arquitetura e os arranjos exteriores. 
 
3. Essa cedência foi feita a título gratuito e livre de ónus 
ou encargos 
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4. Nesse contrato de cedência foi definido que a 
construção deste equipamento se deveria iniciar e ficar 
concluída em 2011, o que, lamentavelmente, não sucedeu. 
 
5. Foram, entretanto, construídos os Centro de Saúde da 
Póvoa de Santo Adrião e da Ramada.  
 
6. De então para cá não mais cessaram as movimentações 
e as reivindicações junto do Ministério da Saúde e mesmo 
da Assembleia da República. 
 
7. Em 30 de Abril de 2014 realizou-se uma reunião com o 
Secretário de Estado Adjunto da Saúde e o Presidente da 
ARSLVT, onde foi consensual a necessidade de avançar 
com o contrato programa para a construção do Centro de 
Saúde. 
 
8. O Diagnóstico dos cuidados de saúde de Odivelas, 
elaborado pela Câmara Municipal de Odivelas, analisa e 
expõe minuciosamente as carências dos utentes desta 
zona, com 60.000 habitantes, muitos dos quais sem 
médico de família. 
 
9. A UCSP da Rua dos Bombeiros Voluntários fechou por 
falta de condições e a do Olaio não está muito melhor. 
 
10. O tempo decorria, sem que a população tivesse 
qualquer perspetiva de construção do Centro e Saúde de 
Odivelas. 
 
11. Eis que, finalmente, em finais de março, a ARSLVT 
enviou o protocolo à Câmara de Odivelas, com as 
condições da execução da obra, que será financiada em 
30% pela autarquia. 
 
Tendo em alteração o exposto, a Assembleia Municipal de 
Odivelas reunida em sua sessão de 9 de abril, delibere: 
 
1. Manifestar publicamente a sua satisfação pela anunciada 
construção do Centro de Saúde de Odivelas; 
 
2. Saudar os autarcas do município e da freguesia de 
Odivelas, bem como os que, ao longo destes anos, não se 
pouparam a esforços para que a construção do Centro e 
Saúde se concretizasse; 
 
3. Reclamar a maior celeridade na concretização da obra. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 

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

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 

MOÇÃO 
 

“CONTRA OS DESPEJOS NO BAIRRO DE SANTA FILOMENA” 
 

Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma 
Moção com o título “Contra os Despejos no Bairro de 
Santa Filomena”. Colocada à votação foi a mesma 
rejeitada por maioria, com os votos a favor das bancadas 
do BE e CDU, e votos contra do PS, PSD e as abstenções 
do CDS/PP e do membro Fernando Painho em nome 
individual. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“MOÇÃO 
 

PELA DEFESA DO CENTRO INFANTIL DE 
ODIVELAS E LAR DE ODIVELAS 

 
O Centro Infantil e o Lar de Odivelas, são equipamentos 
públicos que sempre foram geridos pela Segurança Social, 
até serem transferidos em 2011, no regime de cedência 
temporária, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa até 
Setembro de 2015, com um compromisso protocolado, 
entre o Governo e a SCML, de que até esta data, de 
setembro, se deveria garantir a transferência de gestão 
para uma outra entidade da rede solidária da economia 
social. 
 
Estas duas valências, prestam apoio direto a mais de 600 
utentes e dão emprego a mais de 100 trabalhadores. 
 
É do conhecimento de todos, que a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, "não se encontra interessada", ou 
está estatutariamente impedida de continuar a gerir, estes 
equipamentos, fora da sua área de influência, o que coloca 
estes serviços de apoio social em risco de funcionamento 
a partir de setembro de 2015. 
 
Tendo em consideração a elevada importância social 
destes equipamentos, no apoio a centenas de crianças e de 
idosos, bem como às suas Famílias, e também aos mais de 
100 trabalhadores cujos postos de trabalho estarão 
naturalmente em perigo; 
 
Reafirmando que estes apoios sociais, não podem, nem 
devem, ser tratados de forma ligeira e sem sentido de 
responsabilidade, quando estamos a 4 meses de se tomar 
decisões finais; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 09 de 
Abril de 2015, delibera: 
 
• Apoiar todas as Famílias, os utentes e trabalhadores em 
todas as ações cujo objetivo seja a manutenção, em 
funcionamento do Centro Infantil e do Lar de Odivelas; 
 
• Sugerir à Câmara Municipal e a todos os Órgãos 
Autárquicos do Concelho, que intervenham junto do 
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Governo, no sentido de que se mantenham estes serviços, 
na área pública, geridos preferencialmente pela Segurança 
Social, e se informem os utentes e os trabalhadores 
urgentemente das medidas tomadas e das soluções a 
encontrar. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU– Aprovado por 

Unanimidade). 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTAS DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

NÃO À DEMOLIÇÃO DAS HABITAÇÕES NOS TERRENOS DA 
ANTIGA PEDREIRA NO BAIRRO DO GIRASSOL 

 
Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma 
Proposta de Recomendação com o título “Não à 
demolição das habitações nos terrenos da antiga pedreira 
no Bairro do Girassol”. Colocada à votação foi a mesma 
rejeitada por maioria, com os votos a favor das bancadas 
do BE e votos contra do PS, PSD e as abstenções da 
CDU e CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

REFORÇO DA MANUTENÇÃO, LIMPEZA URBANA E 
SEGURANÇA NO BAIRRO VALE DO FORNO 

 
Considerando que: 
 
A. O Bairro do Vale do Forno, localizado na freguesia de 

Odivelas, é caracterizado por ser um território no qual 
convergem múltiplas fragilidades – ambientais, 
urbanísticas, sociais e económicas – que carece de uma 
atenção e/ou intervenção permanente e integrada; 

 
B. Presentemente, o Vale do Forno corresponde a um 

território de dimensão considerável, contemplando 
funções habitacionais e económicas, com pouca 
qualificação urbanística e com sinais evidentes de 
estado de degradação; 

 
C. Nos últimos tempos tem-se constatado, da parte da 

população que no Bairro do Vale do Forno reside ou 
trabalha, um aumento do sentimento de insegurança, 

com os moradores a relatarem a prática localizada do 
consumo e tráfico de estupefacientes, em pleno dia, 
bem como a perceção de um desinvestimento em 
matéria de manutenção, higiene e limpeza urbana; 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 9 de 
abril, na sua 5.ª Sessão Extraordinária de 2015, delibera 
recomendar à Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas que: 
 
1. Encete as diligências necessárias com vista ao reforço 
imediato da ação em prol da qualificação daquele 
território, nomeadamente em matéria de manutenção, 
higiene e limpeza urbana; 
 
2. Promova as diligências necessárias junto das forças de 
segurança do concelho, dos comandos das forças de 
segurança ou do Ministério da Administração Interna, por 
forma a que se assegure a conceção de mecanismos que 
conduzam a uma intervenção policial de proximidade mais 
ativa, pedagógica e permanente no Bairro do Vale do 
Forno, de modo a constituir-se como contributo mais 
decisivo para elevar o sentimento de segurança dos 
cidadãos naquele território. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 

Maioria com os votos a favor das bancadas do CDU, PSD, 
CDS/PP e BE e com os votos contra da bancada do PS). 
 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 09 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

JARDIM DE INFÂNCIA 
 

 
 

SITUAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA URMEIRA – PROSALIS 
 

Ponto proposto através de requerimento apresentado pela 
Bancada do Bloco de Esquerda, ao abrigo do artigo 41º, 
ponto 2, do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas. No âmbito da discussão relativa a este ponto 
foram propostos para deliberação os seguintes 
documentos: 

 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

“GESTÃO MUNICIPAL DOS EQUIPAMENTOS 
ATRIBUÍDOS À PROSALIS” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma Proposta de 
Recomendação com o título “Gestão Municipal dos 
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Equipamentos atribuídos à Prosalis”. Colocada à votação 
foi a mesma rejeitado por maioria, com os votos a favor 
da CDU e BE, contra do PS e PSD e a abstenção do 
CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

“A NÃO CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES 
DIRIGIDAS POR HELENA PAES” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma Proposta de 
Recomendação com o título “A não contratualização com 
instituições dirigidas por Helena Paes”. Colocada à 
votação foi a mesma rejeitado por maioria, com os votos a 
favor da CDU e BE da Presidente da União de Freguesia 
da Pontinha/Famões, contra do PS e PSD e abstenção do 
CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

“REABERTURA IMEDIATA DO EQUIPAMENTO 
CRECHE/JARDIM DE INFÂNCIA NA URMEIRA” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma Proposta de 
Recomendação com o título “Reabertura imediata do 
equipamento Creche/jardim de Infância na Urmeira”. 
Colocada à votação foi a mesma rejeitada por maioria, 
com os votos a favor da CDU e BE, contra do PS e PSD 
e abstenção do CDS/PP e da Presidente da União de 
Freguesia da Pontinha/Famões. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

CRECHE E JI CRIANÇAS DE SÃO JOSÉ – PROSÁLIS 
 

Os pais das 40 crianças que frequentam a creche e o 
jardim-de-infância, de propriedade da PROSALIS – 
Projeto de Saúde em Lisboa – IPSS, foram informados 
por circular, datada de 11 de Março, da decisão de 
encerramento dos seus serviços a partir do final do mês de 
Março, decisão entretanto antecipada, para o dia 17 de 
Março de 2015. 
 
É referida nesta circular que esta entidade “se encontra a 
atravessar um período de grandes dificuldades financeiras 
devido a uma série de fatores, nomeadamente, o 
encerramento do Centro Novas Oportunidades, o 
encerramento de três ATL, a extinção do Governo Civil 
de Lisboa e tendo igualmente perdido outros apoios 
financeiros que habitualmente usufruía, devido ao 

contexto económico que se vivencia presentemente entre 
outros. (…) Acresce, ainda, que uma antiga funcionária da 
instituição requereu um processo de insolvência da 
PROSALIS.” 
 
Importa referir que os pais foram confrontados com esta 
decisão sem ser assegurada qualquer alternativa no 
acompanhamento das crianças, significando esta mais um 
fator de abandono e de exclusão no acesso a direitos 
fundamentais por parte das famílias e crianças que vivem 
nos chamados bairros do Governo Civil. 
 
O Instituto da Segurança Social e o Governo PSD/CDS 
não podem ficar passivos perante este quadro pois, numa 
perspetiva de proximidade e de complementaridade, face à 
ausência de uma resposta pública que se exige e a que os 
moradores desta freguesia do concelho de Odivelas têm, 
constitucionalmente, direito, este é um serviço de vital 
importância para a população da Urmeira. 
 
Ao longo do último mês os pais e encarregados de 
educação, têm desenvolvido diversas formas de luta, 
exigindo que o equipamento continue a funcionar no 
bairro, não tendo de deslocar para qualquer outro local as 
suas crianças. 
 
Estiveram na Assembleia Municipal a denunciar a 
situação, chamaram a comunicação social, reuniram com a 
Junta de Freguesia, a Câmara e a Segurança Social. Mas até 
ao momento o equipamento continua encerrado, algumas 
foram encaminhadas para uma entidade fora do bairro, 
outras estão entregues às famílias que as estão a 
acompanhar, mas os pertences das crianças, deixados 
naquelas instalações, antes do encerramento, continuam 
por entregar.  
 
Os eleitos da CDU na Câmara Municipal de Odivelas e o 
Grupo Parlamentar do PCP têm acompanhado, desde o 
início, o processo do encerramento da Creche e Jardim de 
Infância «Crianças de S. José», na Urmeira, mantido 
contacto com os pais das crianças que frequentam este 
equipamento e invitado todos os esforços para inverter 
esta situação.  
 
Embora este fosse um equipamento privado, pertencia à 
rede solidária e tinha acordos de cooperação com a 
segurança social desde 2002 tendo, ao longo destes anos 
prestado um apoio imprescindível às crianças e famílias do 
Bairro da Urmeira, não podendo por isso a Câmara 
Municipal ficar indiferente a toda esta situação devendo 
ter uma atitude proactiva na exigência da reabertura deste 
equipamento. 
 
Assim, consideramos que: 
 
É inaceitável a passividade do Centro Regional da 
Segurança Social perante o desaparecimento deste 
equipamento, quando não há respostas de Creche e 
Jardim de Infância nestes bairros, os mesmos são escassos 
na Freguesia da Pontinha e no Concelho de Odivelas.  
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Não são assumidas responsabilidades pelos prejuízos 
causados aos pais e às crianças, por esta decisão. 
 
A Segurança Social, em reuniões com os pais, sugeria que 
aqueles que se encontram desempregados fiquem em casa 
com os seus filhos e que lhes sejam dadas listas de 
contactos de outros equipamentos sociais (onde ainda 
consta a PROSALIS), ou que empurrem as crianças para 
um outro equipamento fora do Bairro; 
 
Tendo a PROSALIS celebrado um contrato de prestação 
de serviços com os pais das crianças que frequentam este 
equipamento, devem assumir as consequências pela 
quebra destes compromissos. 
  
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 

Unanimidade, com os votos a favor das bancadas do CDU, 
CDS/PP, PS e BE. A bancada do PSD não participou na 
votação por estar ausente durante a mesma). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 09 de abril de 2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
propôs que os pontos: “Ponto 1 – Proposta de 
Deliberação n.º 04/AM/2015 – Designação dos 
Representantes da Assembleia Municipal no Concelho 
Municipal de Segurança”; “Ponto 2 – Proposta de 
Aquisição do Fornecimento do Serviço de Refeições 
(Pequeno-Almoço, almoço e Lanche) nos Refeitórios 
Escolares das EB1 e JI do Concelho de Odivelas para os 
Anos Letivos 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, com 
início a Setembro de 2015”; “Ponto 4 - Proposta de 
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Bairro do 
Olival do Pancas – União de Freguesias Pontinha e 
Famões”; Ponto 5 - Processo 1597/LO/GI – Comissão 
de Administração Conjunta do Bairro da Milharada – 
Bairro da Milharada - Junta da União das Freguesias de 
Pontinha e Famões - Proposta de Aplicação de Condições 
Especiais para o Pagamento das Taxas Devidas pela 
Emissão do Aditamento ao Alvará de Loteamento nº 
3/2006 para os lotes 27, 94, 98, 100, 119, 127, 137, 181 e 
229”; Ponto 6 – Aprovação da Ata nº 27 de 18 de 
dezembro de 2014”, fossem discutidos numa próxima 
sessão. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


