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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

11.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 3 de junho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 17.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 10 de setembro de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 18.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 24 de setembro de 2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 6.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 3 de outubro de 2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2015 
6.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
5.ª Alteração Orçamental de 2015, 6.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
n.º Interno/2015/5931. 
 
“5.ª Alteração Orçamental 
 
A 5.ª Alteração Orçamental de 2015 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
 
-No Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 
 
O valor de 366.200,00€ (trezentos e sessenta e seis mil e 
duzentos euros), no projeto “Restituições e Outras 
Despesas” referente à possível indemnização do 
procedimento de Concessão das Águas; 
 
Reforço de 141.719,52€ (cento e quarenta e um mil, 
setecentos e dezanove euros e cinquenta e dois cêntimos), 
na rubrica relativa a “Pessoal em regime de Tarefa ou 
Avença”; 
 
60.000,00€ (sessenta mil euros), na rubrica “Eventualidade 
Maternidade, Paternidade e Adoção”; 
 
60.000,00€ (sessenta mil euros), “Remuneração por 
Doença e Maternidade/Paternidade”. 
 
-No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 
No projeto referente a “Repavimentações Diversas”, a 
inscrição de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros); 
 
A inscrição de 60.000,00 (sessenta mil euros), no projeto 
referente a “Parques Infantis do Concelho”. 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 1.003.377,55 Euros (um milhão, três mil, trezentos 
e setenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas de capital no 
valor de 14.000,00 Euros (catorze mil euros), por 
contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas correntes, conforme quadro seguinte: 
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Modificação Despesa 

 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuição / 

Anulação 

Total de Despesas 
Correntes 

670.977,55 684.977,55 

Total de Despesas 
Capital 

332.400,00 318.400,00 

Total Geral 1.003.377,55 1.003.377,55 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

PROPOSTA DE REVISÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO 
 

Retirada do ponto “Proposta de Revisão da Norma de 
Controlo Interno”, da ordem de trabalhos da presente 
Reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
 

Pedido de autorização para acionamento de reserva de 
recrutamento com vista à contratação de cinco assistentes 
operacionais, constituída em resultado do procedimento 
concursal comum para ocupação de dezanove postos de 
trabalho na categoria de assistente operacional para a 
Divisão de Educação da Câmara Municipal de Odivelas, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/5609, de 2015.05.19 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Maria Helena Paulo da Cunha 
Freitas, no âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo 
Acordo na Administração Local, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/5741, de 
2015.05.22. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PEDIDO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

Indeferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Maria Paula Freitas Figueiredo 
das Neves, no âmbito do Programa de Rescisões por 
Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/5873, de 
2015.05.26. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PEDIDO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

Deferimento do pedido de cessação do contrato de 
trabalho da trabalhadora Sofia Margarida Alvo de 
Ascenção Mingote, no âmbito do Programa de Rescisões 
por Mútuo Acordo na Administração Local, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/5991, 
de 2015.05.29. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
 

Emissão de parecer prévio favorável à renovação de 
contrato de prestação de serviço, realizado através de 
concurso público internacional, para manutenção de 
diversos espaços verdes no Concelho de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/5209, de 2015.05.12.  
 
(Aprovado por maioria) 
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LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PARQUE INFANTIL 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração de 
contrato de prestação de serviço, na modalidade de tarefa, 
com a empresa TOPCÓSMICA, Estudos e Projetos de 
Topografia Unipessoal, Lda, para o levantamento 
topográfico do parque infantil do Parque Central da 
Póvoa Santo Adrião, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/5380, de 2015.05.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PERCURSO PEDONAL DA ESTRADA DA PAIÃ 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração de 
contrato de prestação de serviço, na modalidade de tarefa, 
com a empresa TOPCÓSMICA, Estudos e Projetos de 
Topografia Unipessoal, Lda, para o levantamento 
topográfico do percurso pedonal da estrada da Paiã, entre 
as rotundas do Centro Comercial Strada e do Pinhal da 
Paiã, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/5828, de 2015.05.26.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DOS SISTEMAS LUMINOSOS AUTOMÁTICOS DE TRANSITO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à renovação de um 
contrato de prestação de serviço, para a manutenção e 
reparação dos Sistemas Luminosos Automáticos de 
Trânsito (SLAT), no Concelho de Odivelas, cujo preço 
base fixado em €145.272,00 (cento e quarenta e cinco mil, 
duzentos e setenta e dois euros), mais IVA à taxa legal em 
vigor, correspondente ao valor a pagar pelos três anos do 
contrato, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/5957, de 2015.05.28 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO DE JUNHO DE 2015 – ESPETÁCULOS 
CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato de aquisição de prestação de serviço, para 
apresentação dos espetáculos inseridos na programação de 
junho de 2015, a apresentar no Centro Cultural Malaposta, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/5915, de 2015.05.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESPETÁCULOS 
V BIENAL DE CULTURAS LUSÓFONAS 

 
Retificação dos valores relativamente aos espetáculos 
inseridos na V Bienal de Culturas Lusófonas (a ratificação 
do despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas a autorizar a emissão de parecer prévio 
vinculativo para a celebração de contrato de prestação de 
serviços para a apresentação dos referidos espetáculos foi 
aprovada na 10.ª reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas de 2015 - Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 10/2015, de 2 de junho, pág. 9), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/5916, 
de 2015.05.27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO 
SEMANA DO DESPORTO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/5745, de 2015.05.22, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviço para produção do 
evento “Cerimónia de Abertura” (Espetáculo Gímnico), 
no dia 22 de maio de 2015, no âmbito da realização da 
Semana do Desporto, de acordo com a referida 
informação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DE SEGURANÇA 
SEMANA DO DESPORTO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/5461, de 2015.05.18, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços de monitorização e 
controlo de segurança da atividade “Corrida Noturna”, 
que foram prestados pela Polícia de Segurança Pública, no 
dia 30 de maio de 2015, no âmbito da realização da 
Semana do Desporto, de acordo com a referida 
informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO DE MARÇO DE 2015 – ESPETÁCULOS 
CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/5911, de 2015.05.27, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, na modalidade de 
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tarefa, para apresentação dos espetáculos inseridos na 
programação de março de 2015 do Centro Cultural 
Malaposta, de acordo com a referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO DE ABRIL DE 2015 – ESPETÁCULOS 
CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/5912, de 2015.05.27, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, para apresentação dos espetáculos inseridos na 
programação de abril de 2015 do Centro Cultural 
Malaposta, de acordo com a referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO DE MAIO DE 2015 – ESPETÁCULOS 
CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/5913, de 2015.05.27, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, para apresentação dos espetáculos inseridos na 
programação de maio de 2015 do Centro Cultural 
Malaposta, de acordo com a referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESPETÁCULOS 
V BIENAL DE CULTURAS LUSÓFONAS 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/5914, de 2015.05.27, a autorizar a emissão 
de parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa, para apresentação dos espetáculos inseridos na V 
Bienal de Culturas Lusófonas, de acordo com a referida 
informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIMAR - SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO S, 5º C 
RUA AUGUSTO MARQUES RASO 3 EM LOURES 

PROPOSTA 322/2015, DO CA SIMAR 
 

“Na sequência da deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR do dia 20 de maio de 2015, na 
sua 17ª reunião ordinária, foram remetidos à Câmara 
Municipal de Odivelas, através do ofício S/11805, de 
25/05/2015, os documentos referentes à Proposta 
322/2015, do Conselho de Administração, referente à 
Aquisição de Fração S, 5º C, sito na Rua Augusto Marques 
Raso 3, em Loures. 
 
Face ao exposto, e nos termos do deliberado pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR, propõe-se o 
envio à reunião do Executivo Municipal, para aprovação 
da aquisição da referida fração pelo valor de 
60.000,00€.(…)” (Informação Interno n.º 2015/5765, de 2015-05-22) 
 
(aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PEDIDOS DE INDEMNIZAÇÃO 
 

 
 

PROPOSTAS DE PEDIDOS DE INDEMNIZAÇÃO POR 
ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

 
Na sequência do lançamento por parte do Município de 
Odivelas do “Concurso Público para a Concessão da 
Gestão e Exploração dos Serviços Públicos de 
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais” 
publicitado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 102, de 
28 de Maio. Por circunstâncias supervenientes, relativas 
aos pressupostos da decisão de contratar, a Câmara 
Municipal de Odivelas, sob as Propostas n.º 
8/PRES/2014 e n.º 11/PRES/2014, ao abrigo do 
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 79º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), assim como a Assembleia 
Municipal de Odivelas, na 10.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 24 de junho de 2014, deliberaram não 
adjudicar qualquer das propostas apresentadas no âmbito 
do Concurso Público mencionado, anulando o 
procedimento concursal. 
 
Foi dado conhecimento desta anulação às concorrentes 
admitidas ao concurso, vindo 3 (três) das concorrentes, 
nomeadamente: a AQUALIA, Gestión integral del agua, 
S.A., o Agrupamento AQUAPOR – Serviços, S.A. e a 
INDAQUA – Indústria e Gestão de Águas, S.A., solicitar 
pedidos de indemnização, nos termos do disposto no n.º 4 
do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 
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Nos termos e de acordo com o proposto na Informação 
n.º Interno/2015/5822, de 2015-05-26, despacho da 
Senhora Presidente, propõe-se aprovar o seguinte: 
 
a) O relatório de análise dos referidos pedidos de 
indemnização elaborado pela “LIBER129, Consulting, 
Lda.” (e respetivo anexo: mapa descritivo da despesa); 
 
b) A notificação, em sede de audiência prévia, às 3 (três) 
concorrentes dando-lhes conta dos valores totais 
considerados comprovados. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

HASTA PÚBLICA 
 

 
 

HASTA PÚBLICA PARA CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DA 

«CAFETARIA» DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS 
 

Na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada no dia 20 de Junho de 2007 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12 de 3 de 
Julho de 2007) foi deliberado proceder ao arrendamento 
para fins não habitacionais da «Cafetaria» do Centro de 
Exposições de Odivelas, com recurso ao procedimento de 
Hasta Pública. Dado que o contrato em causa atingiu o 
seu término, a Câmara Municipal aprovou, na sua 20ª 
reunião ordinária, realizada no dia 22 de outubro de 2014, 
o procedimento da Hasta Pública (posteriormente 
retificado na 22.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 20 de novembro de 2014) bem 
como o Programa da Hasta Pública e o respetivo Caderno 
de Encargos. O respetivo procedimento foi declarado 
extinto por deserto no ato público que se realizou no dia 5 
de março de 2015, no auditório dos Paços do Concelho. 
 
Mantendo-se o interesse existente em rentabilizar o 
espaço correspondente à «Cafetaria» do Centro de 
Exposições de Odivelas, por constituir este espaço um 
importante serviço de apoio ao referido centro, bem como 
ao «Jardim da Música, de acordo com a Informação 
Interno/2015/5214, de 2015-05-13, propõe-se o seguinte: 
 
a) O Arrendamento da «Cafetaria» do Centro de 
Exposições de Odivelas; 
 
b) O prazo de duração do contrato de arrendamento de 5 
(cinco) anos; 
 
c) O preço base da renda mensal a licitar no montante de 
€310,00 (trezentos e dez euros); 
 
d) O Programa “DE HASTA PÚBLICA PARA 
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DA 
«CAFETARIA» DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS”; 

e) O Caderno de Encargos; 
 
f) A nomeação da Comissão encarregue de dirigir a Hasta 
Pública, com a seguinte composição: 
 
i) Elementos efetivos: 
 
Presidente – Técnica Superior do Gabinete de Gestão 
Patrimonial e Administração Geral, Dra. Débora Correia; 
 
Vogal Efetivo – Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas, Dra. Angelina Pereira; 
 
Vogal Efetivo – Técnico Superior do Departamento de 
Obras Municipais, Habitação e Transportes, Arq. Orlando 
Silva; 
 
ii) Elementos Substitutos que substituirão o Presidente e 
os Vogais Efetivos, respetivamente, nas suas faltas e 
impedimentos: 
 
Técnica Superior do Gabinete de Gestão Patrimonial e 
Administração Geral, Dra. Catarina Cardoso; 
 
Técnica Superior da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas, Dra. Rita Dray; 
 
Técnico Superior da Divisão de Instalações e 
Equipamentos Municipais do (DOMHT), David Dionísio. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O CENTRO DE ESTUDOS E 
INVESTIGAÇÃO EM DINÂMICAS SOCIAIS E SAÚDE E O 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Protocolo a celebrar entre o Centro de Estudos e 
Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde e os 
Municípios de Águeda, Figueira da Foz, Oeiras, Odivelas 
e Paredes, no âmbito do Programa “Alimente bem esta 
família – AMEA”. Com a implementação deste protocolo 
pretende-se o desenvolvimento de competências ao nível 
familiar, no que respeita à gestão do orçamento alimentar, 
ao planeamento adequado da alimentação da família, à 
elaboração de listas de compras, estabelecendo prioridades 
e reduzindo o risco de problemas de saúde ligados a uma 
deficiente alimentação dos adolescentes, bem como 
possibilitará a investigação dos hábitos alimentares dos 
adolescentes. De acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/5852, de 2015-05-26, e nos termos da 
minuta de protocolo que se encontra anexa à informação. 
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“PROTOCOLO 
 

PROGRAMA 
ALIMENTE BEM ESTA FAMILIA 

“AMEA” 
 

Centro de Estudos e Investigação 
em Dinâmicas Sociais e Saúde 

(CEIDSS) 
 
e 
 

Municípios de 
Águeda, Figueira da Foz, Oeiras, Odivelas e Paredes 

 
Considerando que: 
 
a) os desvios no estado nutricional infantil que se 
traduzem em doença, como a malnutrição infantil 
(obesidade, excesso de peso e magreza) constituem um 
sério problema de saúde pública afetando crianças e 
adolescentes; 
 
b) Portugal encontra-se numa das posições mais 
desfavoráveis no cenário Europeu, sendo um dos países 
com maior prevalência de obesidade infantil, com mais de 
metade da população adulta com excesso de peso;  
 
c) em Portugal, a prevalência de magreza/desnutrição tem 
vindo a aumentar nos últimos 10 anos, apresentando uma 
das mais elevadas prevalências de inatividade física da 
União Europeia;  
 
d) na origem desta situação parecem estar padrões 
negativos de comportamento alimentar, com consumos 
crescentes de energia e calorias, açúcares, gorduras e 
também de sal, e consumos decrescentes de cereais 
completos e de hortaliças (frutos incluídos), associados a 
níveis reduzidos de atividade física;  
 
e) a magreza, o excesso de peso e a obesidade associam-se 
a doenças crónico-degenerativas, reduzindo a 
produtividade laboral, afectando a qualidade e reduzindo a 
esperança de vida e causando, na Europa, um milhão de 
mortes anuais; 
 
f) a situação é particularmente preocupante nas crianças e 
adolescentes de estratos socioeconómicos mais 
desfavorecidos, uma vez que famílias com menores 
rendimentos são consideradas também aquelas com 
menor nível de educação, o que se traduz em escolhas 
alimentares e estilos de vida menos saudáveis;  
 
g) as opções que predeterminam a saúde são 
maioritariamente feitas antes da adolescência;  
 
h) A existência de documentos estratégicos (a nível 
europeu: “Vienna Declaration on Nutrition and 
Noncommunicable Diseases in the Context of Health 
2020” e o White Paper on “A Strategy for Europe on 

Nutrition, Overweight and Obesity related health issues”; 
e a nível nacional: Programa Nacional para a Promoção da 
Alimentação Saudável da Direção Geral da Saúde) 
impulsiona a necessidade de modificar comportamentos 
alimentares e de atividade física ao nível dos municípios e 
da ação local;  
 
i) é fundamental o desenvolvimento de programas de ação 
que estimulem a adopção de estilos de vida mais saudáveis 
e criem condições estruturais e ambientais favoráveis à 
saúde. Neste contexto, é necessário recorrer a estratégias 
diversificadas e complementares de intervenção, de que 
são exemplo o “empoderamento” dos cidadãos, o 
desenvolvimento de competências pessoais, a criação de 
ambientes favoráveis à saúde e o delineamento de políticas 
saudáveis;  
 
j) a abordagem multidisciplinar e de suporte científico ao 
nível da Nutrição ainda não é a desejável, sendo  
fundamental criar parcerias e constituir  relações  
transversais e compreensivas com vários agentes capazes 
de  aplicar programas de abordagem nutricional com 
investigação científica que produza informação e ajude a 
formular políticas que propiciem uma melhor intervenção 
em Saúde Pública; 
 
k) o Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas 
Sociais e Saúde, doravante designado por CEIDSS,  é uma 
associação sem fins lucrativos, tem por objecto o estudo, a 
investigação e intervenção social relacionados com os 
aspectos sociais e das desigualdades em saúde, 
particularmente centrados na promoção da saúde e nas 
estratégias de redução  de riscos  em matéria de 
comportamentos, designadamente naqueles ligados ao 
estilo de vida;  
 
l) compete ao CEIDSS participar em estudos e projetos 
nacionais e internacionais e a realização da investigação 
científica aplicada; 
 
m) o CEIDSS, através do seu Programa MUN-SI – 
“Municípios e saúde infantil” e com o apoio institucional 
do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e 
Ciência lançou o Programa “Alimente Bem esta Família – 
AMEA”; 
 
n) o programa “Alimente Bem esta Família – AMEA” 
insere-se, por sua vez, na estratégia de um dos projetos 
europeus do CEIDSS, o OPEN que tem como objetivo 
principal criar programas sustentáveis de promoção de 
saúde em adolescentes, ao nível municipal, e que congrega 
iniciativas da Bélgica, Chipre, Estónia, Alemanha, Hungria 
Itália, Suécia, França, Grécia, Malta, Holanda, Polónia, 
Portugal, Roménia, Eslováquia e Espanha; 
 
o) a celebração deste protocolo visa melhorar o estado 
nutricional, bem como a adoção de estilos de vida 
saudáveis em adolescentes, através de um programa 
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alimentar individualizado e compreensivo, e dirigido a 
famílias de baixo estatuto socioeconómico 
 
p) ao nível da família o desenvolvimento de competências 
de cozinha saudável está associado a melhores 
disponibilidades alimentares e comportamentos mais 
adequados. O desenvolvimento de capacidades familiares 
na gestão do seu orçamento alimentar, na elaboração de 
uma lista de compras estabelecendo prioridades e no 
planeamento adequado da alimentação familiar, reduz o 
risco de problemas de saúde ligados a uma deficiente 
alimentação. Nos adolescentes, o desenvolvimento e 
implementação de atividades promotoras da saúde e de 
prevenção de comportamentos de risco são fundamentais 
para o pleno desenvolvimento em saúde e adoção de 
estilos de vida mais saudáveis que perdurarão na vida 
adulta. 
 
Face ao fundamentado, o CEIDSS e os Municípios de 
Águeda, Figueira da Foz, Odivelas, Oeiras e Paredes 
associam-se através do presente Protocolo, que se rege 
pelo clausulado seguinte: 

 
Artigo 1º 
Objeto 

 
É objecto do presente protocolo formalizar uma relação 
de colaboração entre o CEIDSS e os Municípios de 
Águeda, Figueira da Foz, Odivelas, Oeiras e Paredes com 
o objectivo de dar execução às estratégias de intervenção 
na luta contra a malnutrição infantil e promoção de estilos 
de vida saudáveis em adolescentes, designadamente em 
famílias de baixo rendimento. 

 
Artigo 2º 
Âmbito 

 
O presente protocolo enquadra o Programa “Alimente 
bem esta família – AMEA”, que se desenvolve a nível 
municipal, tendo como alvos preferenciais os grupos 
sociais mais desfavorecidos, visando a promoção de 
estilos de vida saudáveis e o desenvolvimento de respostas 
inovadoras em famílias com adolescentes, entre os 12 e 18 
anos, no período de Junho de 2015 a Junho 2016. 
Este programa visa atingir os objetivos específicos, através 
da implementação de: 
 
1. um programa alimentar e de promoção de atividade 
física individualizado por um nutricionista a 15 famílias de 
baixo rendimento (em cada município), com adolescentes 
entre os 12 e 18 anos; 
 
2. avaliação do estado nutricional de jovens adolescentes 
dos 12 e 18 anos de 15 famílias de baixo rendimento em 
cada município; 
 
3. identificação e caracterização dos conhecimentos e dos 
comportamentos alimentares dos adolescentes; 
 

4. aconselhamento alimentar, motivacional e promotor de 
estilos de vida saudáveis individualizado, através de 
planificação de dieta alimentar dirigido aos adolescentes 
participantes;  
 
5. planeamento e gestão do orçamento alimentar, através 
da elaboração de uma lista de compras, e 
acompanhamento da família/adolescente ao mercado 
local; 
 
6. melhorar as competências da família em literacia em 
saúde, especificamente relacionadas com a rotulagem e 
publicidade alimentar; 
 
7. desenvolvimento de materiais adequados de cariz 
informativo e educacional; 
 
8. desenvolvimento de um workshop de cozinha saudável 
dirigido às 15 famílias participantes em restaurante local, 
em cada município; 
 
9. desenvolvimento e aplicação nestes municípios de um 
projeto compreensivo de promoção e educação para a 
saúde dirigido aos adolescentes em meio escolar, através 
da parceria com associações nacionais de estudantes, 
designadamente de Medicina e de Nutrição; 
 
10. desenvolvimento, operacionalização e lançamento de 
uma campanha no Facebook, dirigido a adolescentes sob 
o tema “Sou saudável porque...”; 
 
11. desenvolvimento de parcerias público-privadas ao 
nível local; 
 
12. avaliação e monitorização das intervenções 
produzidas. 

 
Artigo 3º 

Municípios 
 

No âmbito do presente protocolo, compete aos 
municípios aderentes, através das suas Câmaras 
Municipais: 
 
a) identificar a nível local um técnico municipal 
interlocutor no programa AMEA;  
 
b) coorganizar e implementar o evento de lançamento no 
município, se aplicável;  
 
c) identificar 15 famílias de baixo rendimento com pelo 
menos um adolescente (12-18 anos) e colaborar com a 
interlocução com estas famílias sempre que necessário; 
 
d) colaborar nas ações de formação promovidas pelo 
CEIDSS dirigidas aos nutricionistas envolvidos no 
programa, se necessário; 
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e) colaborar nas iniciativas e nas atividades a implementar 
em todas as fases de desenvolvimento do programa; 
 
f) colaborar continuamente com o nutricionista afeto ao 
Programa AMEA, disponibilizando espaço de trabalho e 
apoio logístico, se necessário; 
 
g) colaborar no desenvolvimento de parcerias público-
privadas ao nível local; 
 
h) colaborar no desenvolvimento de materiais adequados 
de cariz informativo e educacional; 
 
i) coorganizar o workshop de cozinha saudável, através de 
identificação de parceiros (restaurante local para a 
realização do evento); 
 
j) disponibilizar os recursos humanos que em cada 
município sejam conjuntamente considerados 
indispensáveis à boa prossecução dos estudos e ações; 
 
k) colaborar na operacionalização da campanha Facebook, 
dirigido a adolescentes sob o tema “Sou saudável 
porque...”; 
 
l) colaborar e participar no plano de comunicação nacional 
do Programa AMEA; 
 
m) promover a comunicação ao nível local através dos 
recursos instituídos pelas câmaras municipais, através dos 
seus recursos e parcerias com os meios de comunicação 
social.  

 
Artigo 4º 
CEIDSS 

 
Compete ao Centro de Estudos e Investigação em 
Dinâmicas Sociais e Saúde (CEIDSS): 
 
a) supervisionar técnica e cientificamente o Programa 
AMEA  nos municípios envolvidos; 
 
b) gerir, supervisionar e operacionalizar as componentes 
financeiras, técnicas e administrativas do Programa; 
 
c) responsabilizar-se por toda a articulação entre o 
Programa AMEA e os parceiros europeus (Projeto 
OPEN); 
 
d) colaborar na concetualização e na implementação de 
todas as atividades do Programa; 
 
e) coorganizar e colaborar no evento de lançamento no 
município, se necessário e aplicável;  
 
f) recrutar os nutricionistas afetos a cada município; 
 

g) realizar a formação específica de todos os técnicos 
envolvidos no Programa AMEA, designadamente os 
nutricionistas e estagiários; 
 
h) elaborar os estudos relativos a todas as fases do 
Programa AMEA e os respetivos relatórios; 
 
i) colaborar nos programas municipais de promoção da 
saúde, concretamente coorganizando, desenvolvendo e 
aplicando as iniciativas do projeto compreensivo de 
promoção e educação para a saúde, dirigido aos 
adolescentes em meio escolar através da parceria com as 
associações nacionais de estudantes, designadamente de 
Medicina e de Nutrição; 
 
j) desenvolver materiais adequados de cariz informativo e 
educacional; 
 
k) coorganização do workshop de cozinha saudável, 
destacando os recursos humanos necessários 
(nutricionistas e estagiários) para o efeito;  
 
l) instituir o desenvolvimento de parcerias público-
privadas ao nível local; 
 
m) organizar e implementar através da rede de parceiros 
instituída a operacionalização da campanha Facebook, 
dirigido a adolescentes sob o tema “Sou saudável 
porque...” em  todas as fases da mesma, incluindo a 
organização do evento final a realizar em Lisboa; 
 
n) elaborar e desenvolver um plano de comunicação 
nacional (website/ newsletter/ televisão/ rádio) especifico 
para o Programa AMEA.  

 
Artigo 5º 

Acompanhamento e avaliação 
 

1. A avaliação de todas as fases do Programa AMEA será 
reportada num relatório final, contendo o resultado do 
desenvolvimento e da implementação das ações 
acordadas. 
 
2. Serão elaboradas informações de carácter geral sobre o 
Programa AMEA para inclusão nos websites institucionais 
de cada município, se necessário. 
 
3. A avaliação técnico-científica será inserida nas 
publicações científicas internacionais previstas no projeto 
europeu OPEN, nos websites institucionais do CEIDSS, 
do MUN-SI, do OPEN), e ainda apresentada em fóruns 
científicos nacionais e internacionais. 
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Artigo 6º 
Encargos financeiros 

 
Os encargos financeiros decorrentes de outras ações não 
previstas nas alíneas anteriores, mas consideradas de 
interesse mútuo, a implementar no âmbito do presente 
Protocolo serão suportados pelos outorgantes nas 
condições que ambos vierem a acordar quando 
programarem as ações. 

 
Artigo 7º 
Vigência 

 
1. O presente protocolo produz efeitos a partir da data da 
sua assinatura até 30 de Junho de 2016. 

 
 

A Presidente da Direção do Centro de Estudos em 
Dinâmicas Sociais e Saúde 

___________________________________ 
(Prof. Doutora Ana Isabel Rito) 

 
 

Em representação do Município de Águeda, 
O Presidente da Câmara Municipal 

___________________________________ 
(Gil Nadais Resende da Fonseca) 

 
 

Em representação do Município de Figueira da Foz, 
O Presidente da Câmara Municipal 

___________________________________ 
(João Albino Rainho Ataíde das Neves) 

 
 

Em representação do Município de Odivelas, 
A Presidente da Câmara Municipal 

___________________________________ 
(Susana de Fátima Carvalho Amador) 

 
 

Em representação do Município de Oeiras, 
O Presidente da Câmara Municipal 

____________________________________ 
(Paulo César Sanches Casinhas da Silva Vistas) 

 
 

Em representação do Município de Paredes, 
O Presidente da Câmara Municipal 

___________________________________ 
(Celso Manuel Gomes Ferreira) 

 
 

Oeiras, _____ de ________________ de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

FÉRIAS DESPORTIVAS 
 

 
 

REALIZAÇÃO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS – VERÃO 2015 
 

Realização das Férias Desportivas – Verão 2015, e 
estabelecer o valor de € 35,00 (trinta e cinco euros) como 
valor de inscrição por participante, independentemente da 
isenção às crianças carenciadas abrangidas e integradas, 
nos termos e de acordo com o proposto na Informação 
n.º Interno/2015/1778, de 2015-05-26. 
 
 
«(…) Propomos assim um projeto de ocupação de tempos 
livres denominado “Férias Desportivas – Verão 2015”, 
aberto à população residente, a filhos de funcionários da 
Câmara Municipal de Odivelas (CMO) e a crianças 
carenciadas, com idades compreendidas entre os 6 e os 17 
anos de idade, permitindo desenvolver, num atual 
contexto político-económico adverso, ações que 
promovam a união e a motivação entre todos os 
intervenientes, tendo como instrumento impulsionador, a 
promoção do desporto para crianças e jovens.  
 
Trata-se de uma iniciativa estruturada em seis semanas, de 
29 de junho a 7 de agosto, tendo por base o 
desenvolvimento de atividades físicas e desportivas, cujo 
potencial educativo é reconhecido por todos, quer pela 
transmissão de valores essenciais, quer na prevenção de 
comportamentos de risco. 
 
Este programa dará resposta à ocupação de tempos livres, 
como também cumprirá uma importante função social e 
formativa a 450 jovens, 75 por semana, distribuídos por 4 
grupos etários. 
 
Os principais objetivos a alcançar com o desenvolvimento 
do projeto são os seguintes: 
 
- Promover o desenvolvimento das crianças e jovens 
através da vivência de atividades lúdicas e criativas que 
estimulem a autonomia, o sentido de grupo, a 
solidariedade, o respeito pelos valores da Ética e Fair Play, 
assim como, a valorização da natureza e a 
responsabilidade; 
 
- Proporcionar a prática desportiva de forma orientada, 
contribuindo para a ocupação de tempos livres das 
crianças e jovens, em período de férias escolares; 
 
- Rentabilizar as instalações desportivas e espaços 
existentes no Concelho; 
 
- Proporcionar diferentes ambientes físicos para a 
atividade desportiva aproveitando infraestruturas 
existentes nos Concelhos limítrofes. 
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De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 
32/2011 (regime jurídico de acesso e exercício da 
atividade de organização de campos de férias), de 7 de 
março, e respetivas Portarias, propomos: 
 
1 - Enquadrar os participantes das Férias Desportivas em 
4 grupos, de acordo com o artigo 16.º do referido 
Decreto-Lei, conforme quadro 1. 
 

Grupos Idades Participantes Técnicos/ 
animadores 

1 6, 7, e 8 anos 18 3 

2 9, 10 e 11 anos 25 4 

3 12, 13 e 14 anos 22 3 

4 15, 16 e 17 anos 10 2 

Coordenador - 1 

Total/Semana 75 13 
Quadro 1 – Distribuição de grupos e monitores 

 
2 – Para a superintendência técnica, pedagógica e 
administrativa das atividades de campo, 1 coordenador, 
com as responsabilidades e deveres constantes de acordo 
com artigo 15.º, do Decreto-Lei 32/2011. 
 
3 – Acionar como procedimento a restruturação dos 
grupos consoante o número de participantes inscritos para 
cada escalão etário, adaptando a situação às vagas 
existentes, reservando-se um mínimo de 35 % de vagas, 
para filhos de funcionários, assim como, a presença de 5 
crianças carenciadas por semana. 
 
4 – Disponibilizar aos participantes uma alimentação 
variada em qualidade e quantidade adequadas à idade dos 
participantes e à natureza e duração das atividades 
conforme estabelecido no Decreto-Lei 32/2011, artigo 
10.º. 
 
5 – Celebrar um contrato de seguro que cubra acidentes 
pessoais conforme artigo 18.º do Decreto-Lei mencionado 
acima e respetiva Portaria n.º 629/2004. 
 
6 - Entregar duas t-shirts, um chapéu e uma pulseira 
identificativa do projeto, a cada participante. 
 
7 - Como local de funcionamento deste projeto: Pavilhão 
Multiusos de Odivelas (PMO). 
 
Nos dias abaixo referidos, com a seguinte programação: 
 
a) De 2.ª a 6.ª feira, com horário de entrada às 08h00m e 
saída às 17h30m, no PMO, com utilização da nave 
principal, nave secundária, balneários (2), e auditório (2.ª 
feiras – período da manhã – das 08h00 às 09h00 – dias 29 
de junho, 6, 13, 20 e 27 de julho e 3 de agosto); 
 
b) Às 3.ª e 5.ª feiras, com horário de entrada às 08h00m, 
de forma a organizar a viagem para os destinos previstos 
no planeamento semanal (praia); 

c) Às 3.ª feiras, ao final do dia (17h30), convidar 
participantes e representantes legais a presenciar a ação de 
sensibilização do Plano Nacional de Ética no Desporto 
(PNED); 
 
d) Às 4.ª feiras, com horário excecional de entrada às 
08h30m, de forma a organizar a viagem para a Piscina 
Municipal de Odivelas. 
 
8 – Atividades de Badminton, Kickboxing e Esgrima, com 
a colaboração do Clube Académico de Odivelas (CAO), 
Pacheco Team (PT) e Federação Portuguesa de Esgrima 
(FPE), respetivamente, dinamizadas no PMO, nos dias 29 
de junho, 6, 13, 20, 27 de julho e 3 de agosto, no período 
da manhã. 
 
9 – Atividades de Jogos Tradicionais, com a colaboração 
da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, 
Recreio e Desporto (CPCCRD), dinamizadas no PMO, 
nos dias 29 de junho, 6, 13, 20, 27 de julho e 3 de agosto, 
no período da tarde. 
 
10 – Praia de Carcavelos, nos dias 30 de junho, 2, 7, 9, 14, 
16, 21, 23, 28, 30 de julho, 4 e 6 de agosto, para atividades 
de praia, no período da manhã. 
 
11 – Atividade de Escalada – deslocação às instalações da 
Empresa Vertical Wall (Boulder – Olival Basto), nos dias 
30 de junho, 7, 14, 21, 28 de julho e 4 de agosto, no 
período da tarde. 
 
12 – Piscina Municipal de Odivelas, nos dias 1, 8, 15, 22 e 
29 de julho e 5 de agosto, para atividades aquáticas, no 
período da manhã. 
 
13 – Visita ao centro Ciência Viva – Sintra – em parceria 
com o Setor da Juventude da CMO, nos dias 1, 8, 15, 22 e 
29 de julho e 5 de agosto, no período da tarde, mediante 
disponibilidade orçamental, por parte da unidade orgânica. 
 
14 - Adventure Park na Paiã (Freguesia da Pontinha), nos 
dias 2, 9, 16, 23 e 30 de julho e 6 de agosto, no período da 
tarde, para a prática da atividade do circuito de obstáculos 
suspensos, mediante disponibilidade orçamental. 
 
15 – Atividades no Centro PlayBowling de Cascais (Laser 
Tag/Bowling/Bubble Football), nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 
de julho e 7 de agosto, no período da manhã, mediante 
disponibilidade orçamental. 
 
16 – Dinamização de Torneio de Basquetebol em Cadeira 
de Rodas, no PMO, com a colaboração da Federação 
Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência 
(FPDD), nos dias 3, 10, 17, 24, 31 de julho e 7 de agosto, 
no período da tarde. 
 
(…) 
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19 - Sem prejuízo de outros aspetos regulamentares e 
como forma de minorar as despesas, os participantes 
pagarão uma inscrição no valor de 35,00 € (trinta e cinco 
euros) por semana, nos termos do disposto na alínea p) do 
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Ainda 
nos termos da alínea u) do mesmo artigo, serão abrangidas 
e integradas no projeto, 30 crianças carenciadas 
devidamente identificadas pelo Gabinete de Saúde e 
Igualdade (GSI), distribuídas pelas 6 semanas de 
atividades, que estarão isentas de pagamento. 
 
20 - As inscrições deverão ser formalizadas na Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, através de ficha própria, 
em dois períodos distintos: período de inscrições para 
filhos de funcionários dias 11 e 12 de junho (35% das 
vagas), e período de inscrições para público em geral 
(filhos de munícipes de Odivelas – 65% das vagas), dias 
15, 16 e 17 de junho, sendo que, o pagamento da respetiva 
inscrição será efetuado na secretaria do PMO nos mesmos 
dias. Uma vez que está previsto o pagamento de 420 
jovens (30 crianças carenciadas não pagam inscrição), 
estima-se uma receita no valor de 14.700,00 € (catorze mil 
e setecentos euros). 
 
A ordem de inscrição será o primeiro critério de 
prioridade tendo, em conta o n.º de vagas por idade. 
 
21 - As atividades serão acompanhadas e dinamizadas por 
técnicos da Divisão de Desenvolvimento Desportivo com 
competências técnicas na área da Educação Física e 
Animação Desportiva. 
 

Funcionários da DDD Função 

Pedro Lourenço Coordenação Geral 

Sara Neves Monitora coordenadora de 
campo – Grupo 1 

Sofia Neves 
Monitora coordenadora de 

campo – Grupo 2 

Carlos Costa Monitor coordenador de 
campo – Grupo 3 

João Cardiga Monitor coordenador de 
campo – Grupo 4 

Sara Oliveira Monitora – Grupo 2 

Carla Sousa Monitora – Grupo 1 

Lígia Couchinho Monitora – Grupo 4 

Nelson Ramos Monitor – Grupo 1 
Quadro 2 – Técnicos disponíveis para enquadramento dos grupos 

 
23 - Perante a insuficiência de profissionais na Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo para salvaguardar o número 
de monitores necessários para acompanhamento do 
número total de participantes, propõe-se solicitar a 
colaboração às Unidades Orgânicas da CMO e base de 
dados de voluntariado. 
 
Abaixo seguem os quadros referentes aos custos indiretos 
do projeto, bem como à diferença entre a receita e os 
custos diretos. 

Transportes Valor Unidade 
Orgânica 

Observações 

 
A51 
A51 

4.668,96 € DOMHT/ 
DTO/ST 

EDOC/2014/33249 

Quadro 4 – Custos indiretos (transportes) 
 
 

  Valor 
Valor 

Observações 
Observações 

Receita Inscrições 
(420 crianças) 14.700,00 €  

Valor da inscrição 
(35 €) 

(30 crianças 
carenciadas não 
pagam valor de 

inscrição) 

Custos 
diretos 

Alimentação 11.527,56 € 

14
2/

A
/2

01
5 

– 
26

05
/0

20
22

5 
Fé

ria
s 

D
es

po
rt

iv
as

 -
 A

qu
is

iç
ão

 d
e 

Se
rv

iç
os

 

3,55 € x 2640 
refeições 

 
9.372 € + IVA 

Centro 
Playbowling 

Cascais 
4.500,00 € 

3 atividades 
(Bowling; 

LaserTag; Bubble 
Football) 

(valor total já com 
IVA) 

Monitores* 4.000,00 € 
5,00 € por hora x 9 
horas por dia x n.º 

de dias 

Adventure 
Parque 1.800,00€ 

Atividade Aventura 
(valor total já com 

IVA) 

Aquisição e 
impressão de 
equipamentos 

4.705,86 € 

1134 T-shirts / 528 
Chapéus / 500 
Identificadores 

(pulseiras) 
(valor total já com 

impressões de 
logos) 

Centro de 
Ciência Viva 
(parceria com 

DGEJCA/DIS
PE/SJ) 

972,00 € 
Entradas no 

Centro de Ciência 
Viva (Sintra) 

Pingo Doce 316,80 € 

14
2/

A
/2

01
5 

– 
26

05
/0

20
12

1 
Fé

ria
s 

D
es

po
rt
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a-

 O
ut

ro
s 

B
en

s 

Aquisição de águas 
(5280 garrafas de 

33 cl a 0, 06 € cada) 
(valor total já com 

IVA) 

Seguro 900,00 € 

14
2/

A
/2

01
5 

– 
26

05
/0

20
21

2 
Fé

ria
s 

D
es

po
rt

iv
as

 -
 S
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os
 

2,00 € x 450 
participantes 
(2,00 € por 

participante) 

Total 28.722,22 € 
  

Diferença entre Custo e 
Receita 14.022,22 € 

  

Quadro 3 – Diferença entre a receita e os custos diretos 
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*Valor máximo estimado, relativo á contratação de monitores, 
caso não se consiga, como é nosso objetivo, obter a totalidade de 
monitores através da seleção de funcionários da CMO, e/ou, 
integração de voluntários. 
 
Todas as aquisições de serviço mencionadas na presente 
informação, à exceção da possível contratação de 
monitores, encontram-se abrangidas pela deliberação do 
executivo de 03 de Março de 2015, na 1ª reunião 
Extraordinária, e por isso estão dispensadas de Parecer 
Prévio. 
 
Relativamente à possibilidade de aquisição de prestação de 
serviços, na modalidade de tarefa, para as funções de 
monitor, nos termos da Portaria 149/2015, de 26 de maio, 
será necessária a emissão de parecer prévio favorável pelo 
Órgão Executivo, que será solicitado caso se verifique a 
necessidade de se proceder a tais contratações. 
 
Em termos globais, o projeto decorrerá sob 
supervisão/coordenação da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, de forma a garantir o cumprimento dos 
pressupostos organizacionais, propondo-se o seguinte: 
 
1. A aprovação do valor de inscrição de 35,00 € (trinta e 
cinco euros), por participante, independentemente da 
isenção aos carenciados; 
 
2. A aprovação para a realização das Férias Desportivas – 
Verão 2015, nos termos acima propostos. (…)» (Informação 
n.º Interno/2015/1778 de 2015-05-26) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE PARCERIA 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS E POLÍTICAS E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
na etapa 10 do edoc/2015/27396, para celebração do 
acordo de parceria entre o Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas e o Município de Odivelas, no âmbito 
do Projeto IG-OS (Igualdade de Género - Odivelas e 
Seixal). O Projeto em causa tem como objetivo, 
desenvolver e validar instrumentos de avaliação de 
medidas legislativas promotoras da igualdade de Género 
em Portugal. Prevê-se que o Projeto tenha a duração de 
12 meses e decorra por três fases: Lançamento, 
desenvolvimento de instrumentos de avaliação das 
medidas legislativas promotoras da Igualdade de Género 
(IG) e disseminação dos resultados. De acordo com a 
informação interno/2015/5886, de 2015-05-27, e nos 
termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“PT07: Integração da Igualdade de Género e Promoção 
do Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada 

 
Acordo DE PARCERIA 

Entre 
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS 

E 
MUNÍCIPIO DE ODIVELAS 

 
Preâmbulo 

 
Considerando que: 
 
O Projeto IG-OS (Igualdade de Género – Odivelas e 
Seixal), consiste no desenvolvimento de instrumentos de 
avaliação das medidas legislativas promotoras da 
Igualdade de Género em Portugal, promovido pelo 
Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa (CIEG-ISCEP-UL), cuja 
candidatura foi submetida ao Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu (MFEEE) dos EEA GRANTS 
2009-2014, na área PT07: ‘Integração da Igualdade de 
Género e Promoção do Equilíbrio entre o Trabalho e a 
Vida Privada’ e obteve aprovação para financiamento. 
 
A Administração Pública Local ocupa uma posição única 
na implementação da Igualdade de Género, uma vez que 
tem ligações de proximidade às populações que incitam a 
criatividade na procura da efetiva Igualdade de Género 
(IG). 
 
O Município de Odivelas foi agraciado com o Prémio 
‘Viver em Igualdade’, no ano 2014, devido ao exercício 
efetivo de boas práticas na Igualdade de Género, pelo que 
considera importante aprofundar o conhecimento e 
melhorar essas práticas, bem como os procedimentos na 
promoção desta temática.   
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Acordo de 
Parceria (adiante designado por Acordo), entre:  
 
- O Instituto Superior Ciências Sociais e Políticas, da 
Universidade de Lisboa, com sede na Rua Almerindo 
Lessa, Pólo Universitário do Alto da Ajuda, 1300-663, em 
Lisboa, Portugal, pessoa colectiva n.º 600019152, 
representado neste ato pelo seu Presidente, Professor 
Catedrático, Manuel Augusto Meirinho Martins, adiante 
designado como Primeiro Outorgante; 
 
e 
 
- O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, 2675-372 Odivelas, Portugal, pessoa coletiva nº 
504293125, representado neste ato pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana de Carvalho 
Amador, com poderes para o ato, adiante designada como 
Segundo Outorgante; 
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O presente Acordo rege-se pelos termos e condições 
constantes das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto e Natureza) 
 

O presente Acordo de Parceria tem por objeto definir os 
termos e condições da constituição de uma parceria entre 
o primeiro e segundo outorgantes, assim como os 
compromissos que dessa parceria resultam para cada uma 
das partes contratantes, tendo em vista a execução do 
Projeto descrito na Cláusula Segunda (adiante designado 
por Projeto) desenvolvido no âmbito do Programa PT07: 
Integração da Igualdade de Género e Promoção do 
Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada, o qual tem 
como operador a Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género (CIG).   

 
Cláusula Segunda 

(Identificação do Projeto) 
 

1. O Projeto referido na cláusula anterior denomina-se: 
IG-OS (Igualdade de Género – Odivelas e Seixal). 
 
2. O Projeto insere-se no domínio de atuação do PT07: 
Integração da Igualdade de Género e Promoção do 
Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada. 
 
3. O montante total do Projeto é de 124.694,19€ (Cento e 
vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro euros e 
dezanove cêntimos). 

 
Cláusula Terceira 

(Objetivo Geral do Projeto) 
 

Desenvolver e validar instrumentos de avaliação de 
medidas legislativas promotoras da Igualdade de Género 
em Portugal. 

 
Cláusula Quarta 

(Objetivo Específico do Projeto) 
 

Desenvolver e validar instrumentos de avaliação de 
medidas legislativas promotoras da Igualdade de Género 
nos Municípios de Odivelas e do Seixal.  

 
Cláusula Quinta 
(Metodologia) 

 
As estratégias metodológicas de implementação do 
Projeto assentam: 
 
a. Na análise documental do Plano Municipal para a 
Igualdade e eventuais instrumentos de avaliação de 
medidas; 
 
b. Na troca de experiências entre os dois Municípios em 
Portugal, que se constituem entidades parceiras no Projeto 
(Odivelas e Seixal) e a KS (Norwegian Association of 

Local and Regional Authorities), entidade parceira no 
Projeto representando a Noruega (um dos países 
doadores); 
 
c. Na realização de um Estudo de Avaliação de 
Necessidades de cada um dos Municípios parceiros; 
 
d. Na realização de ações de Formação / Sensibilização, 
das quais são beneficiários/as diretos/as Dirigentes na 
Autarquia; Gestores/as ou Diretores/as de Organizações 
de âmbito social (4 Organizações convidadas pela Câmara 
Municipal); e Técnicos/as ligados/as à promoção da 
Igualdade de Género no Município. 

 
Cláusula Sexta 

(Compromissos da entidade promotora) 
 

O Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa (CIEG-ISCSP-UL), entidade 
promotora do Projeto garante: 
 
a. A completa liberdade de atuação da entidade parceira 
respeitando integralmente a sua autonomia e capacidade 
de decisão para participar em qualquer uma das atividades 
e/ou tarefas propostas no âmbito do Projeto; 
 
b. A gestão do orçamento e a organização das tarefas na 
execução do Projeto.  

 
Cláusula Sétima 

(Compromissos da entidade parceira) 
 

Enquanto entidade parceira, cabe ao Município de 
Odivelas: 
 
Designar (pelo menos) um/a técnico/a para colaborar no 
Projeto, de modo a facilitar as trocas e a comunicação 
entre as entidades que participam neste, nomeadamente o 
CIEG-ISCSP-UL, a KS (Norwegian Association of Local 
anda Regional Authorities), o Município do Seixal e o 
Município de Odivelas.  
 
O técnico/a designado/a terá como tarefas: 
 
a. Promover a divulgação interna das ações de Formação 
/ Sensibilização estimulando a participação nas mesmas;  
 
b. Facilitar o acesso a documentos para estudos que sejam 
parte do Projeto em causa; 
 
c. Apoiar a realização de uma visita de campo com 
objetivo de observação do trabalho desenvolvido pela 
Autarquia, a realizar pelas restantes entidades ao 
Município de Odivelas.  

 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 11 – 16 de junho de 2015 

20 
 

Cláusula Oitava 
(Componentes e Ações a Desenvolver) 

 
1. A entidade promotora e primeira outorgante obriga-se a 
desenvolver as componentes e ações seguintes: 
 
a. Estimular a troca entre entidades parceiras do Projeto; 
 
b. Organizar a Conferência inicial ou de lançamento, 
disponibilizando o espaço para a realização da mesma; 
 
c. Elaborar um Estudo de Diagnóstico de Necessidades 
do Município, através de uma metodologia participada e 
colaborativa, assente no método de focus group; 
 
d. Assegurar a realização de Ações de 
Formação/Sensibilização, num total de 12, dirigidas a 3 
grupos-alvo: Dirigentes políticos na Autarquia; 
Gestores/as ou Diretores/as de Organizações de âmbito 
social (4 Organizações presentes no Concelho e 
convidadas pela entidade parceira); e Técnicos/as 
ligados/as à promoção da Igualdade de Género no 
Município; 
 
e. Organizar a Conferência final ou de encerramento, 
aberta a todos os Municípios do país e com convite 
expresso à ANMP – Associação Nacional de Municípios 
Portugueses 
 
f. Produzir uma pen-drive com divulgação do Projeto e 
dos seus resultados a todos os Municípios do país e aos 
órgãos de governo local na Noruega (bilingue contendo 
texto, som e imagens das conferências e das visitas 
realizadas em Portugal, a cada um dos Municípios 
envolvidos como entidades parceiras no Projeto). 
 
2. A entidade parceira e segunda outorgante obriga-se a 
desenvolver os componentes e ações seguintes: 
 
a. Disponibilizar o acesso a dados de caracterização do 
Concelho e dados de caracterização da Autarquia 
enquanto entidade empregadora; o acesso ao Plano 
Municipal para a Igualdade e a instrumentos de avaliação 
de medidas (se existirem); 
 
b. Colaborar no recrutamento de pessoas beneficiárias de 
Ações de Formação/Sensibilização, num total de 12, 
compondo a 3 grupos-alvo: Dirigentes políticos na 
Autarquia; Gestores ou Diretores de Organizações de 
âmbito social (4 Organizações presentes no Concelho e 
convidadas pela entidade parceira); e Técnicos/as 
ligados/as à promoção da igualdade de género no 
Município; 
 
c. Participar ativamente nas ações de formação das quais 
beneficiarão no âmbito do Projeto; 
 
d. Organizar uma visita ao Município com a duração de 
um dia, com o objetivo de apresentar experiências 

significativas na promoção da igualdade de género (a 
eleger pelo Município) propiciadoras de troca de 
experiências e fomentadoras de debate entre todas as 
entidades parceiras do projeto e a entidade promotora; 
 
e. Validar os instrumentos de avaliação de medidas 
legislativas promotoras da Igualdade de Género; 
 
f. Facilitar os contactos entre a entidade promotora do 
Projeto e outras entidades, cuja participação no Projeto 
venha a ser considerada relevante; 
 
g. Colaborar na apresentação dos resultados do Projeto a 
todas as entidades envolvidas, bem como à comunidade 
em geral.  

 
Cláusula Nona 

(Custos) 
 

O presente Acordo de Parceria não financeira não implica 
quaisquer custos para o segundo outorgante. 

 
Cláusula Décima 

(Duração) 
 

O presente Acordo entrará em vigor a partir da data da 
sua assinatura e manter-se-á pelo período de execução do 
projeto, com a duração prevista de doze meses.  

 
Cláusula Décima Primeira 

(Denúncia) 
 

O presente Acordo de Parceria poderá ser denunciado por 
qualquer das partes outorgantes, mediante comunicação 
escrita aos restantes parceiros com a antecedência mínima 
de sessenta dias. 

 
Cláusula Décima Segunda 

(Revisão) 
 

Este Acordo de Parceria pode ser pode modificado por 
acordo expresso das partes, no que se mostre estritamente 
necessário. 
 
O presente Acordo de Parceria foi elaborado em 2 
exemplares, ambos valendo como originais, os quais vão 
ser assinados pelas partes outorgantes, sendo um exemplar 
entregue a cada uma delas.  
 
Adicionalmente, será assinada uma cópia original que será 
apresentada ao Operador do Programa para ser anexada 
ao Contrato de Projeto. 
 
Odivelas, de                               de 2015 
 
1º Outorgante (Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas) 
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O Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas 
___________________________ 
Manuel Augusto Meirinho Martins 
 
2º Outorgante (Município de Odivelas) 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
___________________________ 
Susana de Carvalho Amador” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE LISBOA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na etapa n.º 25 do 
edoc/2015/24585, a autorizar a atribuição do apoio, sob a 
forma de transporte municipal, no dia 10 de maio de 2015, 
à organização do I Congresso Lusófono das Religiões, da 
Universidade Lusófona de Lisboa, para visita ao local de 
culto da religião Sikh, denominado Gudwara Sikh Sangat 
Lisboa, em Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/5574, de 2015.05.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Grupo de Danças e Cantares do Casal do 
Rato, no dia 11 de julho de 2015, para a participação no 
Festival de Folclore de Cortiçadas de Lavre, Montemor-o-
Novo, com o custo total estimado em €147,26, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/5801, 
de 2015.05.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Sociedade Musical Odivelense, dia 12 de 
julho de 2015, para participação nas comemorações dos 
40 anos do Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho, no Seixal, com um custo total estimado em 

€129,82, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/5805, de 2015.05.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO 
BRUNO VARATOJO 

 
Aceitação da doação do artista Bruno Varatojo de uma 
obra sua intitulada “Composto Imaginário”, com as 
dimensões de 70 x 100 cm, no valor total de €1.000,00 
(mil euros), que passa a pertencer ao acervo Municipal do 
Centro de Exposições de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/4972, de 
2015.05.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PATROCÍNIO 
PROJETO MUNICIPAL BANDA MAIOR 

 
Aceitação do patrocínio da empresa Remax City para o 
Projeto “Banda Maior, que se traduz na oferta de vinte e 
cinco polos e vinte capas de música, no valor total de 
€500,00 (quinhentos euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/4845, de 2015.05.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALVARÁ DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO N.º 3/2011 
PEDREIRA DOS PEDERNAIS, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

PROCESSO N.º 8971/LO 
 

“Na 7ª Reunião Extraordinária da Câmara realizada a 12 
de abril de 2011, foi deliberado o licenciamento da 
operação de loteamento e respetivas obras de urbanização 
em nome de José Baltazar & Filhos, para a qual foi 
emitido o alvará 3/2011, que fixava um prazo de 24 meses 
para a sua execução e posteriormente prorrogada por mais 
um ano. 
 
A licença era válida até 8 de junho de 2014 e durante a sua 
validade não foram as obras de urbanização 
adequadamente concluídas. 
 
Com o objetivo de poder ser titulada a realização das 
obras em falta, (…) deu entrada o pedido de emissão de 
Licença Especial para conclusão de obras inacabadas. (…) 
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Na sequência da informação técnica constante a fls. 1520 
a 1521, considerando que para os efeitos previstos no 
artigo 88º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de 
março, a emissão de licença especial para conclusão de 
obras de urbanização inacabadas, será possível quando a 
Câmara Municipal reconheça o interesse na conclusão da 
obra e não se mostre aconselhável a demolição da mesma, 
por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou 
económicas.” (Informação n.º 19/APV/2015, de 19-05-2015) 
 
Tendo em conta o impacto urbanístico das infraestruturas 
já executadas, que carecem de conclusão, nos termos e de 
acordo com o proposto na Informação n.º 19/APV/2015, 
de 19-05-2015, propõe-se que a Câmara Municipal 
delibere sobre: 
 
• O reconhecimento do interesse na conclusão da obra 
nos termos do nº 3 do artigo 88º do Decreto- Lei nº 
555/99 de 16 de dezembro, na redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 26/2010 de 30 de março; 
 
• A concessão de Licença especial de obras inacabadas 
pelo prazo de seis meses, nos termos do n.º 1 e do n.º 3 
do artigo 88º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 
dezembro, na redação dada pelo Decreto- Lei nº 26/2010 
de 30 de março. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2007 PARA OS 
LOTES 9, 13, 14 E 50, BAIRRO QUINTA DAS CANOAS 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

PROCESSO N.º 46796/RC 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2007 do Bairro 
Quinta das Canoas, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões, para os Lotes 9, 13, 14 e 50, em nome de 
António Marques do Rosário e Outros.  
 
“(…) A presente proposta compreende alterações em 4 
lotes a saber: 
 
Lote 9 - Eliminação do ónus de reformulação da 
construção, por forma a respeitar a distância mínima de 6 
metros ao limite da Estrada Municipal n° 542, justificado 
em memória descritiva pela impossibilidade de demolição 
de cerca de 97 cm da moradia e inclusão do sótão. 
 
Lote 13 - Aumento da área de implantação em 31.00 m2 e 
construção em 137.00 m2, inclusão do sótão e eliminação 
do ónus de “manutenção temporária (reformular)”, 
justificado em memória descritiva, com o cumprimento 
do RGEU e RMEU. 
 
Lote 14 - Aumento da área de implantação em 34.00 m2 e 
construção em 143.00 m2, inclusão do sótão e eliminação 
do ónus de “manutenção temporária (reformular)”, 

justificado em memória descritiva, com o cumprimento 
do RGEU e RMEU. 
 
Lote 50 - Aumento de 1 fogo, introdução de um anexo a 
tardoz com 50.00 m2 e eliminação do ónus de “reformular 
a escada exterior”, justificado em memória descritiva pela 
inexistência da escada. (…)” (Informação n.º 

64/RD/DRRU/DGOU/15 de 25 de maio de 2015) 
 
A Alteração tem como objetivo a legalização das 
edificações existentes nos lotes 9, 13, 14 e 50 e 
compreende a alteração de parâmetros urbanísticos e 
eliminação de ónus, de acordo com o proposto na 
informação n.º 46796/RC, de 25 de maio de 2015, 
constante a folhas 1230, do processo n.º 46796/RC, nas 
seguintes condições: 
 
- Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no art. 49º e n.º 2 do art. 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
- Aceitação do valor € 11.992,02 (onze mil, novecentos e 
noventa e dois euros e dois cêntimos), como 
compensação pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta (78,96m2), prevista no n.º 4 do 
art.º 44º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação atual e no art. 49º e n.º 2 do art. 99º do RMEU, 
de acordo com os fundamentos e nos termos e condições 
da informação técnica n.º 64/RD/DRRU/DGOU/15, 
que consta do processo mencionado em epígrafe; 
 
- Imputar aos proprietários dos lotes 13 e 14, aquando da 
legalização das edificações, a execução dos 
estacionamentos e respetivos passeios adjacentes desde os 
lotes 8 a 14. 
 
Mais se aprovou o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo PDM por aplicação do disposto no art.º 12.º - A do 
RJEU e artigo 117.º do RJIGT. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/1992 PARA O 
LOTE 73 DO BAIRRO MOINHO DO BAETA, UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
PROCESSO N.º 4690/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/1992 do Bairro 
Moinho do Baeta, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, para o Lote 73, em nome de Manuel Lavrador. A 
alteração visa viabilizar a legalização da construção 
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existente no lote 73 que possui mais um fogo do que o 
previsto no alvará de loteamento. “(…) A alteração de 
parâmetros que compreende o aumento do número de 
fogos, ainda têm enquadramento no definido no PDM 
para as classes de espaços abrangidas pelo loteamento. 
(…) As alterações propostas não têm repercussão no 
agravamento das necessidades de áreas de cedência para 
equipamento e espaços verdes. (…) A proposta de 
aditamento em apreço não altera o desenho urbano do 
loteamento aprovado, incidindo sobre um lote 
consolidado e ocupado. (…) (Informação n.º 

46/MS/DGOU/DRRU/15, de 11-03-2015)  
 
Propõe-se também o levantamento da suspensão 
automática decorrente do início do período da discussão 
pública do novo Plano Diretor Municipal por aplicação do 
disposto no art.º 12.º - A do RJEU e artigo 117.º do 
RJIGT, de acordo com o proposto na informação n.º 
4690/RC de 25 de maio de 2015, constante a folhas 2110, 
do processo, e nos termos da informação n.º 
46/MS/DGOU/DRRU/15, de 11 de março de 2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
LOTE 528 DO BAIRRO DOS QUATRO, CASAL DOS MOCHOS 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ Nº 4/2011- 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
528, da Rua Santa Rita Pintor, Bairro dos Quatro, Casal 
dos Mochos, União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
pelo depósito caução n.º 11239 de 04-05-2015, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de €7.052,46 (sete mil 
cinquenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos), em 
nome de Maria Madalena Jesus Campos Gaspar, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 4/2001, de 04 de 
maio. De acordo com o proposto na informação n.º 
37.2015, de 21-05-2015, e na informação técnica n.º 
59/RO/DRRU/DGOU/15, de 13-05-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
LOTE 460 DO BAIRRO DOS QUATRO, UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE PONTINHA E FAMÕES – ALVARÁ Nº 4/2011 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
460, da Rua Columbano Bordalo Pinheiro, do Bairro dos 
Quatro (Trigache Norte 2.º Fase), União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 11147, do 
Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de €3.567,62 
(três mil e quinhentos e sessenta e sete euros e sessenta e 
dois cêntimos), em nome de Egídio Manuel Ferreira 
Costa, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 

4/2001, de 13 de maio. De acordo com o proposto na 
informação n.º 37.2015, de 21-05-2015, e na informação 
técnica n.º 62/RO/DRRU/DGOU/15, de 18-05-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/GVHM/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
ADJUNTA DO GABINETE DE APOIO AO SR. VEREADOR 
HUGO MARTINS, ANA SUSANA OLIVEIRA DOS SANTOS 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, na Sr.ª Adjunta, Ana Susana Oliveira dos 
Santos, o exercício, durante o meu período de férias, de 
11 a 12 de junho de 2015, 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 15/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 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade dos serviços sob 
a minha superintendência. 
 
Odivelas, 5 de junho de 2015. 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da 

Sr.ª Presidente da CMO, através do 
Despacho n.º 15/PRES/2015, de 30 de março 

 
O Vereador 

 
Hugo Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 05/DCTPCB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Dinamização Cultural, 
da Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto. diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 5 a 12 de junho de 
2015, na Técnica Superior Rita Machado Dray a 
assinatura de correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Dinamização Cultural da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas e orientação da equipa 
da Divisão que se encontra em funções no Centro 
Cultural Malaposta. 
 
Odivelas, 3 de junho de 2015 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal, 

via Despacho N.º 116/PRES/2013, e Delegação de 
Competências via Despacho 22/PRES/2015 

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

 
(Angelina Pereira) 

 
 

DESPACHO N.º 06/DCTPCB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Património Cultural, da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16° da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 5 a 12 de junho de 
2015, na Técnica Superior Maria Fernanda Moroso a 
assinatura de correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito do Setor do 
Património Cultural da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas. 
 
Odivelas, 3 de junho de 2015 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal, 

via Despacho N.º 116/PRES/2013, e Delegação de 
Competências via Despacho 22/PRES/2015 

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

 
(Angelina Pereira) 
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DESPACHO N.º 07/DCTPCB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Bibliotecas, da Divisão 
de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, subdelego, no período de 5 a 12 de junho de 
2015, na Técnica Superior Helena Fernanda Teixeira 
Morais do Nascimento Jardim a assinatura de 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito do Setor de Bibliotecas da 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas. 
 
Odivelas, 3 de junho de 2015 

 
Por Nomeação da Sra. Presidente da Câmara Municipal, 

via Despacho N.º 116/PRES/2013, e Delegação de 
Competências via Despacho 22/PRES/2015 

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

 
(Angelina Pereira) 

 
 
 

DESPACHO N.º 7/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Rita Ribeiro 
Diogo, durante o período compreendido entre os dias 17 
a 26 de junho de 2015, por ausência (férias) da respetiva 
Chefe de Divisão, a assinatura da correspondência e 
expediente necessários à instrução dos processos no 
âmbito da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana. 
 
Odivelas, 04 de junho 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 08/GVPCT/2015, 
 

António de Sousa, Arq.º 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 6/2001 
B.º Flor do Minho – Caneças/Ramada 

 
2.º ADITAMENTO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se nas 
deliberações tomadas em sede da 16.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas datada de 28 de agosto 

de 2013, onde foi deliberada por unanimidade a aprovação 
da alteração ao alvará de loteamento n.º 6/2001, 
determina que se emita o presente aditamento ao Alvará 
de Licença de Loteamento identificado em epígrafe, em 
nome de Júlio Pontinha Alves e Albino Fernandes da 
Rocha. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam no extrato de Planta de Síntese em anexo 
representativa dos lotes objeto de intervenção que 
constituirá um elemento de gestão complementar aplicável 
aos lotes que integram o presente aditamento. As 
alterações são as seguintes: 

 
 

1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 

 
 

1.1. Aos parâmetros urbanísticos do lote: 
 

ALVARÁ LOTEAMENTO ALTERAÇÃO PROPOSTA 

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

11 148 52 104 2 1 H 16,50 148 70 169,10 2 1 H 24,30 

12 145 51 102 2 1 H 23,50 145 70 171,60 2 1 H 24,60 

Os valores alterados foram apresentados a negrito 
 
 

1.2.Aos parâmetros urbanísticos do bairro: 
 

Descrição Alvará Proposto 

Área total do terreno 3 9610,00m2 3 9610,00m2 

Área total de lotes 2 9440,00m2 2 9440,00m2 

Número de lotes 79 79 

Número de fogos 83 83 

Número de fogos/ha 21 fg/ha 21 fg/ha 

População existente 108 108 

População prevista 294 294 

Número de habitantes por fogo 3,5 3,5 

Densidade populacional 66,8 hab/ha 66,8 hab/ha 

Número médio pisos 1,55 1,55 

Área de implantação 9 585,50m2 9 622,5m2 

Área de construção 16 147,80m2 16 282,5m2 

Área de cedência equipamento 2 483,80m2 2 483,80m2 

Índice de ocupação do solo 0,24 0,24 

Índice de construção 0,41 0,41 

Área do terreno a integrar no domínio público 6 556,20m2 6 556,20m2 

Os valores alterados foram apresentados a negrito 
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2. Cedências ao Domínio Público 
 
De acordo com o previsto no art.º 6.º da Lei 91/95, com a 
redação em vigor, pela falta de áreas de cedência para 
verde de utilização coletiva foram contabilizadas as áreas 
de natureza privada designadamente as áreas afetas aos 
logradouros de lotes privados, até 50% da área livre 
permeável, com o mínimo de 25m2 nos termos do art.º 
99.º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 05 maio de 2015 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas em processos de operações 
urbanísticas, nos termos da Informação n.º 
Interno/2015/6436, de 2015.06.11, referente ao mês de maio 
de 2015: 
 
Processo n.º 12227/CP/OP/GI 
Nome: Celestino ferreira Tomaz e outros 
Assunto: Pedido de certificação das condições para a 
constituição de PH  
Local: Rua da Salvação, lote 23, Bairro das Sete Quintas – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 08.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferido o pedido de 
certificação 
 
 
 
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 8/GVPCT/2015, de 7 de abril, nos termos 
da Informação n.º Interno/2015/6446, de 2015.06.11, 
referente ao mês de maio de 2015:  
 
Processo n.º 77/2014/OP/GI 
Nome: João Varandas Luís 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos  
Local: Rua General Norton de Matos, lote 484, Bairro Casal da 
Silveira – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 30/2014/OP/GI 
Nome: António Henriques da Silva 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos  
Local: Rua do Alecrim, lote 740, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 88/2014/OP/GI 
Nome: José Joaquim Rodrigues 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos  
Local: Rua Mário Sá de Carneiro, lote 366, Bairro Trigache 
Norte – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 11 – 16 de junho de 2015 

28 
 

Processo n.º 98/2014/OP/GI 
Nome: José Manteigas Benedito 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos  
Local: Rua 1º de Janeiro, lote 60, Bairro Novo do Trigache – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 97/2014/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Viduedo Carvalho 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos  
Local: Rua Santo António, lote 2, Bairro Trigache Sul – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 5/2014/OP/GI 
Nome: José Sobral 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos  
Local: Rua Mira Sol, lote 818, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13970/OP 
Nome: C.T.Z. Const. Torres do Zêzere, Ldª 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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: Quinta do Pinhal, lote 4B – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14697/CP/OP 
Nome: Comboio de Estrelas, Ldª 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Sacadura Cabral, Terras da Mina, n.º 32 – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º @17/2015 
Nome: Laurinda Costa Martins Guerreiro 
Assunto: Autorização de Utilização  
Local: Estrada do Lugar d’Além, n.º 28 – União das Freguesias 
de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 13555/OP 
Nome: Vítor Manuel Canedo Neves 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA  
Local: Rua Cesário Verde, nº 2, Bº São Jorge – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 04.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
 
 

Processo n.º 14362/CP/OP/GI 
Nome: Etelvina da Encarnação Brito Diogo Vitorino 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA  
Local: Rua Isabel Aboim Inglês, lote 16, Bairro da Milharada – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 12599/CP/OP/GI 
Nome: António Lucas Rodrigues Lapa 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA  
Local: Av. da Liberdade, lote 25, Bº Encosta do Mourigo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14579/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Joaquim Moreira Guedes 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Rua da Prata, lote 30, Bº do Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 06.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13596/CP/OP/GI 
Nome: Maria Isabel Moreira Araújo 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Isabel Aboim, lote 31, Bº da Miralhada – União das 
Freguesias de Pontinha e Ramada 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13359/CP/OP/GI 
Nome: António Salazar Fonseca 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 25 de Agosto, lote 2, Bº Casal dos Bons Dias – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 12225/CP/OP/GI 
Nome: Silvino Alves 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62 do D.L. n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual  
Local: Rua da Palmeiras, lote 198, Bº Sol Nascente – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @149/2015 
Nome: António Joaquim Simões 
Assunto: Autorização de utilização  
Local: Rua Alexandre Herculano, n.º 30 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @154/2015 
Nome: RGA – Compra e Venda de Imóveis, Ldª 
Assunto: Autorização de utilização  
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Local: Rua Cidade da Guarda, lote 441, Bº Casal de São 
Sebastião – União das Freguesias de Pontinha e Caneças 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferira a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @144/2014 
Nome: João Bartolo Fernandes Afonso 
Assunto: Autorização de utilização  
Local: Rua da Gaia, lote 1097, Bº Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 11142/CP/OP/GI 
Nome: António de Jesus Silva e Outro 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Laura Alves, lote 814, Bº Casal Novo – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões  
Data de despacho: 08.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 4360/OP/GI 
Nome: Alcides Pinto 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62 do D.L. n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual  
Local: Rua Soares dos Reis, lote 32, Bº Encosta do Mourigo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 08.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 12489/CP/OP/GI 
Nome: Aurélio Fernandes Gomes 
Assunto: Desistência de pedido de comunicação prévia – art.º 
131º do CPA  
Local: Av. Luís de Camões, lote 26 A, Bº Quinta das Pretas – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 08.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14302/CP/OP/GI 
Nome: António Lopes Martins Fernandes 
Assunto: Pedido de pagamento faseado das taxas de admissão da 
comunicação prévia  
Local: Lote 72 do Bairro Vale Pequeno – União das Freguesias 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 08.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferido o Pedido  
 
Processo n.º @34-2015 
Nome: Lucinda Oliveira Ribeiro Teixeira 
Assunto: Autorização de utilização  
Local: Rua do Alecrim, lote 748, Bº Casal da Silveira – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 08.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 7235/OCP 
Nome: Carlos Alberto Graça Matos 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA  
Local: Rua Heróis de Chaimite, lote A – Freguesia de Odivelas 

Data de despacho: 12.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14788/CP/OP/GI 
Nome: Dirceu António 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 de S. José, lote 99, Bº Vale Grande – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 12.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º @36-2014 
Nome: Intensab Mehdi 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos 
Local: Rua Correia Garção, lote2, Centro Comercial Bela Vista, 
loja 1 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 13.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º @134-2015 
Nome: José Rodrigues Pinto 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Domingos Bom Tempo, lote 167, Bº Encosta do 
Mourigo – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @42-2015 
Nome: António Gaspar Pimenta Barbosa 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua António Freitas, lote 4, Pombais – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 13.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @68-2014 
Nome: Fernando Paulo Lisboa 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 333, Bº Vale Grande – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @113-2015 
Nome: Joaquim Coelho Nunes 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Antero de Quental, lote 24, Bº Novo das Queimadas 
– União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @125-2015 
Nome: Paulo Jorge Casado da Costa Dias 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 7, Bº dos Carrascais – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 13.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada Liminarmente  
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Processo n.º @127-2015 
Nome: Manuel da Silva 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 458, Bº Trigache 
Norte – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada Liminarmente  
 
Processo n.º 14792/CP/OP/GI 
Nome: José João Nicolau 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Alfredo Dinis, lote 243, Bº Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14889/CP/OP/GI 
Nome: Miquelina de Almeida 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 de Castro, lote 497, Bº Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 12.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14788/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Coelho Gomes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 do Paço Real, lote 430, Bº Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 13678/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Oliveira Garcia 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Mário Viegas, lote 76, Bº Vale Grande – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º @148-2015 
Nome: Joaquim Félix Reis 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Silva Pedro, lote 67, Bº Moinho do Baeta – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada Liminarmente  
 
Processo n.º @81-2015 
Nome: António da Paixão Esteves 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua do Progresso, lote 270, Bº Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Indeferida a Autorização de 
Utilização  
 
 

Processo n.º @75-2015 
Nome: Artur Marçal Martins 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Fernando Lopes Graça, lote 170, Bº Granjas Novas – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @127-2015 
Nome: Manuel da Silva 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 458, Bº Trigache 
Norte – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Liminarmente  
 
Processo n.º @125-2015 
Nome: Paulo Jorge Casado da Costa Dias 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 7, Bº dos Carrascais – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada Liminarmente  
 
Processo n.º @158-2015 
Nome: Maria Fernanda Sousa Martins 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua dos Malmequeres, n.º 5, Casal do Privilégio – União 
das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 14.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 8250/D/E 
Nome: Churrasqueira Noruegas Unipessoal, Ldª 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Rua Duque de Saldanha, nº 1, loja B – Freguesia  de 
Odivelas 
Data de despacho: 15.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14465/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Fernando de Jesus Antunes 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 92, Bairro da 
Milharada – União de Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14810/CP/OP/GI 
Nome: José Mário Vieira Velosos da Glória 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Prata, lote 25, Bº do Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14770/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Moisés da Silva Ribeiro 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 
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Local: Rua Antero de Quental, lote 201, Bº do Girassol – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14615/CP/OP/GI 
Nome: Martinho Vieira Magalhães 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Stª Catarina, lote 19, Bº do Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14479/CP/OP/GI 
Nome: Silvino Augusto Pedro Paulino 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Queimadas, lote 3, Bº Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14491/CP/OP/GI 
Nome: Egídio de Jesus Pulga 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Natália Correia, lote 199, Bº da Milharada – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 12141/CP/OP/GI 
Nome: Vasco António Saraiva Fernandes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 dos Pastores, lote B 96, Bº dos Pedrenais – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 3765/OP/GI 
Nome: Miguel Moreira de Barros 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Liberdade, lote 436, Bº dos Quatro – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14655/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Fernandes Lourenço 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 São Domingos, lote 65, Bº Trigache Sul – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
 

Processo n.º 14639/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Dias Henriques 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Humberto Delgado, lote 175, Bº Casal do Bispo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14827/CP/OP/GI 
Nome: António de Almeida Gomes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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: Travessa Pedro Soares, lote 277, Bº Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14831/CP/OP/GI 
Nome: Raúl Teixeira Mosca 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Egas Moniz, lote 344, Bº Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 95/2014/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Morais 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos 
Local: Rua Joaquim da Cunha Roque, lote 17 – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 85/2014/OP/GI 
Nome: José Joaquim Robalo Moiteiro 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos 
Local: Rua do Alegrete, lote 110, Bairro Casal do Bispo – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 78/2014/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Tomás das Neves 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 78, Bairro Novo de Stº Eloy – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 55/2014/OP/GI 
Nome: Floripes D’Ascenção Costa Jerónimo 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos 
Local: Travessa de São Sebastião, lote 333, Bairro Casal do Bispo 
– União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
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Processo n.º @116/2014 
Nome: Maria de Fátima Oliveira dos Santos 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 502, Bairro Casal da Silveira – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º @100/2015 
Nome: Adelino da Graça Sousa 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Infanta D. Teresa, lote 200 – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 14437/CP/OP 
Nome: RFES – Construções, Ldª 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Urb. Jardim da Amoreira, lote 88 – União das Freguesias 
de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 154/2015/D/OVP 
Nome: Fernando Ramos Baeta 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Rua Ribeira do Troca, Parque Aerofrabil – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 18785/OCP/OC 
Nome: Andreia Sofia Candeias Rosa 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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: N.º 47 do Bairro da Mimosa – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 22.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14168/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A. 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Rua Cidade de Tavira, Bº Vale Grande – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 22.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13920/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A. 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 97, Bº Casal da 
Silveira – União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 13260/CP/OP 
Nome: Maria dos Anjos Dias Bento da Silva 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Rua Enfermeiro Fernando Calheiros, n.º 9 – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 22.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  

Processo n.º 121/2015/OP 
Nome: Esmeralda Santos 
Assunto: Licenciamento de obras de edificação, remodelação de 
terrenos e outras operações urbanísticas 
Local: Rua Rosa Lobato Faria, n.º 5 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 27.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeite-se Liminarmente  
 
Processo n.º 42/2015/OP/GI 
Nome: Lindorfo José Morais 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos 
Local: Rua do Girassol, lote 164, Bairro do Girassol – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 27.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeite-se Liminarmente  
 
Processo n.º @141/2015 
Nome: Bernardino Cruz Ribeiro 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua 8 de Junho, n.º 19 e 19 A, Bairro da Mimosa – 
Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 27.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeite-se Liminarmente  
 
Processo n.º 93/2015/OP/GI 
Nome: Belarmino Armando Oliveira da Silva 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos 
Local: Rua do Poço, lote 238, Bairro Casal da Silveira – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeite-se Liminarmente  
 
Processo n.º 13880/CP/OP/GI 
Nome: Sandra Cristina Alves Fernandes 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 739 A, Bairro Casal Novo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
 
Processo n.º 9399/OP 
Nome: Pontiprédio – Construção Civil, Ldª 
Assunto: Audiência de interessados – art.º 121º e 122º do CPA 
Local: Rua Ilha do Faial – União das Freguesias de Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 27.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 14188/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Osório Tavares 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Humberto Delgado, lote 53 – União das Freguesias 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferida a Autorização de 
Utilização  
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Processo n.º 11590/CP/OP/GI 
Nome: José Nunes Saraiva 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Humberto Delgado, lote 190, Bairro Casal do Bispo 
– União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia   
 
Processo n.º 14888/OC/OP/GI 
Nome: José Manuel da Silvas Mendes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 dos Artistas, lote 132, Bairro Moinho do Baeta – 
União das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 29.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14886/OC/OP/GI 
Nome: João dos Reis Peres 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Silva Pedro, lote 59, Bairro Moinho do Baeta – União 
das Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 29.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º 14842/OC/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto dos Santos 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34 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 Eng.º Edgar Cardoso, lote 565, Bairro dos Quatro – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Admitida a Comunicação Prévia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, referentes ao mês de maio de 2015, nos termos da 
informação n.º Interno/2015/6022, de 2015.05.29: 
 
Divisão de Habitação 
 
Setor de Intervenção na Habitação Social (SIHS) 
 
EDOC/2015/21421 
Interno/2015/4407 de 2015/04/21 
Assunto: Resposta a requerimento - Fogo municipal sito na Rua 
Pero Vaz de Caminha, n.º 11 – R/C B – Quinta do Pinheiro – 
Pontinha – Arrendatária: Maria de Lurdes Bernardo Garcia – 
Pedido de indeminização – Indeferimento. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Segue ofício assinado. Manter esta situação sob 
acompanhamento próximo. À Divisão de Habitação, para 
tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2015/05/06 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional (SGPH) 
 
EDOC/2015/3653 
Interno/2015/4490 de 2015/04/01 
Assunto: Atualização de renda - Nome: João Manuel Ramos 
Belo – Morada: Rua Combatentes 9 de Abril, lote A1 – 2º Dtº 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Oficie-se o inquilino municipal. À 
Divisão de Habitação, para tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2015/05/21 
 
EDOC/2015/4911 
Interno/2015/3283 de 2015/03/20 
Assunto: Prohabita Acordo 574 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e Revisão da renda do agregado – Rua Lourenço 
Marques, 4, 3º Esq. – Maria Sucena de Almeida Gomes 
Concieção – Revisão de informação e ofício 
Decisão da Sra. Vereadora: De acordo. Oficie-se a sub-
arrendatária nos termos propostos. À Divisão de Habitação.” 
Data da decisão: 2015/05/25 
 
EDOC/2015/16978 
Interno/2015/4685 de 2015/04/29 
Assunto: PROHABITA – Análise jurídica da situação contratual 
do locado sito na Alameda do Poder Local, n.º 7 – 1º Esq. – 
Odivelas – Marco Artur da Silvada 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo, considerando os factos 
expostos. Segue ofício assinado. À Divisão de Habitação, para 
acompanhamento da situação.” 
Data da decisão: 2015/05/13 
 
EDOC/2015/17710 
Interno/2015/4226 de 2015/04/16 
Assunto: PROHABITA – Análise jurídica da situação contratual 
do locado sito na Alameda Infante D. Henrique, n.º 5 – 3º Esq. 
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em Odivelas – Notificação do sentido da decisão final – 
Resolução do contrato de subarrendamento – Audiência dos 
Interessados 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Segue ofício assinado. Manter esta situação sob 
acompanhamento próximo. À Divisão de Habitação, para 
tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2015/05/06 
 
EDOC/2015/18060 
Interno/2015/4515 de 2015/04/01 
Assunto: Regularização de dívida - Nome: João Manuel Ramos 
Belo – Morada: Rua Combatentes 9 de Abril, lote A1 – 2º Dtº - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Segue ofício assinado. À Divisão de 
Habitação, para tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2015/05/21 
 
EDOC/2015/23298 
Interno/2015/4556 de 2015/04/24 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Fernão Lopes – 
Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 344,40 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/05/07 
 
EDOC/2015/23521 
Interno/2015/4875 de 2015/05/05 
Assunto: Prohabita Acordo 328 (2ª Fase) Cessação do 
Arrendamento sito na Praceta Rogério Paulo, 1, 3º Esq. – Carlos 
Alberto Antunes Nabais 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração da Srª Presidente da 
CMO com proposta de assinatura do ofício anexo, destinado a 
envio ao IHRU, para efeitos de informação sobre a exclusão do 
PROHABITA do agregado familiar de Ana Paula Gourgel 
Alberto, a pedido da própria, com efeitos na cessação do 
contrato de arrendamento a 30 de Setembro do corrente ano 
(última renda paga em Agosto). A presente diligência decorre do 
trabalho de avaliação, em curso, do programa PROHABITA, 
consubstanciado, entre outras medidas, na actualização de rendas 
no ano transacto, e traduz-se na diminuição de um encargo 
mensal para a CMO de 559,95 €.” 
Data da decisão: 2015/05/13 
 
EDOC/2015/24821 
Interno/2015/5056 de 2015/05/04 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 9, Rua Dr. Sidónio Pais – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 343,50 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/05/15 
 
EDOC/2015/24928 
Interno/2015/5155 de 2015/05/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Helena Aragão – 
Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 756 €, 
relativa a encargo com condomínios, condicionado à verificação 

do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/05/15 
 
EDOC/2015/26463 
Interno/2015/5174 de 2015/05/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 10, Rua Bordalo Pinheiro 
– Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 240 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/05/15 
 
EDOC/2015/27700 
Interno/2015/5464 de 2015/05/15 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 46, Av. Prof. Dr. Augusto 
Abreu Lopes – Odivelas - Pagamento de quotas 2015. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 300 €, 
relativa a encargos com condomínio, condicionado à verificação 
do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/05/28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


