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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 29 de julho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

9.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 
10 ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
9.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2015, 10.ª 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º interno/2015/7875, de 2015-07-23. 
 
 
“9.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 9.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2015 
reveste-se de caráter extraordinário e serve para proceder 
ao reforço de várias rubricas, das quais se destacam:  
 
- No Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 
 
• No projeto referente a “Construção, Reparação, 
Beneficiação e Gestão de Equipamentos Desportivos - 
Piscinas Municipais”, a inscrição de 57.700,00 € 
(cinquenta e sete mil e setecentos euros); 
 
• A inscrição de 40.000,00 euros (quarenta mil euros), na 
rubrica referente a “Eventualidade Maternidade, 
Paternidade e Adoção”; 
 
• reforço de 40.000,00 euros (quarenta mil euros), para a 
rubrica “Remuneração por Doença e 
Maternidade/Paternidade”;  
 
- o valor de 40.000,00 euros (quarenta mil euros), no 
projeto “Encargos Diversos de Estrutura - Vigilância e 
Segurança”;  
 
• 60.000,00 euros (sessenta mil euros), para o projeto 
“Encargos Diversos de Estrutura - Limpeza e Higiene”.  
 

- No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente:  
 
• 61.908,00 euros (sessenta e um mil, novecentos e oito 
euros), referente ao projeto “Ação Social Escolar - 
Transportes Escolares”;  
 
• o valor de 29.000,00 euros (vinte e nove mil euros), no 
projeto “Ação Social Escolar - Manuais Escolares”.  
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 43l.338,00 Euros (quatrocentos e trinta e um mil, 
trezentos e trinta e oito euros), verificando-se um 
aumento das despesas correntes no valor de 151.304,83 
Euros (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quatro 
euros e oitenta e três cêntimos), por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante aa nível das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte;  

 
Modificação Despesa 

 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 424.338,00 273.033,17 

Total de Despesas Capital 7.000,00 158.304,83 

Total Geral 431.338,00 431.338,00 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

REVISÃO DO “REGULAMENTO DO FUNDO DE MANEIO” 
 

Revisão do “Regulamento do Fundo de Maneio”, de 
forma a adaptar o mesmo à “Norma de Controlo Interno” 
atualmente em vigor, aprovada na 12.ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 17 de junho de 2015 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 12/2015 de 30 de junho, página 9 
e anexo). Relativamente ao regulamento atualmente em 
vigor, aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária, realizada 
em 27 de novembro de 2012 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2012 de 11 de dezembro, 
página 11 e anexo), são apenas propostas ligeiras 
alterações não merecedores de destaque, sendo que não se 
verificam modificações relevantes em procedimentos, 
prazos ou limite da despesa. De acordo com a informação 
n.º interno/2015/7534, de 2015-07-14. 
 
[Publica-se o Regulamento do Fundo de Maneio revisto, em 
anexo no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DESAGENDAMENTO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

Desagendamento da reunião da Câmara Municipal de 
Odivelas de 12 de agosto de 2015, tendo em consideração 
que o mês de agosto é, por excelência, um período de 
menor atividade municipal, por ser um período de férias, 
de acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2014/7754. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RESCISÃO POR MÚTUO ACORDO 
 

 
 

PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO 
ACORDO NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Aprovar a autorização do pedido de cessação do contrato 
de trabalho da trabalhadora Isabel Elisa da Silva Marques 
Batista Figueiras, conforme a adesão ao “Programa de 
Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local”, 
aprovado na 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 14 de janeiro de 2015, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1/2015 de 27 de 
janeiro, página 11), de acordo com o proposto na 
Informação Interno/ /2015/7796, de 2015-07-21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 
 

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração de 
contrato de prestação de serviço, na modalidade de 
avença, com a Empresa RIGHTPROCEDURE, para dar 
continuidade ao estudo da viabilidade económica da 
melhoria de oferta de estacionamento público em 
Odivelas, no valor mensal de €1.846,80 (mil oitocentos e 
quarenta e seis euros e oitenta cêntimos), ao qual acresce 
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o exarado no 
Edoc/2015/25958. 
 
(Aprovado por maioria) 
 

 

PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO 
DA LITERACIA PARA A SAÚDE 

 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato de prestação de serviço, na modalidade de 
avença, com Ricardo Oliveira, no âmbito da 
implementação de projetos de consolidação da literacia 
para a saúde junto das camadas jovens do concelho de 
Odivelas, pelo valor mensal de €1.992,88 (mil novecentos 
e noventa e dois euros e oitenta e oito cêntimos) acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o proposto 
na informação Interno/2015/7838, de 2015.07.22. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de treinadora de 
natação pura, natação sincronizada e professora de 
atividades aquáticas, na modalidade de avença, com Ana 
Joana Pacheco, no âmbito da necessidade de técnicos 
especializados para assegurar as necessidades pontuais da 
Piscina Municipal de Odivelas na época 2015/2016 e 
seguinte, sendo que a totalidade do montante previsto da 
remuneração mensal é de 1.173,34 (mil cento e setenta e 
três euros e trinta e quatro cêntimos), valor acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz um montante 
global anual de €14.080,08 (catorze mil e oitenta euros e 
oito cêntimos), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7799, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de uma fisioterapeuta, 
na modalidade de avença, com Brigite Peixoto Diogo, no 
âmbito da necessidade de técnicos especializados para 
assegurar as necessidades pontuais de Técnicos para a 
Piscina Municipal de Odivelas na época 2015/2016 e 
seguinte, sendo que o montante previsto da remuneração 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 15 – 11 de agosto de 2015  

9 
 

mensal é de €685,00 (seiscentos e oitenta e cinco euros), 
valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 
total anual de €8.220,00 (oito mil duzentos e vinte euros), 
valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com o proposto na informação Interno/2015/7804, de 
2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um professor de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Cláudio Renato das Neves Machado, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na 
época 2015/2016 e seguinte, sendo que montante previsto 
da remuneração mensal é de €340,00 (trezentos e quarenta 
euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que 
perfaz um total anual de €4.080,00 (quatro mil e oitenta 
euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7808, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um professor de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Maria de Fátima Simões Saraiva da Silva, no âmbito 
da necessidade de técnicos especializados para assegurar 
as necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas 
na época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €380,00 (trezentos e 
oitenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €4.560,00 (quatro 
mil quinhentos e sessenta euros), valor acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2015/7809, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um professor de 
natação sincronizada, natação pura e atividades aquáticas, 
na modalidade de avença, com Inês Silva Guimarães, no 
âmbito da necessidade de técnicos especializados para 

assegurar as necessidades pontuais da Piscina Municipal 
de Odivelas na época 2015/2016 e seguinte, sendo que o 
montante previsto da remuneração mensal é de €500,00 
(quinhentos euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €6.000,00 (seis mil 
euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7811, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de uma Fisioterapeuta, 
na modalidade de avença, com Isa de Carvalho Ferreira, 
no âmbito da necessidade de técnicos especializados para 
assegurar as necessidades pontuais da Piscina Municipal 
de Odivelas na época 2015/2016 e seguinte, sendo que o 
montante previsto da remuneração mensal é de €1.300,00 
(mil e trezentos euros), valor acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, o que perfaz um total anual de €15.600,00 
(quinze mil e seiscentos euros), valor acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2015/7812, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um Professor de 
Natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Luís Pedro Leitão Rodrigues, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na 
época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €340,00 (trezentos e 
quarenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €4.080,00 (quatro 
mil e oitenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7813, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um Professor de 
Natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Mário Rui Teotónio Domingues, no âmbito da 
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necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na 
época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €550,00 (quinhentos 
e cinquenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €6.600,00 (seis mil e 
seiscentos euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7814, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um Professor de 
Natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Marlene Suse Carvalho Ferreira, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na 
época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €1.300,00 (mil e 
trezentos euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €15.600,00 (quinze 
mil e seiscentos euros), valor acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7815, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um Professor de 
Natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Melissa Pereira Barum, no âmbito da necessidade de 
técnicos especializados para assegurar as necessidades 
pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na época 
2015/2016 e seguinte, sendo que o montante previsto da 
remuneração mensal é de €1.300,00 (mil e trezentos 
euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que 
perfaz um total anual de €15.600,00 (quinze mil e 
seiscentos euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7817, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um Professor de 

Natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Nuno Miguel Grilo Fialho, no âmbito da necessidade 
de técnicos especializados para assegurar as necessidades 
pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na época 
2015/2016 e seguinte, sendo que o montante previsto da 
remuneração mensal é de €380,00 (trezentos e oitenta 
euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que 
perfaz um total anual de €4.560,00 (quatro mil quinhentos 
e sessenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7820, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um Professor de 
Natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Nuno Ricardo Marques Ventura, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na 
época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €500,00 (quinhentos 
euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que 
perfaz um total anual de €6.000,00 (seis mil quinhentos e 
sessenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7822, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um Professor de 
nadador-salvador, na modalidade de avença, com Carla 
Isabel da Fonseca Rodrigues Gomes, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na 
época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €920,00 (novecentos 
e vinte euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €11.040,00 (onze mil 
e quarenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7806, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um nadador-
salvador, na modalidade de avença, com Inês Santiago dos 
Santos Silva, no âmbito da necessidade de técnicos 
especializados para assegurar as necessidades pontuais da 
Piscina Municipal de Odivelas na época 2015/2016 e 
seguinte, sendo que o montante previsto da remuneração 
mensal é de €920,00 (novecentos e vinte euros), valor 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz um 
total anual de €11.040,00 (onze mil e quarenta euros), 
valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com o proposto na informação Interno/2015/7825, de 
2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um nadador-
salvador, na modalidade de avença, com Ana Catarina 
Mendonça Passos, no âmbito da necessidade de técnicos 
especializados para assegurar as necessidades pontuais da 
Piscina Municipal de Odivelas na época 2015/2016 e 
seguinte, sendo que o montante previsto da remuneração 
mensal é de €700,00 (setecentos euros), valor acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz um total anual de 
€8.400,00 (oito mil e quatrocentos euros), valor acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o proposto 
na informação Interno/2015/7826, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um professor de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Pedro Miguel Tomás Beato, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na 
época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €340,00 (trezentos e 
quarenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €4.080,00 (quatro 
mil e oitenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7828, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um professor de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Ricardo Manuel Sousa Rebelo de Castro, no âmbito 
da necessidade de técnicos especializados para assegurar 
as necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas 
na época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €550,00 (quinhentos 
e cinquenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €6.600,00 (seis mil e 
seiscentos euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7831, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um professor de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Teresa de Castro Rodrigues da Fonseca, no âmbito 
da necessidade de técnicos especializados para assegurar 
as necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas 
na época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €750,00 (setecentos 
e cinquenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €9.000,00 (nove mil 
euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7832, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de uma fisioterapeuta, 
na modalidade de avença, com Vanessa Alexandra Borges 
Alfaiate, no âmbito da necessidade de técnicos 
especializados para assegurar as necessidades pontuais da 
Piscina Municipal de Odivelas na época 2015/2016 e 
seguinte, sendo que o montante previsto da remuneração 
mensal é de €685,00 (seiscentos e oitenta e cinco euros), 
valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz 
um total anual de €8.220,00 (oito mil duzentos e vinte 
euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7833, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de um professor de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Duarte Nuno Antunes da Ponte, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas na 
época 2015/2016 e seguinte, sendo que o montante 
previsto da remuneração mensal é de €340,00 (trezentos e 
quarenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total anual de €4.060,00 (quatro 
mil e sessenta euros), valor acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/7834, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROGRAMA DO URBANO AO RURAL 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços, na modalidade de 
avença, com Ana Isabel Martins Gonçalves Afonso 
Figueira Atabão, no âmbito do Programa do Urbano ao 
Rural, sendo que o montante previsto da remuneração 
mensal é de €1160,00 (mil cento e sessenta euros), valor 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 
proposto na informação Interno/2015/7874, de 
2015.07.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

FESTIVAL DA SOPA DE CANEÇAS 
 

 
 

INICIATIVA 
 

Iniciativa “XII Festival da Sopa de Caneças”, nos dias 11, 
12 e 13 de setembro de 2015, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/6575, de 2015.06.15: 
 
“1.2. Público-Alvo 
População em geral. 
 
1.3. Local e Horário 
Largo do Coreto, Caneças, dias 11, 12 e 13 de setembro 
de 2015. O horário será definido com a programação 

artística deste festival que se encontra em 
desenvolvimento pela União de Freguesias Ramada e 
Caneças. 
 
1.4. Objetivos 
Enaltecer os valores da cultura tradicional do concelho de 
Odivelas e fomentar a economia local, dinamizando o 
comércio local desta freguesia do concelho. 
Promoção e divulgação do nosso Concelho. 
 
1.5. Organização 
O XIII Festival da Sopa de Caneças é organizado pela 
Câmara Municipal de Odivelas, em parceria com a União 
de Freguesias da Ramada e Caneças. 
 
Apoio Interno 
 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes 
É necessária, a colaboração de 1 eletricista do DOMHT 
durante a semana de montagem do Festival e de apoio ao 
Festival – de 7 a 14 de setembro. 
Serviço Municipal de Proteção Civil 
É necessária a conceção do Plano de Coordenação de 
Evento, com o envolvimento dos Bombeiros Voluntários 
e PSP.  
Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
São necessárias 40 mesas (5 mesas por quiosque) e 160 
cadeiras (4 cadeiras por mesa). 
São necessários 6 mastros para colocação de bandeiras. 
 
1.6. Atividades 
O programa de atividades culturais encontra-se em 
desenvolvimento pela União de Freguesias Ramada e 
Caneças, no entanto, pode desde já referir-se que as 
atividades principais a serem implementadas no presente 
evento são as seguintes: 
 
- Tasquinhas de sopa (quiosques da União de Freguesias), 
cujos participantes são comerciantes da área de 
restauração do concelho de Odivelas e associações 
sediadas no concelho de Odivelas, selecionadas pela 
União das Freguesias de Ramada e Caneças; 
- Mostra de artesanato, com a participação das 
Associações do Concelho de Odivelas; 
- Música e animação; 
- A entrada na presente iniciativa é gratuita. 
 
1.7. Marketing e Publicidade 
Como estratégia de Marketing e Publicidade, para a 
presente iniciativa, sugere-se o seguinte: 
- Conceção de uma imagem para o evento e produção de 
cartazes e de folhetos (com programa detalhado); 
- Divulgação da iniciativa em 26 Mupis; 
- Anúncio do evento no site e facebook da CMO; 
- Foto reportagem dos dias da iniciativa pelo fotógrafo da 
CMO. 
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1.9. Orçamento 
Os custos estimados para a presente iniciativa da parte da 
CMO são os seguintes: 
 

 
COE 

 
Ação 

Estimativa 
de Custo 
(valores 
c/ IVA) 

2604/020225 
DCTPCB 

Divulgação do Evento – 200 Cartazes A3 184,5 € 

2604/020225 
DCTPCB 

Divulgação do Evento - 3500 Flyers 645,75 € 

2604/020225 
DCTPCB 

Divulgação do Evento – 26 Mupis 316,11 € 

2604/020225 
DCTPCB 

Artistas 5000 

 TOTAL 6146,36” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CLUBE DO MOVIMENTO 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Emissão de parecer prévio vinculativo para aquisição de 
prestação de serviços de lecionação da atividade de Karaté 
ao CKSO – Centro de Karaté Do-Shotokan de Odivelas, 
no âmbito do Programa “Clube do Movimento” 
(Desporto Sénior), no valor máximo de €4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/7757. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

RETIFICAÇÃO DE VALORES 
 

Retificação dos valores relativos aos espetáculos “9.ª 
Mostra do Documentário Português” e “Abril Sempre”, 
inseridos na programação do Centro Cultural da 
Malaposta, referentes ao mês de abril de 2015, que foram 
a deliberar nas 10.ª e 12.ª reuniões ordinárias de 2015 da 
Câmara Municipal de Odivelas (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 10/2015, de 2 de junho, pág. 

10 e n.º 12/2015, de 30 de junho, pág. 14, 
respetivamente), nos seguintes termos, de acordo com o 
proposto na informação Interno/2015/7569, de 
2015.07.14: 
 
“Por sua vez, na informação referente ao espetáculo Abril 
Sempre, foi indicado o valor total de 1370 € (mil trezentos 
e setenta euros) distribuídos da seguinte forma: 
￫ O montante de 307.50 € (trezentos e sete euros e 
cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, à Pro Nobis – Cooperativa de Atividades Artísticas, 
SRL,  
￫ O montante de 187.50 € (cento e oitenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos) a Desidério Gaspar Lázaro, 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA, mas faz retenção na fonte; 
￫ O montante de 375 € (trezentos e setenta e cinco euros) 
a Ana Catarina Sousa Tomás, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do 
CIVA, mas faz retenção na fonte; 
￫ O montante de 500€ (quinhentos euros) a Cristina 
Isabel Carvalheiro Gomes Loureiro, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA 
e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9º do 
Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
Acontece que o valor total indicado, ou seja os 1370 € (mil 
trezentos e setenta euros), não inclui o montante referente 
à retenção na fonte dos adjudicatários Desidério Gaspar 
Lázaro e Ana Catarina Sousa Tomás, os quais se 
encontram sujeitos ao referido enquadramento fiscal, 
sendo que, o valor correto a pagar a estes adjudicatários é, 
respetivamente, 500 € (quinhentos euros) e 250 € 
(duzentos e cinquenta euros). 
 
Por outro lado, o valor que foi indicado para pagamento à 
adjudicatária Pro Nobis – Cooperativa de Atividades 
Artísticas, SRL, ou seja os 375 € (trezentos e setenta e 
cinco euros), já incluía o IVA, sendo que o valor máximo 
a pagar a esta adjudicatária é 250 € (duzentos e cinquenta 
euros), acrescido de IVA calculado à taxa legal em vigor. 
 
Do exposto o montante correto que a entidade 
adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 
prestações que constituem o objeto do contrato em 
análise é de 1500 € (mil e quinhentos euros) distribuídos 
da seguinte forma: 
￫ O montante de 250 € (duzentos e cinquenta euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Pro Nobis – 
Cooperativa de Atividades Artísticas, SRL,  
￫ O montante de 250 € (duzentos e cinquenta euros) a 
Desidério Gaspar Lázaro, encontrando-se a adjudicatária 
isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA mas faz 
retenção na fonte; 
￫ O montante de 500 € (quinhentos euros) a Ana Catarina 
Sousa Tomás, encontrando-se a adjudicatária isenta de 
IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA, mas faz retenção na 
fonte; 
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￫ O montante de 500€ (quinhentos euros) a Cristina 
Isabel Carvalheiro Gomes Loureiro, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA 
e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9º do 
Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
As retificações que ora se propõem e que implica um 
acréscimo total de 130,01 € (cento e trinta euros e um 
cêntimo) aos valores inicialmente apresentados, tem 
enquadramento orçamental na rubrica PROJ/A/242, 
COE: 020225.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação 
Interno/2015/7563, de 2015.07.14, 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 regular de abril, junho e julho de 2015, a 
apresentar no Centro Cultural Malaposta, nos seguintes 
termos, de acordo com a referida informação: 
 
 
“A) Objeto do Contrato 
 
Morte Súbita 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Morte Súbita, no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 16 a 19 de abril de 
2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor realizado em bilheteira de 97,87 € 
(noventa e sete euros e oitenta e sete cêntimos), 
encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA, mas faz retenção na fonte; 
 
Academia de Pintura 
● O objeto do contrato consiste a realização da Academia 
de Pintura, na Black Blox do Centro Cultural Malaposta, 
nos dias 6 e 21 e 27 de junho de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 180 € (cento e oitenta euros) 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA, mas faz retenção na fonte; 
 
Lendas de Portugal 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil Lendas de Portugal, na Black 
Box do Centro Cultural Malaposta, no dia 1 de julho de 
2015; 

● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor realizado em bilheteira de 196,99 € (cento 
e noventa e seis euros e noventa e nove cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
 
Movimento+2  
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Movimento+2, no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 15 de julho de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 954 € (novecentos e 
cinquenta e quatro euros), encontrando-se o adjudicatário 
isento de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA e não faz 
retenção na fonte nos termos do art.º 9º do Decreto- Lei 
n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
Com~Tradição  
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Com~Tradição, no Café-Teatro do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 17 de julho de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 300 € (trezentos euros), 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA e não faz 
retenção” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SIMAR 
 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 
Autorizar a abertura de Procedimento Concursal para 9 
(nove) postos de trabalho na categoria de Assistente 
Técnico, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para o Departamento 
Comercial dos SIMAR Loures e Odivelas, nos termos 
apresentados na Proposta 449/2015 pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR Loures e Odivelas, através do 
ofício S/14874, de 3 de julho de 2015, que se encontra 
anexa à informação n.º Interno/2015/7477, de 
2015.07.10, de acordo com a mesma informação. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 15 – 11 de agosto de 2015  

15 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Autorizar a abertura de Procedimento por Concurso 
Público, para o fornecimento de energia elétrica dividido 
em lotes – Agrupamento entidades adjudicantes – 
(CMLoures/SIMAR/GesLoures/LouresParque), e 
aprovação do Caderno de Encargos, Programa de 
Concurso e do Protocolo de entendimento para a 
constituição do agrupamento de entidades adjudicantes, 
nos termos apresentados na Proposta 464/2015 pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR Loures e 
Odivelas, através do ofício S/15682, de 16 de julho de 
2015, que se encontra anexa à informação n.º 
Interno/2015/7810, de 2015.07.21, de acordo com a 
mesma informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 
 

 
 

TAXAS DE UTILIZAÇÃO 
ÉPOCA DESPORTIVA 2015/2016 

 
Isenção do pagamento das taxas de utilização das 
instalações desportivas, em todas as atividades a 
desenvolver pelos “Clubes”, mediante candidatura, no 
domínio da promoção de desportos coletivos e 
individuais, nos Pavilhões Desportivos sob gestão 
municipal, independentemente do escalão, para a época 
desportiva de 2015/2016, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/7463, de 2015.07.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE MANUAL E OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS 
ANO LETIVO 2015/2016 

 
Atribuição do manual de Inglês e outros recursos 
pedagógicos, para os alunos do 3.º ano das escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico da rede pública do Concelho de 
Odivelas, no ano letivo de 2015/2016, estimando-se que o 
montante para aquisição de 1395 manuais e 1395 fichas de 
Inglês, para 1395 alunos, seja de €27.350,00 (vinte e sete 
mil, trezentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/7797, de 2015.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO EM TRANSPORTES ESCOLARES 
ANO LETIVO 2015/2016 

 
Atribuição de apoio em transportes escolares para o Ano 
Letivo 2015/2016, destinado a alunos residentes no 
Concelho e que frequentam estabelecimentos de ensino 
dentro e fora da área geográfica do Município de 
Odivelas, nos termos constantes nas Normas de 
Transportes Escolares da Câmara Municipal de Odivelas, 
com a seguinte estimativa de despesa, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/7859, de 
2015.07.22: 
 

Alunos que frequentam estabelecimentos de ensino 
dentro do Concelho 

 
Estima-se que a despesa total ascenda a €285.000,00 
(duzentos e oitenta e cinco mil euros); 
 
 

Alunos que frequentam estabelecimentos de ensino 
fora do Concelho 

 
A estimativa de despesa total é de €22.000,00 (vinte e dois 
mil euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E SEU DESTINO FINAL 
 
Aquisição de veículos por ocupação e destino final dos 
mesmos por desmantelamento qualificado, nos termos do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública 
(RMVEAIVP), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/7591, de 2015.07.15. Os veículos são os 
seguintes, de acordo com a referida informação: 
 

DESTINO FINAL 
ALIENAÇÃO POR DESMANTELAMENTO QUALIFICADO 

 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

36/VIAT/PO/FA/15 Ford Fiesta 70-36-BU 

17/VIAT/PV/OL/15 Ford Escort 25-47-AJ 

57/VIAT/OD/15 Volkswagen Jetta VJ-12-76 

19/VIAT/PV/OL/15 Daewoo Lanos 51-52-MX 

18/VIAT/PV/OL/15 Ford Fiesta 24-13-UX 

50/VIAT/OD/15 Ford Escort 22-13-QJ 

24/VIAT/OD/15 Peugeot Partner 50-30-SN 
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23/VIAT/PO/FA/15 Renault Clio 54-00-BJ 

27/VIAT/PO/FA/15 Opel Corsa 73-70-HM 

29/VIAT/PO/FA/15 Fiat Punto 19-11-JE 

49/VIAT/OD/15 Fiat 124 FP-86-29 

48/VIAT/OD/15 Opel Corsa 50-86-GF 

88/VIAT/OD/15 Fiat Seicento 56-28-NG 

84/VIAT/OD/15 Hyundai Accent 89-14-GM 

5/VIAT/CA/12 Renault Laguna 82-41-HS 

70/VIAT/OD/15 Opel Corsa 40-70-GN 

89/VIAT/OD/15 Volkswagen Polo 42-68-FH 

28/VIAT/RA/CA/15 Volkswagen Golf RC-12-72 

67/VIAT/OD/15 Renault Kangoo 77-DA-63 

37/VIAT/PO/FA/15 Peugeot 106 71-75-GD 

21/VIAT/RA/CA/15 Renault 12 HU-03-55 

52/VIAT/OD/15 Volkswagen Golf 58-39-DD 

42/VIAT/PO/11 Mitsubishi 47-95-HJ 

41/VIAT/PO/FA/15 Fiat Tipo IX-92-93 

18/VIAT/RA/CA/15 Fiat Tempra XS-37-06 

26/VIAT/PV/OL/15 Citroen Xantia 29-61-ER 

70/VIAT/OD/14 Opel Corsa 06-74-UU 

34/VIAT/PO/FA/15 Renault Clio 07-04-OH 

29/VIAT/PV/OL/15 Lancia 13-33-MS 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

HABITAÇÃO 
 

 
 

VENDA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL 
 
Venda da habitação municipal, sita na Rua Rainha Santa 
Isabel, n.º 1, 1.º esquerdo, Quinta das Pretas, em Famões, 
pelo preço de €21.822,89 (vinte e um mil, oitocentos e 
vinte e dois euros e oitenta e nove cêntimos), a Sandra 
Patrícia de Jesus do Amaral, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/4772, de 2015.05.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação 
Interno/2015/7818, de 2015.07.21, a autorizar a 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Centro de Formação Profissional para o 
Setor Alimentar da Pontinha (CFSPA), realizado no dia 24 
de julho de 2015, para deslocação de 80 colaboradores à 
Estação Fluvial de Belém (Lisboa), de acordo com o 
proposto na referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Paróquia de São Pedro de Caneças, no dia 8 
de dezembro de 2015, para visita ao Santuário de Nossa 
Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, de acordo com o 
proposto na informação Interno/2015/7408, de 
2015.07.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

Retirada do ponto 4.3. da ordem de trabalhos da presente 
reunião, intitulado “Clube do Movimento – Proposta de 
Aceitação de Ofertas da Deco Proteste”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

EXECUÇÃO COERCIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM FALTA 
ALVARÁ 02/76 E 11/96 - PROCESSO N.º 28211/U 

 
Execução coerciva das obras de urbanização em falta, 
relativas ao Alvará de licença de loteamento e obras n.º 
02/76, posteriormente aditado pelo 11/96, em nome de 
Cooperativa de Casas Económicas do Pessoal dos C.T.T., 
nas Arroteias, Valcôvo, Caneças, identificadas no Auto de 
Vistoria, realizado a 10 de dezembro de 2014, bem como 
a consequente adoção dos procedimentos necessários ao 
acionamento da caução existente, prestada através da 
hipoteca voluntária a favor do Município de Odivelas dos 
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lotes 1B-2 e 1B-5, no valor estimado de € 49.031,83 
(quarenta e nove mil e trinta e um euros e oitenta e três 
cêntimos), nos termos da informação n.º 83/OS/2015, 
constante do processo n.º 28211/U. Concluídos os 
procedimentos preparatórios à execução da obra, deverá 
ser determinada a posse administrativa do imóvel nos 
termos legalmente previstos, de acordo com o proposto 
na informação n.º 26/APV/2015, de 09 de junho de 2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INDEFERIMENTO PARA EXECUÇÃO E LIGAÇÃO DE 
RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONTADOR 

RUA D. AFONSO II, LOTE N.º 548, BAIRRO SERRA DA LUZ 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA PONTINHA E FAMÕES 

 
Emissão de parecer desfavorável ao pedido de autorização 
para instalação e ligação de ramal de abastecimento de 
água referente a um prédio de habitação coletiva, 
composto por 4 pisos e 7 fogos destinados a 
arrendamento urbano, sito na Rua D. Afonso II, Lote n.º 
548, Bairro Serra da Luz, na Junta da União das Freguesias 
da Pontinha e Famões, por não se enquadrar em qualquer 
dos casos previstos no n.º 5 do artigo 98º do Regulamento 
Municipal da Edificação e da Urbanização, em vigor no 
Município de Odivelas, de acordo com o proposto a 
folhas 66 do processo n.º edoc/2015/29480, e na 
informação técnica n.º interno/2015/7402, de 08-07-
2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-154A 

UNIÃO DE FREGUESIA DE RAMADA E CANEÇAS 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
154A, da Rua D. José, no Bairro dos Pedernais, União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10320, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 
468,26 (quatrocentos e sessenta e oito euros e vinte e seis 
cêntimos), em nome de Herdeiros de Arminda Pereira 
Duarte, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001, de 7 de setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 51.2015, de 20-07-2015, e na informação 
técnica n.º 92/RO/DRRU/DGOU/15, de 17-07-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B-154B 

UNIÃO DE FREGUESIA DE RAMADA E CANEÇAS 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2001 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
154B, da Rua D. José, no Bairro dos Pedernais, União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10333, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 
437,46 (quatrocentos e trinta e sete euros e quarenta e seis 
cêntimos), em nome de Herdeiros de Arminda Pereira 
Duarte, para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001, de 7 de setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 51.2015, de 20-07-2015, e na informação 
técnica n.º 91/RO/DRRU/ /DGOU/15, de 16-07-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 75/PRES/2015 
 

Assunto: Cessação da Comissão de Serviço de Maria 
Manuela Justino Seringa, no cargo de direção intermédia 
de 3º grau - Coordenador do Gabinete de Gestão 
Patrimonial e Administração Geral 
 
A pedido da interessada, autorizei a cessação da comissão 
de serviço, de Maria Manuela Justino Seringa, no cargo de 
direção intermédia de 3º grau – Coordenador do Gabinete 
de Gestão Patrimonial e Administração Geral, com efeitos 
a dia 1 de agosto. 
 
Odivelas, 31 de julho de 2015 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 76/PRES/2015 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, de 
Joaquim Fernando Constantino Coelho, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Gestão Patrimonial e de 
Administração Geral, cargo de direção intermédia de 3.º 
grau 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 8.ª reunião extraordinária da CMO, de 27 de 
outubro de 2014 e na 21ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 9 de dezembro de 2014, prevê o 
cargo de Coordenador do Gabinete de Gestão Patrimonial 
e de Administração Geral, cargo de direção intermédia de 
3.º grau, posto de trabalho que se encontra vago. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Joaquim Fernando Constantino 
Coelho, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta 

Câmara Municipal, no cargo de Coordenador do Gabinete 
de Gestão Patrimonial e de Administração Geral, cargo de 
direção intermédia de 3.º grau, com efeitos a partir da data 
do presente despacho. 
 
Odivelas, 3 de agosto de 2015 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 6/GVEV/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
SECRETÁRIO POLÍTICO DO GABINETE DE APOIO AO 
SR. VEREADOR EDGAR VALLES, PAULO JORGE LUÍS 
RIBEIRO 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 50º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente Despacho, 
subdelego, no Secretário, Paulo Jorge Luís Ribeiro, o 
exercício, durante o meu período de licença parental, de 
27 de julho a 7 de agosto 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 18/PRES/2015, de 30 de março, 
nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º 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, 28 de julho de 2015. 
 
 

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

18/PRES/2015, de 30 de março 
O Vereador 

 
Edgar S. Valles 
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DESPACHO N.º 04/VMLV/2015 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO À VEREADORA 
MÓNICA VILARINHO, FRANCISCO JOSÉ LOURENÇO DA 
SILVA BAPTISTA 
 
Mónica Lisa Gonçalves Vilarinho, Vereadora da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do n.º 6 do artigo 42.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquis Locais, atento 
os artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º6/96, de 31 de janeiro, encontrando-me ausente por 
motivo de licença de férias, durante o período de 10 a 14 
de Agosto de 2015, pelo presente despacho subdelego 
durante o período referido, no Sr. Adjunto Francisco José 
Lourenço da Silva Baptista, o qual exercerá as 
competências que me foram delegadas e subdelegadas. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da data de 10 
de Agosto de 2015 
 
Odivelas, 07 de Agosto de 2015. 
 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi subdelegada e 

delegada pela Sr.ª Presidente da CMO, 
através do Despacho n.º 19/PRES/2015, de 30 de Março 

2015 
 

(Mónica Vilarinho) 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 2/DRHF/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação 
 
Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 3, 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, com as alterações subsequentes, subdelego, no 
período de 3 a 17 de agosto de 2015, na Coordenadora 
Técnica, Lucília Maria Galrão Pontes Boto Gomes, a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação. 
 
Odivelas, 28 de julho de 2015 
 

Por Subdelegação de competências 
Do Diretor do Departamento e de Gestão Financeira e 

Patrimonial 
A Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Formação 

 
Cristina Mira 

 
 
 

DESPACHO N.º 4/DJGFP/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Director do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial no Coordenador do Gabinete de Gestão 
Patrimonial e Administração Geral (Secção de Expediente 
e Apoio Logístico e Setor de Arquivo Municipal e 
Arquivo Histórico), Joaquim Fernando Constantino 
Coelho 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 16.º da Lei 49/2012, de 
29 de agosto, que procede à adaptação à administração 
local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, 
que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local de 
Estado, conjugado com o disposto no artigo 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, subdelego no Senhor Coordenador do Gabinete 
de Gestão Patrimonial e Administração Geral, JOAQUIM 
FERNANDO CONSTANTINO COELHO, Licenciado 
em Direito, as competências abaixo discriminadas, que me 
foram subdelegadas pela Senhora Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, através do Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 3/VSP/2015, de 13 de 
maio, e que serão exercidas no âmbito da Secção de 
Expediente e Apoio Logístico e Setor de Arquivo 
Municipal e Arquivo Histórico, nos seguintes termos e 
limites: 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas referidos no Capítulo II, ponto 7, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 20/PRES/2015, de 30 de 
março de 2015; 
 
2.Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
serviços; 
 
3.Controlar a assiduidade visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4.Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas; 
 
5.Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município; 
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6.Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de 
distribuição e expedição de correspondência, a divulgação 
pelos serviços de ordens e diretivas internas, dos 
regulamentos emitidos pelos órgãos municipais 
competentes, bem como a organização do expediente e 
apoio administrativo necessários aos processos de 
recenseamento militar e eleitorais; 
 
7.Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e 
arquivamento dos documentos entrados no Município, 
bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir 
um arquivo documental técnico e administrativo para 
consulta dos diferentes serviços; 
 
8.Garantir a coordenação dos serviços de portaria, 
auxiliares e telefonistas; 
 
9.Assegurar o funcionamento do Arquivo Municipal, 
contemplando as vertentes de arquivo Corrente, 
Intermédio e Histórico, promovendo a avaliação, 
descrição e seleção dos documentos, bem como proceder 
à microfilmagem e/ou digitalização da documentação; 
 
10.Garantir a disponibilização para consulta da 
documentação em depósito aos diferentes serviços e/ou 
cidadãos interessados. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim como quaisquer atos praticados pelo 
subdelegado no exercício da presente subdelegação. 
  
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 3 de agosto de 2015 
 
Por Subdelegação de Competências da Vereadora Sandra 

Cristina de Sequeiros Pereira, 
Despacho n.º 3/VSP/2015, de 13 de maio 

O Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial 

 
(João Serrano) 

 
 
 

DESPACHO N.º 14/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, 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 Ana Teresa Chitas 
Pacheco Magalhães, durante o período compreendido 
entre os dias 04 e 14 de agosto 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 Licenciamento de 
Obras Particulares. 
 
Odivelas, 03 de agosto 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 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/DOMHT/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências no Chefe da 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
 
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 dos artigos 
44º a 49º do Código do Procedimento Administrativo, 
pelo presente despacho, subdelego, no Chefe da Divisão 
de Instalações e Equipamentos Municipais, António 
Gomes Mendes Lopes, o exercício, durante o meu 
período de férias, de 10 a 28 de agosto de 2015, as 
competências que me foram subdelegadas pelo Sr. 
Vereador Hugo Martins, nos termos do Despacho n.º 
02/VHM/2015, de 16 de abril. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
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As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 05 de agosto de 2015. 
 

Por Subdelegação de Competências do  
Sr. Vereador Hugo Martins 

(Despacho n.º 02/VHM/2015, de 16 de abril) 
O Diretor do Departamento de Obras Municipais, 

Habitação e Transportes 
 

(Luís Jorge) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DJGFP/DFA/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Setor de Aprovisionamento e 
Gestão de Stocks e da Secção de Armazém, da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, na Técnica Superior, 
Dra. Marta Sofia Valente Vieira. 
 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5.º do 
Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, diploma que aplicou 
à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro 
(Estatuto do Pessoal Dirigente) e, nos termos do disposto 
nos art.º 35º a 40º do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, subdelego, durante o meu período 
de férias, de 10 a 26 de agosto de 2015, na Técnica 
Superior, Dra. Marta Sofia Valente Vieira, a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito do Setor de Aprovisionamento e 
Gestão de Stocks e da Secção de Armazém. 
 
Odivelas, 7 de agosto de 2015 
 

Por subdelegação de competências do DM 
Despacho 01/DM/2015 de 06/05/2015 

A Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
 

(Susana Teixeira, Dra.) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DJGFP/DFA/2015 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, com exceção do Setor de 
Aprovisionamento e Gestão de Stocks e da Secção de 
Armazém na Técnica Superior, Dra. Paula Cristina 
Moreira Fonseca. 
 
 

Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5.º do 
Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, diploma que aplicou 
à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro 
(Estatuto do Pessoal Dirigente) e, nos termos do disposto 
nos art.º 35º a 40º do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de janeiro, subdelego, durante o meu período 
de férias, de 10 a 26 de agosto de 2015, na Técnica 
Superior, Dra. Paula Cristina Moreira Fonseca, a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, com exceção do Setor 
de Aprovisionamento e Gestão de Stocks e da Secção de 
Armazém. 
 
Odivelas, 7 de agosto de 2015 
 

Por subdelegação de competências do DM 
Despacho 01/DM/2015 de 06/05/2015 

A Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
 

(Susana Teixeira, Dra.) 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 48/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/89 e 6/89 do 

Bairro Casal da Silveira- União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual, e no artigo 15º-A do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua redação 
atual, torna público que para efeitos da alteração ao alvará 
de loteamento n.º 5/89 e 6/89 do Bairro Casal da Silveira 
para os lotes 139-A, 669 e 819, consideram-se notificados 
os proprietários de lotes, edifícios ou frações autónomas 
localizados na área dos alvarás de loteamento n.º 2/85, 
5/89 e 6/89 para se pronunciarem, por escrito, sobre a 
alteração pretendida, no prazo de 10 dias uteis, podendo, 
dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
O processo de loteamento n.º 28234/OM encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 3 de julho de 2015 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

EDITAL N.º 53/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 10/2003 do 

Bairro Casal das Comendadeiras- União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual, e no artigo 15-A do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua redação 
atual, torna público que para efeitos da alteração ao alvará 
de loteamento n.º 10/2003 do Bairro Casal das 
Comendadeiras para o lote 25, consideram-se notificados 
os proprietários de lotes, edifícios ou frações autónomas 
localizados na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração pretendida, 
no prazo de 10 dias uteis, podendo, dentro do mesmo 
prazo, consultar o processo.  

O processo de loteamento n.º 42607/OM encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 16 de julho de 2015 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

EDITAL N.º 54/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2000 do 

Bairro Alto das Arroteias- União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual, e no artigo 15-A do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua redação 
atual, torna público que para efeitos da alteração ao alvará 
de loteamento n.º 2/2000 do Bairro Alto das Arroteias 
para o lote 14, consideram-se notificados os proprietários 
de lotes, edifícios ou frações autónomas localizados na 
área do alvará de loteamento para se pronunciarem, por 
escrito, sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
uteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o 
processo.  
O processo de loteamento n.º 17717/LO/GI encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 16 de julho de 2015 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

EDITAL N.º 56/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 8/92 do Bairro 
Casal do Bispo - União das Freguesias de Pontinha e 

Famões 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º n.º 3 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual, e no artigo 15.º-A do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua redação 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 15 – 11 de agosto de 2015  

23 
 

atual, torna público que para efeitos da alteração ao alvará 
de loteamento n.º 8/92 do Bairro Casal do Bispo para os 
lotes 129, 186 e 188, consideram-se notificados os 
proprietários de lotes, edifícios ou frações autónomas 
localizados na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração pretendida, 
no prazo de 10 dias uteis, podendo, dentro do mesmo 
prazo, consultar o processo.  
O processo de loteamento n.º 47389/RC encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação.  
 
Odivelas, 16 de julho de 2015 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 
Alvará de Loteamento n.º 3/2009 – B.º Novo St.ª Eloy – 

Pontinha/Famões 
 

5.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 18.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas datada de 24 de 
setembro de 2014, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 
3/2009, determina que se emita o presente aditamento ao 
Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe 
em nome de Jacinto António Alves Cotrim.  
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo. 
 

 
 
 

1.Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do Lote: 

 

H – Habitação 
AE – Atividade económica 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
1.2.Aos parâmetros urbanísticos do Bairro: 
 

 Alvará n.º 3/2009 
Proposta de 

Alteração ao Alvará 
n.º 3/2009 

Diferença 

ÁREA MÁXIMA DE IMPLANTAÇÃO 16 562,00 m² 16 652,00 m² + 90.00 m² 
ÁREA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO 31 121,00 m² 31 261,00 m² + 140.00 m² 

3.2 DO REGULAMENTO (área verde dentro 
dos lotes) 

9 595,00 m² 9 550,00 m² -  45,00 m² 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
 
 
 

 
 
 

 Alvará n.º 3/2009 Proposta de Alteração ao Alvará n.º 3/2009 

Lot
e 

Área 
Lote 
(m²) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fog
os 

Usos 

ÁREAS MÁXIMAS 
(m²) Área 

Lote 
(m²) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fog
os 

Usos 

ÁREAS MÁXIMAS 
(m²) 

IM
PL. 

CONS
TR. 

AE 
IM
PL. 

CONS
TR. 

AE 

33 289 2 2 
H + 
AE 

150 300 150 289 2 2 
H + 
AE 

240 440 150 
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2. Cedências ao Domínio Público 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 
02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de 
áreas de cedência para equipamentos de utilização 
coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no art.º 44º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os 
espaços verdes e 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 25 m², nos termos do art.º 
99º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 1 julho de 2015 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Emissão de Alvará de Loteamento N.º 2/2015/DRRU - 

AUGI 
Bairro dos Pedrógãos – União das Freguesias de Ramada 

e Caneças 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na sua redação atual, conjugado com o disposto na Lei nº 
91/95, na sua redação atual, torna público que a Câmara 
Municipal de Odivelas, emitiu em 29 de junho de 2015 o 
Alvará de Loteamento n.º 2/2015/DRRU-AUGI, 
conforme requerido pela Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro dos Pedrógãos – União das Freguesias 
de Ramada e Caneças, que incide sob os prédios descritos 
na Conservatória do Registo Predial de Odivelas inseridos 
na área delimitada como AUGI. 
A operação de loteamento, obras de urbanização, 
condições para a emissão do alvará de loteamento, 
aprovação das alterações ao projeto de loteamento e 
alteração da distribuição da quota de comparticipação de 
cada lote da caução da boa execução das obras de 
urbanização do B.º dos Pedrógãos foram aprovadas por 
deliberações camarárias tomadas na 16.ª Reunião 
Ordinária de 22 de agosto de 2012, 22.ª Reunião Ordinária 
de 20 de novembro de 2014, 7.ª Reunião Ordinária de 8 
de abril de 2015 e na 9.ª Reunião Ordinária de 6 de maio 
de 2015 da Câmara Municipal de Odivelas, 
respetivamente. 
A área de intervenção cumpre o Plano Diretor Municipal 
de Loures (PDM) publicado no Diário da República I 
Série B de 14 de Julho de 1994 com as alterações 
publicadas a 9 de setembro de 2013. 

Características do Loteamento: 
Área de intervenção – 38.535 m2  
Área total de lotes – 28.751 m2    
Área de construção habitacional – 13.132 m2   
Área de construção de anexos – 1.463 m2   
Área de construção de atividades económicas – 230 m2   
Percentagem mínima de atividades económicas – 1,72%   
Área total de construção – 13.362 m2   
Índice de construção – 0,35   
Área de implantação das edificações – 6.291 m2   
Área de implantação de anexos – 1.463 m2   
Área de implantação total – 7.754 m2   
Índice de ocupação – 0,20 m2   
N.º de lotes – 41   
N.º de fogos – 49   
Densidade habitacional – 12,72 f/ha   
N.º máximo de pisos – 3   
N.º de lugares de estacionamento nos lotes – 119   
N.º de lugares de estacionamento exteriores – 6   
Área de cedência para espaços verdes – 0 m2   
Área contabilizada para espaços verdes no interior dos lotes – 10.498,50 m2   
Área de cedência para equipamento – 1.959 m2   
Área a integrar no domínio público – 7.825 m2  

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 15 – 11 de agosto de 2015  

25 
 

O Alvará que se publicita contém todos os elementos 
legalmente previstos, designadamente:  
 

 Planta de Síntese do Loteamento à escala 1/500 que 
inclui Quadro Urbanimétrico e Quadro de Ónus; 

 Memória Descritiva e Justificativa; 
 Regulamento do Loteamento;  
 Lista de Devedores entregue pela Comissão de 

Administração Conjunta do Bairro dos Pedrógãos; 
 Quadro da Taxa Municipal de Urbanização e valor da 

Caução atribuído a cada lote; 
 
O processo 35937/LO/GI, assim como todo o conteúdo 
da deliberação final camarária e texto integral do alvará 
estão disponíveis para consulta dos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico e 
da emissão do mesmo é feita publicidade nos termos e 
locais legalmente previstos.  
 
Odivelas, 30 de Junho de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, 
(Susana de Carvalho Amador) 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 10/2003 – B.º Casal das 
Comendadeiras – Pontinha/Famões 

 
4.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 24.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas datada de 17 de 
dezembro de 2014, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 
10/2003, determina que se emita o presente aditamento 
ao Alvará de Licença de Loteamento identificado em 
epígrafe em nome de José Curto da Silva.  
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo. 
 

 
 
 
 

1.Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos dos Lotes: 

 

Alvará 10/2003 Pretensão 

Lote 
Área 
Lote 
[m2] 

Área 
Impl.[m2] 

Área 
Cons.[m2] 

pisos fogos A.E. 
Área 
Lote 
[m2] 

Área 
Impl.[m2] 

Área 
Cons.[m2] 

pisos fogos A.E. 

3 338 169 300 2 1 Ofi Emparcelado com o lote 5 

5 289 183 366 2 2 Arm 627 496 854 2 4 Ofi+Arm 

6 405 257 437 2+S 2 Com 405 325 480 2+S 2 Com 

Os valores alterados foram representados a negrito 
 
1.2.Aos parâmetros urbanísticos do Bairro: 
 

 Alvará 10/2003 Proposta 
PDM/Portaria 

216B/2008 

Área total de intervenção 20.000 m2 20.000 m2 --- 

N.º de lotes 40 39 --- 

N.º de fogos 58 59 70 

Densidade habitacional 29 fogos/ha 30 fogos/ha 35 fogos/ha 

Área dos lotes 12.902 m2 12.902 m2 --- 

Área máxima de construção 11.754 m2 11.994 m2 14.000 m2 

Área máxima de implantação 5.952 m2 6.163 m2 --- 
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 Alvará 10/2003 Proposta 
PDM/Portaria 

216B/2008 

Índice de construção 0,59 0,60 0,70 

Área de cedência para Equipamentos de utilização coletiva 3.134 m2 3.134 m2 2.507 m2 

Área de cedência para Espaços Verdes de utilização coletiva 686 m2 686 m2 1.965 m2 

3.2 do Regulamento (Verde Privado) 2.814,5 m2 2.901 m2 --- 

N.º de Ocupações (atividades económicas/indústria) 9 9 --- 

Área de construção para atividades 2.024 m2 2.236 m2 590 m2 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
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 e os lugares de estacionamento privados 
propostos, foram aceites de acordo com o previsto no 
art.º 101º do RMEU, devendo no âmbito da legalização da 
edificação, ser cumprido também o regulamento do 
bairro. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 6 de julho de 2015 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Atos com eficácia externa efetuados, no âmbito da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, no período compreendido 
entre 1 e 31 de julho de 2015, nos termos da informação n.º 
Interno/2015/8189, de 2015.08.05: 
 
NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO / OBRAS SEM 
CONTROLO PRÉVIO ADMINISTRATIVO 
 
Assunto: Decisão de demolição de obra sem controlo prévio 
administrativo, sita na Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 207, 
Bairro Trigache Norte - Famões 
(Proprietário: Alberto Cruz) 
(Processo 4210//DFM/OI/2002) 
Proposta da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: 2015.07.03 
Data da Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
2015.07.08 
Data da notificação: 2015.07.24 (via postal) 
 
Assunto: Decisão de demolição de obra sem controlo prévio 
administrativo, sita na Rua Padre Manuel da Nóbrega, n.º 7, 
subcave Esq., Póvoa de Santo Adrião. 
(Proprietário: Abílio Fernando Ferreira Rodrigues) 
(Processo 67/DFM/OI/11) 
Proposta da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: 2015.07.03 
Data da Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
2015.07.08 
Data da notificação: 2015.07.24 (via postal) 
 
Assunto: Decisão de demolição de obra sem controlo prévio 
administrativo, sita na Rua Padre Manuel da Nóbrega, n.º 7, 
subcave Dt.ª., Póvoa de Santo Adrião. 
(Proprietário: Francisco Simões) 
(Processo 66/DFM/OI/11) 
Proposta da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: 2015.07.03 
Data da Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
2015.07.08 
Data da notificação: 2015.07.24 (via postal) 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Boa Vontade, junto à Vivenda Santos, Ponte da Bica - 
Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Josefa Alves da Cunha) 
(Processo 56/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.06 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado nas 
traseiras da Rua 8 de junho, “Quinta da Mimosa”, Bairro da 
Mimosa, Odivelas, nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: firma “OdivelLar, Sociedade de Construções, lda) 
(Processo 58/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado entre a 
Rua Cidade da Feira, lotes 103 e 116 e a Rua Cidade Évora, 
Bairro Casal S. Sebastião, Famões, nos termos do nº 1 do Artº 
42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Celstino Nunes) 
(Processo 57/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Casal do Privilégio, junto ao lote 3, Póvoa de Santo Adrião,, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Martins da Cruz) 
(Processo 59/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Borges de Freitas, frente ao n.º 9, Bairro Cova dos Barros, 
Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria do Carmo Cabral) 
(Processo 139/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Padre António Vieira, Bairro dos Quatro, Famões nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Duarte Ferreira) 
(Processo 59/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.04.10 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Eça de Queirós, frente ao lote 82, Bairro S. Jorge, Ramada, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: firma “Obriverca – Construções & Projetos, S.A) 
(Processo 55/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
n.º 5, Lote 88, Quinta do Zé Luís, Famões, nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
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(Proprietário: José dos Remédios Cardoso) 
(Processo 61/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Ribeirinho, lote 46, Bairro Quinta das Canoas, Pontinha nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Francisco José Martins) 
(Processo 126/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade Peso da Régua, lote 216, Bairro Casal S. Sebastião, 
Famões, nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel da Costa Pereira) 
(Processo 64/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.16 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade Peso da Régua, lotes 212, 213, 214 e 215, Bairro Casal S. 
Sebastião, Famões, nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Associação de Moradores do Bairro Casal S. 
Sebastião) 
(Processo 63/DJFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.16 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado nas 
traseiras da Rua do Pomarinho, n.º 10, Odivelas, nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Alberto da Cruz Silva) 
(Processo 19/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.16 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade Peso da Régua, lote 129, Bairro Casal S. Sebastião, 
Famões, nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Demétrio da Silva Sousa) 
(Processo 62/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.16 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Aires D’ Ornelas junto à “Lisneves”, Odivelas, nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Sociedade Construções Martins Dias, Lda) 
(Processo 25/DFM/07) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 

Data da notificação: 2015.07.16 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Aires D’Ornelas, Odivelas, nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: António Ferreira Alves) 
(Processo 24/DFM/07) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.16 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Júlio Bairrão da Silva, junto à Escola E.B. 2.3 dos Castanheiros, 
Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Jaime Joaquim de Freitas) 
(Processo 109/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Júlio Bairrão da Silva, artigo 49.º, Secção E, Caneças, nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: firma “Confortável, Empresa de Construções 
Civis, Lda) 
(Processo 56/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
José Gomes Ferreira, n.º 37, Trigache Norte, Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Alexandre Coutinho Casaca) 
(Processo 65/DFM/15) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Rio Maior, Casal S. Sebastião, Famões, nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Odivel Obras, Urbanizações & Construções, Lda) 
(Processo 236/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.22 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade Ponte de Sôr, n.º 229, Casal S. Sebastião, Famões nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel Vaz dos Santos) 
(Processo 234/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Rio Maior, Casal S. Sebastião, n.º 230, Famões, nos 
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termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Jorge Vaz Mendes) 
(Processo 235/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Primavera, lote 40, Bairro Casal do Bispo, Famões, nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: firma “Fernando Pinto & Filipe) 
(Processo 50/DFM/13) 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data da notificação: 2015.07.24 
 
 
DESPACHO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS DA VIA 
PÚBLICA 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Focus, com matrícula 
78-83-PG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 85/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.01 
Data da remoção: 2015.07.01 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citroen Saxo, com matrícula 
64-55-RN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 86/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.02 
Data da remoção: 2015.07.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Seicento, com matrícula 
56-28-NG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 88 /VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.23 
Data da remoção: 2015.07.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
79-31-JM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 87/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 

Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.23 
Data da remoção: 2015.07.02 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot 205, com matrícula 
39-18-AB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
30/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.02 
Data da remoção: 2015.07.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Transit, com matrícula 
71-38-CE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
56/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.24 
Data da remoção: 2015.07.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
matrícula 42-68-FH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 89/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.01 
Data da remoção: 2015.07.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
UX-89-15, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
57/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.26 
Data da remoção: 2015.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Nissan Sunny, com matrícula 
74-66-AJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
58/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
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Data do despacho: 2015.06.26 
Data da remoção: 2015.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com matrícula 88-
99-CV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
31/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.02 
Data da remoção: 2015.07.06 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
54-31-CV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
59/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.26 
Data da remoção: 2015.07.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault 19, com matrícula 12-
85-DL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
32/VIAT/PV/OL/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.02 
Data da remoção: 2015.07.07 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Express, com 
matrícula XC-76-76, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
60/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.08 
Data da remoção: 2015.07.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Vectra, com matrícula 
RX-10-72, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
61/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.08 

Data da remoção: 2015.07.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Volkswagen Polo, com 
matrícula PH-44-10, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
62/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.08 
Data da remoção: 2015.07.08 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Kangoo, com 
matrícula 62-57-SF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 90/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.20 
Data da remoção: 2015.07.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Palio, com matrícula 25-
34-PM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 91/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.20 
Data da remoção: 2015.07.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Audi 80, com matrícula OJ-
94-27, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 92/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.17 
Data da remoção: 2015.07.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Punto, com matrícula 10-
15-QA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 93/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.20 
Data da remoção: 2015.07.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
81-76-TQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
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Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 94/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.20 
Data da remoção: 2015.07.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com matrícula 
QB-67-18, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 95/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.06.23 
Data da remoção: 2015.07.21 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Clio, com matrícula 
10-78-CH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 96/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Opel Corsa, com matrícula 
74-80-OJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 97/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Peugeot, com matrícula 26-38-
ZZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 98/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
matrícula 43-76-JX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
32/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 

Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Fiat Tipo, com matrícula 03-
63-BR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
33/VIAT/RA/CA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Suzuki Vitara, com matrícula 
05-87-IU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 99/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.22 
 
Assunto: Remoção de um veículo Honda Civic, com matrícula 
23-69-FD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
100/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.31 
 
Assunto: Remoção de um veículo Seat Cordoba, com matrícula 
57-19-IG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
72/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.04.16 
Data da remoção: 2015.07.31 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Megane, com 
matrícula 86-66-GP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
71/VIAT/PO/FA/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 15 – 11 de agosto de 2015  

32 
 

Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.31 
 
Assunto: Remoção de um veículo Lancia Delta, com matrícula 
46-02-DC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
101/VIAT/OD/15). 
Decisão da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2015.07.21 
Data da remoção: 2015.07.31 
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REGULAMENTO DO FUNDO DE MANEIO 
 
 

Em conformidade com a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-Lei 
 

n.º 127/2012, de 21 de junho, nas atuais redações. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

(Âmbito) 

1. O presente Regulamento estabelece, em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11 das 
considerações técnicas do Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL) aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na atual redação, as políticas e 
procedimentos de constituição, utilização, reconstituição e reposição dos fundos de 
maneio constituídos nos termos da lei. 

2. O presente regulamento aplica-se a todos/as os/as que de algum modo intervêm no 
processo de constituição, utilização, reconstituição mensal e reposição final dos 
fundos de maneio conforme anexo I, o qual faz parte integrante do presente 
regulamento. 

 

Artigo 2.º 

(Definições) 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

a) Fundo de Maneio – Fundo constituído por meio monetário de montante 
previamente definido, com vista a fazer face à aquisição de bens e serviços 
considerandos urgentes e inadiáveis; 

b) Despesas urgentes e inadiáveis – Despesas relativas à aquisição de bens e, ou 
serviços, que pela sua inexistência prejudiquem o normal funcionamento dos 
serviços ou limitem o exercício das competências definidas na lei e no 
Regulamento Orgânico do Município, e cuja necessidade não possa ser satisfeita, 
em tempo útil, através dos mecanismos definidos nas disposições legais referentes 
à aquisição de bens e serviços; 

c) Titular do Fundo de Maneio - A pessoa com competência para autorizar a 
aquisição de bens e ou serviços. Podem ser titulares o/a Presidente da Câmara 
Municipal, o/a Presidente da Assembleia Municipal, os/as Vereadores/as a tempo 
inteiro e os/as Dirigentes Municipais. 

d) Responsável pelo manuseamento – A pessoa nomeada pelo/a titular do fundo de 
maneio para manusear as verbas afetas ao mesmo; 

e) Reconstituição mensal – consiste na regularização mensal do fundo de maneio, 
mediante a entrega do documento de reconstituição, Mapa Mensal de Fundo de 
Maneio (anexo III), e comprovativos das despesas realizadas, bem como a sua 
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contabilização e restituição do montante despendido ao/à titular ou responsável 
pelo manuseamento do mesmo; 

f) Reposição final – consiste na restituição junto da Tesouraria Municipal do valor 
monetário integral afeto ao fundo de maneio no momento da sua constituição e, 
que está, desde essa data, à guarda dos/as seus/suas titulares e responsáveis 
pelo manuseamento permitindo assim, que o mesmo fique saldado. 

 

Artigo 3.º 

(Considerações) 

1.  Cada fundo de maneio possui um limite máximo expressamente discriminado por 
rubricas e a sua utilização deve ser compensada pela reconstituição ou reposição do 
mesmo, nos termos da Lei e do presente Regulamento. 

2. O somatório dos meios monetários disponíveis no fundo de maneio e do valor das 
faturas ou documentos equivalentes pagos a partir desse fundo, deve ser 
permanentemente igual ao valor mensal autorizado para o mesmo. 

 

Artigo 4.º 

(Princípios) 

A autorização, constituição, reconstituição e reposição de fundos de maneio deve 
obedecer aos seguintes princípios: 

a) A constituição e reconstituição dos fundos de maneio só poderão fazer-se 
quando existam fundos disponíveis de valor igual ou superior ao dos montantes a 
entregar aos detentores de fundos de maneio;  

b) As despesas efetuadas por recurso a fundos de maneio devem obedecer ao 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na atual redação, e 
demais legislação em vigor;  

c) Os fundos de maneio só podem ser utilizados para fazer face a despesas 
urgentes e inadiáveis, para as áreas de competência dos seus titulares e desde 
que devidamente fundamentadas, não podendo ultrapassar o limite por despesa, 
de € 100,00 (cem euros), a não ser em casos excecionais, devidamente 
justificados pelo/a titular e autorizados pelo/a Presidente da Câmara Municipal, 
ou por quem tenha competência delegada para o efeito; 

d) A utilização de fundos de maneio para aquisição de artigos armazenáveis ou de 
economato, só poderá ser feita mediante indicação na requisição interna, pela 
Unidade Orgânica Responsável pelas Aquisições e Gestão de Stocks, da 
inexistência em stock dos mesmos, pelo que, para garantir a elegibilidade da 
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despesa, na reconstituição mensal dos fundos, a requisição interna com aquela 
indicação, deve ser acompanhada do documento legal da despesa;  

e) É vedada a utilização de fundos de maneio na aquisição de bens suscetíveis de 
inventariação; 

f) É vedada a aquisição de artigos ou serviços cuja classificação económica da 
despesa difira da autorizada no documento que autoriza a constituição do fundo 
de maneio.  

 

Artigo 5.º 

(Constituição) 

1. Os fundos de maneio serão constituídos anualmente no início de cada ano 
económico, sob proposta do/a titular do fundo ou da Unidade Orgânica Responsável 
pela Área Financeira. 

2. Após análise, as propostas serão submetidas ao/à Dirigente hierarquicamente 
superior, e posteriormente enviadas ao/à Presidente da Câmara Municipal, que as 
deverá submeter a deliberação do órgão executivo. 

3. Na proposta de constituição deverá constar de forma explícita: 

a) Justificação da necessidade de criação do fundo, sob o ponto de vista das 
necessidades operacionais e operativas; 

b) Nome e categoria do/a titular; 

c) Unidades orgânicas da Câmara Municipal que estão afetas ao fundo, por força do 
n.º 2, do artigo 1.º, deste regulamento; 

d) Identificação da natureza da despesa a pagar por conta de cada fundo a criar; 

e) Afetação às rubricas de classificação orgânica e económica; 

f) Valor máximo a movimentar por rubrica orçamental, mensal e anual de cada 
fundo. 

4. Apenas podem ser constituídos fundos de maneio, de rubricas orçamentais de 
despesa corrente do classificador económico das despesas das autarquias locais e 
inscritas no anexo II, o qual faz parte integrante do presente Regulamento. 

5. Com a aprovação da constituição do fundo de maneio, o/a seu/sua titular designa a 
pessoa responsável para o manuseamento do referido fundo e, comunica por escrito 
essa informação à Tesouraria Municipal 

6. Após verificar os dados constantes no pedido de constituição, e de acordo com a 
autorização aprovada pelo Órgão Executivo, a Unidade Orgânica Responsável pela 
Área Financeira deverá proceder ao registo do cabimento e do compromisso, nos 
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termos do art.º 10.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na atual redação, 
referentes aos fundos constituídos, após o que emitirá a nota de lançamento de 
Tesouraria e respetivos cheques, a entregar ao/à responsável pelo manuseamento 
do fundo. 

7. No registo do compromisso o mesmo deverá ter por entidade credora o Município. 

8. Cada fundo de maneio criado é da responsabilidade do/a respetivo/a titular e da 
pessoa responsável pelo seu manuseamento; 

9. A Tesouraria deve ainda registar na folha de caixa e no resumo diário de Tesouraria, 
as constituições de fundos efetuadas. 

 

Artigo 6.º 

(Substituição dos/as responsáveis pelo fundo) 

1. Sempre que ocorra a substituição do/a titular de um cargo ao qual está afeto um 
fundo de maneio, este fundo tem que ser reconstituído e reposto na Tesouraria 
Municipal. 

2. Em caso de alteração do/a responsável pelo manuseamento do fundo, essa alteração 
deve ser comunicada por escrito à Tesouraria Municipal, indicando o nome do/a 
novo/a responsável e a data a partir da qual inicia funções. 

 

Artigo 7.º 

(Despesas não contempladas pelo fundo de maneio) 

1. O fundo de maneio não pode ser utilizado para: 

a) Suportar despesas que pela sua natureza, estejam contempladas em plano de 
atividades, em PPI (Plano Plurianual de Investimentos), e PAM (Plano de 
Atividades Municipais); 

b) Adquirir bens e serviços com um custo de aquisição, sem IVA, superior a € 
100,00 (cem euros), a não ser em casos excecionais, devidamente justificados 
pelo/a titular e autorizados pelo/pela Presidente da Câmara Municipal, ou por 
quem tenha competência delegada para o efeito 

c) Adquirir bens inventariáveis. 

 

Artigo 8.º 

(Reconstituição) 

1. No final de cada mês e com o limite até ao 2.º dia útil do mês seguinte aquele a que 
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se reporta, o/a responsável do fundo deve remeter à Unidade Orgânica Responsável 

pela Área Financeira o «Mapa Mensal do Fundo de Maneio», conforme anexo III, que 

é parte integrante deste Regulamento, e onde conste toda a informação relativa aos 

pagamentos efetuados por conta do fundo, anexando faturas ou documentos 

equivalentes as quais deverão ter expressa indicação da quitação, e o registo de 

entrada na Câmara Municipal. 

2. A Unidade Orgânica Responsável pela Área Financeira deve verificar a legalidade e 

conformidade dos documentos apresentados, após o que emite a ordem de 

pagamento referente às faturas ou documentos equivalentes apresentados e a nota 

de lançamento de Tesouraria, correspondente ao movimento de reconstituição do 

fundo, caso esteja cumprido o princípio estabelecido na alínea a), do art.º 4.º, pelo 

valor total do mapa. 

3. A Tesouraria confere o nome do/a responsável, reembolsa, certifica e coloca os 

elementos relativos ao movimento no mapa resumo do fundo de maneio, carimbando 

posteriormente a ordem de pagamento com a indicação de «Pago» e a data em que 

efetuou o pagamento. 

4. Quando os pedidos de reconstituição excedam o prazo de entrega só serão aceites 

mediante a justificação do atraso, e autorização do/a Presidente da Câmara. 

5. Durante o ano económico, os valores mensais e anuais atribuídos não podem ser 

ultrapassados, exceto se devidamente justificado pelo/a seu/sua titular e previamente 

autorizado pelo/a Presidente da Câmara. 

6. Os limites das despesas suportadas pelo fundo de maneio deverão ter em conta os 

valores de cada uma das rubricas orçamentais oneradas para a sua constituição e os 

que decorram da sua reconstituição. 

 

Artigo 9.º 

(Reposição) 

1. Para efeitos de reposição final, a entrega do mapa e dos comprovativos deve ser 

efetuada até ao dia 15 do mês de dezembro. 

2. As verbas afetas aos fundos de maneio são obrigatoriamente repostas pelo/a seu/sua 

titular, ou pelo/a responsável pelo seu manuseamento na Tesouraria Municipal até ao 

penúltimo dia útil de cada ano. 
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CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 10.º 

(Prestação de Contas) 

No início do ano económico seguinte, a Unidade Orgânica Responsável pela Área 
Financeira deve elaborar o Mapa de Fundo de Maneio, conforme o anexo IV, o qual faz 
parte integrante deste Regulamento. 

 

Artigo 11.º 

(Publicidade) 

A Unidade Orgânica Responsável pela Área Financeira deverá entregar a cada titular do 
fundo de maneio uma cópia do presente Regulamento, bem como deverá promover a sua 
publicitação na página da intranet da Câmara Municipal, de forma a tornar a sua 
aplicação generalizada. 

 

Artigo 12.º 

(Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 5 dias úteis após a sua aprovação 
pelo Órgão Executivo. 
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Anexo I – Fluxograma do Fundo de Maneio 
FASE DESCRIÇÃO RESPONSABILIDADE DOCUMENTOS 
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Responsável pela Área 
Financeira 

Serviço que solicita e Unidade 
Orgânica Responsável pela 
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Anexo II - Rubricas do classificador económico 

As rubricas do classificador económico das despesas das autarquias locais (adaptado do 
classificador aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, na atual 

redação,) a utilizar para efeitos de constituição, utilização, reconstituição e reposição dos 

fundos de maneio são as seguintes: 

Aquisição de Bens 
02.01.08 – Material de escritório 

02.01.09 – Produtos Químicos e Farmacêuticos 

02.01.11 – Material de Consumo Clínico 
02.01.15 – Prémios, condecorações e ofertas 

02.01.21 – Outros Bens 

 

Aquisição de Serviços 
02.02.03 – Conservação de Bens 

02.02.10 – Transportes 

02.02.11 – Representação dos serviços 
02.02.25 – Outros Serviços 

 

Entende-se por: 

 

Material de Escritório: As despesas com bens de consumo imediato, que não sejam 
considerados de escritório (imobilizado), embora alguns sejam duradouros e 

inventariáveis e não se mostrem diretamente ligados à produção de bens e serviços, 

como, por exemplo, papel de impressora, lápis agrafadores, furadores, rolo de máquinas 

de calcular, esferográficas, agrafos, papel timbrado ou não, dossiers, caixas de arquivo, 

exemplares avulsos do Diário da República e outros artigos vulgarmente conhecidos por 
artigos de expediente. 

 

Produtos químicos e farmacêuticos: A despesa com medicamentos inscritos nos 

Formulários Nacional de Medicamentos, com reagentes e produtos de diagnóstico rápido 

e com outros produtos farmacêuticos, adquiridos para consumo. 
 

Material do consumo clínico: A despesa de material clínico, por exemplo, álcool, algodão, 

oxigénio, etc., que são adquiridos para limpeza, desinfeção ou fins sanitários. 

 

Prémios, condecorações e ofertas: A despesa referente a bens destinados a prémios, 
condecorações e ofertas. 

Outros bens: Despesa com caráter residual, nela se incluindo todos os bens que, pela 

sua natureza, não se enquadram em qualquer das outras rubricas do classificador 
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económico das receitas e despesas das autarquias locais. 

Conservação de bens: Compreende toda a despesa (incluindo os custos de serviços e 

materiais quando conjuntamente faturados) a satisfazer por trabalhos de reparação, 

conservação e beneficiação de bens imóveis, móveis e semoventes, quando adjudicados 

a empresas ou profissionais autónomos. 

Transportes: Todas as despesas com transporte de pessoas, quer tenham ou não a 

qualidade de trabalhadores da autarquia. Os gastos com o transporte de pessoas que 

aqui se devem considerar são, o aluguer permanente de veículos para transporte de 

pessoal, subsídios de transporte concedidos em caráter de permanência ao pessoal, 

passes sociais concedidos ao pessoal, tudo para fazer face às deslocações de e para o 

local de trabalho. Afetam-se também a esta rubrica as despesas com transporte de bens 

já na posse dos serviços (se ainda não o estiverem, as despesas vão onerar as dotações 

que suportam ou suportariam as respetivas aquisições). Por aqui se devem satisfazer 

igualmente, os encargos com aluguer de automóveis, com ou sem condutar, bem assim 

os encargos relativos a portagens a alfândegas, portagens, bagagens, excesso de carga 

e reboque de viaturas. 

Representação dos serviços: As despesas determinadas por necessidades acidentais de 

representação das autarquias locais em congressos e missões, com exclusão, das 

despesas de representação pelo exercício de determinados cargos oficiais, que assumem 

a natureza de despesas com pessoal. Quando efetuadas no País, trata-se em regra, dos 

próprios serviços ou entidades que os representam, em virtude de receções ou de visitas 

de individualidades nacionais ou estrangeiras. Podem, também, ocorrer no estrangeiro, 

por motivo de congressos, feiras e outros certames e missões em que se tone necessária 

a nossa participação oficial. As despesas com trabalhadores que forem determinadas 

pela representação dos serviços aqui tratada classificar-se-ão nas adequadas rubricas. 

Assim, incluir-se-ão por exemplo, em “Deslocações e Estadas”, código 02.02.13, as 

despesas que se fizerem com as deslocações que ocorrerem no âmbito das respetivas 

missões. Do mesmo modo, incluir-se-ão na rúbrica “Ajudas de custo” os encargos que 

com tal natureza haja necessidade de satisfazer (para o que são consideradas em pé de 

igualdade com os trabalhadores as pessoas, que, embora estranhas aos serviços 

públicos, são chamadas ou convidadas, no interesse dos mesmos, a participar em 

determinadas reuniões ou a constituir comitiva de missões, visitas e viagens oficiais). 

Saliente-se, por fim que, face ao enquadramento da presente rubrica em termos de 

subagrupamento económico, no seu âmbito apenas poderão ter cabimento despesas 

com pagamentos de serviços, pelo que as eventuais aquisições de bens destinados a 

serem oferecidos em quaisquer circunstância de “Representação de serviços” deverão 

onerar a rubrica “Prémios, condecorações e ofertas”, código 02.01.15 

Outros serviços: Despesa com caráter residual no contexto das aquisições de serviços. 

Só lhe devem ser afetadas as despesas que, não possam ser classificadas nas rubricas 
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tipificadas do respetivo agrupamento. Inclui nomeadamente o pagamento de 

emolumentos ao Tribunal de Contas pelo visto das contas de gerência e contratos. 
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NOTA:  

Nos termos da Norma de Controlo Interno e do Regulamento do Fundo de Maneio: 

• O fundo de maneio é encerrado no final de cada mês e deve ser entregue na UORAF até ao 2º dia 
útil do mês seguinte; 

• O mapa deve ser entregue ainda que não tenha se tenham verificado movimentos; 

• Para efeitos de reposição final, o prazo limite de entrega do mapa e respetivos comprovativos é 15 
de dezembro de cada ano; 
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Anexo IV – Fundo de maneio 

 

FUNDO DE MANEIO 

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE  

GERÊNCIA  

 
 

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO  

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL  

VALOR DO FUNDO  

DATA DA CONSTITUIÇÃO  

 

ORDEM DE PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO 

N.º DATA VALOR   N.º DATA VALOR  

       

       

       

       

 

O/A DIRIGENTE DA UNIDADE ORGÂNICA 

RESPONSÁVEL PELA ÁREA FINANCEIRA 

 

ASS: __________________ 

 

 O/A MEMBRO DO EXECUTIVO RESPONSÁVEL 

PELA ÁREA FINANCEIRA 

 

ASS: __________________ 

 


