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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 13 de janeiro de 2016 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
 

Retirada da ordem de trabalhos da presente reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas, do ponto referente à 
“Proposta de emissão de parecer prévio favorável para 
celebração de contrato de prestação de serviços para a 
gestão da manutenção de equipamentos municipais”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2016 
1.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL  

 
1.ª Alteração Orçamental de 2016, 1,ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
n.º Interno/2016/195, de 2016.01.08 e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião. 
 
“1.ª Alteração Orçamental 
 
A 1.ª Alteração Orçamental de 2016 pretende, 
essencialmente, regularizar a dívida orçamental de projetos 
transitados para o corrente ano. Esta situação advém do 
facto do processo de elaboração orçamental para o ano de 
2016, ter sido encerrado durante o mês de outubro de 
2015, ou seja, antes do fim do ano económico, pelo que 
desde essa data até 31 de dezembro, houve novos 
compromissos assumidos, bem como despesa que estava 
em dívida que foi entretanto paga. Deste modo, é esse 
saldo orçamental apurado, entre reforços e diminuições, 

de projetos de dívida a transitar que foi necessário 
retificar. 
 
Esta modificação, deveu-se também, ao facto de alteração 
da classificação económica das receitas e despesas públicas 
constante do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de 
Fevereiro, às autarquias locais pelo SATAPOCAL. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 5.567.420,26 Euros (cinco milhões, quinhentos e 
sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte euros e vinte e 
seis cêntimos), verificando-se um aumento das despesas 
de capital no valor de 2.432.823,06 Euros (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e três 
euros e seis cêntimos), por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes  2.045.554,10 4.478.377,16 

Total de Despesas Capital  3.521.866,16 1.089.043,10 

Total Geral 5.567.420,26 5.567.420,26 

(un: euros)” 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Receita 
totaliza 9.000,00 Euros (nove mil euros), verificando-se 
uma manutenção das receitas de capital e das receitas 
correntes, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Receita 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Receitas Correntes  9.000,00 9.000,00 

Total de Receitas Capital  0,00 0,00 

Total Geral 9.000,00 9.000,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 
 
Mapa de fluxos de caixa relativo ao exercício económico 
de 2015, para integração do saldo de gerência transitado 
nos fundos disponíveis de 2016, mapa anexo à informação 
n.º 2016/44, de 2016.01.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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FUNDOS DE MANEIO PARA 2016 
 
Constituição dos Fundos de Maneio, para o ano de 2016, 
do Gabinete da Presidência, dos Vereadores a Tempo 
Inteiro e da Assembleia Municipal, pelo montante de 
€600,00 cada, da Direção Municipal, pelo montante de 
€3.000,00, da Divisão Financeira e Aprovisionamento, 
pelo montante de €600,00, distribuídos pelas seguintes 
rubricas orçamentais, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2016/50, de 2016.01.05, e nos 
termos do Regulamento de Fundo de Maneio: 

 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

Montante: €600,00 
 

Orgânica/Económica Designação Valor Valor Acumulado 
Anual 

21.02/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €300,00 

€2.000,00 

21.02/02.02.25 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros serviços €300,00 

 
Vereadores a Tempo Inteiro 

Montante: €600,00 
 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

21.04/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €300,00 

€2.000,00 

21.04/02.02.25 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros serviços €300,00 

 
Presidente da Assembleia Municipal 

Montante: €600,00 
 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

21.01/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €300,00 

€2.000,00 

21.01/02.02.25 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros serviços €300,00 

 
Direção Municipal 

Montante: €3.000,00 
 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

22.01/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €500,00 

€4.000,00 

22.01/02.02.25 
Apoio Téc. Adm. - Aquisição 

de outros serviços €2.500,00 

 
Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

Montante: €600,00 
 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

23.03/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €300,00 

€2.000,00 

23.03/02.02.25 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros serviços 

€300,00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PARECERES PRÉVIOS 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de professora de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Cátia Marina Santos Cruz, no âmbito da necessidade 
de técnicos especializados para assegurar as necessidades 
pontuais da Piscina Municipal de Odivelas, no ano de 
2016 e seguinte, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2016/72, de 2016.01.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato para prestação de serviços de professora de 
natação e atividades aquáticas, na modalidade de avença, 
com Inês do Patrocínio Ventura Baptista, no âmbito da 
necessidade de técnicos especializados para assegurar as 
necessidades pontuais da Piscina Municipal de Odivelas, 
no ano de 2016 e seguinte, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2016/73, de 2016.01.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DISPENSA DE PARECERES PRÉVIOS 

 
Celebração de contratos de aquisição de serviços, na 
modalidade de tarefa, por parte do Presidente da Câmara 
de Odivelas (num número máximo, nos termos da 
Portaria n.º 149/2015), com dispensa de parecer prévio do 
órgão executivo, para espetáculos de teatro, realização de 
oficinas, espetáculos de música, espetáculos de stand up 
comedy e para sessões de cinema, nos termos e de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2016/103, de 
2016.01.06. 

 
(Aprovado por maioria) 
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HABITAÇÃO 
 

 
 

REGULAMENTO DE ALIENAÇÃO DE FOGOS MUNICIPAIS  
DO MUNICÍPIOS DE ODIVELAS 

 
Início do procedimento de elaboração do Regulamento de 
Alienação de Fogos Municipais e participação 
procedimental, nos termos e de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2016/76, de 2016.01.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

CONCURSO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
N.º 41915/DL/2015 - EMISSÃO DE NOVAS REQUISIÇÕES, 
NOTAS DE ENCOMENDA E MINUTA DE CONTRATO PARA 

OS LOTES 1, 2, 4 E 5 
 

Na sequência da deliberação tomada pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 23.ª reunião ordinária, realizada 
a 2 de dezembro de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 24 de 2015, página 12), referente ao Concurso 
Público para aquisição de energia elétrica em agrupamento 
de entidades adjudicantes, processo n.º 41915/DL/2015, 
foi constatado pelos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos, Loures e 
Odivelas, que os valores autorizados na decisão de 
adjudicação correspondentes aos lotes 4 e 5 apresentavam 
um valor insuficiente face ao preço contratual da 
adjudicação. No âmbito da deliberação do Concelho de 
Administração dos SIMAR de 16 de dezembro de 2015, 
na sua 31.ª reunião ordinária, foi remetida à Câmara 
Municipal de Odivelas, a Proposta n.º 668/2015 e que diz 
respeito à necessidade da ratificação de autorização da 
despesa com a emissão de novas requisições e notas de 
encomenda. De acordo com a Informação 
Interno/2015/12755, de 2015-12-18, é proposto a 
ratificação do despacho do Sr.º Presidente da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, de autorização e aprovação do 
seguinte: 
 
1. A ratificação da decisão de autorização da despesa 
suportada pelas novas requisições identificadas na 
proposta 668/2015, dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos, Loures e 
Odivelas, respetivamente: 
 
Lote 1 – 15/C/00783 no valor de 560.000,00 € sem IVA 
incluído; 

Lote 2 – 15/C/00784 no valor de 1.182.000,00 € sem IVA 
incluído; 
Lote 4 - 15/C/00785 no valor de 999.000,00 € sem IVA 
incluído; 
Lote 5 - 15/C/00786 no valor de 73.000,00 € sem IVA 
incluído. 
 
2. A aprovação de minuta de contrato anexa à Proposta 
Nº 668/2015 dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos, Loures e Odivelas, ao abrigo dos 
artigos 94.º e 95.º n.º 1 al. a) a contrario sensu, ambos do 
CCP; 
 
3. Aprovação das notas de encomenda, a seguir indicadas: 
 
N.º 150/01184 (na sequência da U.R. n.º 15/C/00783, 
com cabimento), correspondente ao Lote 1 - MT; 
N.º 150/01185 (na sequência da U.R. n.º 15/C/00784, 
com cabimento), correspondente ao Lote 2 - BTE; 
N.º 150/01186 (na sequência da U.R. n.º 15/C/00785, 
com cabimento), correspondente ao Lote 4 - BTN 
N.º 150/01187 (na sequência da U.R. n.º 15/C/00786, 
com cabimento), correspondente ao Lote 5 - BTN 
<10,35. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA 
AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES 
 

No âmbito da deliberação tomada pelo Concelho de 
Administração dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos, Loures e 
Odivelas, tomada na sua 31.ª reunião ordinária, realizada 
no dia 16 de dezembro de 2015, foi remetida à Câmara 
Municipal de Odivelas, a Proposta n.º 663/2015, que visa 
a obtenção de autorização de despesa e início de 
procedimento, sob a forma de Concurso Público, para a 
aquisição de apólices de seguros em agrupamento de 
entidades adjudicantes (CMLoures/SIMAR/ 
LouresParque / GesLoures), o qual respeita aos seguintes 
ramos de seguro: Seguro de Responsabilidade Civil, 
Seguro Frota Auto, Seguro Multirriscos e Acidentes de 
Trabalho. Nos termos e de acordo com a Informação 
Interno/2016/183, de 2016-01-07, é proposto a 
ratificação do despacho do Sr.º Presidente da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, de autorização e aprovação do 
seguinte: 
 
• Autorização da despesa de 2.310.957,00 € (dois milhões, 
trezentos e dez mil, novecentos e cinquenta e sete euros), 
para o período de 36 meses, bem como o início do 
procedimento para o Concurso Público, na modalidade de 
agrupamento de entidades adjudicantes; 
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• Programa do Concurso; 
 
• Caderno de Encargos; 
 
• Protocolo de entendimento para constituição do 
agrupamento de entidades Adjudicantes CMLoures/ 
SIMAR/LouresParque/GesLoures. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JIU-JITSU BRASILEIRO 

 
Acordo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro. 
O presente acordo tem por objeto a cedência das 
instalações do Pavilhão Multiusos de Odivelas, bem 
como, a cedência de apoio técnico e logístico, para a 
realização do evento “European Open Jiu-Jitsu 
Championship”, a decorrer do dia 18 a 24 de janeiro de 
2016, de acordo com o proposto na Informação n.º 
interno/2016/77, de 2016-01-06, e nos termos da minuta 
que se encontra em anexo à informação referida. 

 
 

“Acordo de Cooperação 
 

Município de Odivelas / 
Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro 

 
Considerando que: 
 
- Uma das condições essenciais para o desenvolvimento 
desportivo sustentado é a existência de locais adequados 
para a sua prática; 
 
- O alcançar deste objetivo só será possível através da 
rentabilização da utilização das instalações desportivas do 
Concelho; 
 
- O Pavilhão Multiusos de Odivelas (PMO) desempenha 
um papel fulcral no desenvolvimento desportivo do 
concelho, pelos atletas/praticantes que aí desenvolvem a 
prática de atividade física e desportiva; 
 
- O Município de Odivelas procura ser uma referência no 
panorama desportivo nacional, com a dinamização de 
múltiplos eventos nacionais e internacionais no seu 
Multiusos, infraestrutura que dispõe de condições ótimas 
para a organização de grandes eventos de nível 
internacional nas diversas modalidades desportivas; 
 

- A Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu (FPJJB) vai levar a 
efeito nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de janeiro de 2016 o 
European Open Jiu-Jitsu Championship; 
 
- As excelentes condições existentes no PMO, devem não 
só ser usufruídas e aproveitadas pelo público e 
desportistas do Concelho, como tornadas conhecidas no 
mapa internacional, trazendo ao município e ao nosso 
país, a elite dos representantes da modalidade ao nível 
europeu; 
 
- O Município de Odivelas encontra-se na disposição de 
ceder o uso do PMO, instalações e infraestruturas de 
apoio, para o evento acima referido e organizado pela 
FPJJB. 
 
Assim, é celebrado entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, pessoa 
coletiva n.º 504 293 125, representado neste ato por Hugo 
Martins, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, adiante designado por CMO. 
 
e 
 
Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro, pessoa 
coletiva n.º 509 300 375, com sede na Rua Sanches 
Coelho 4C, 1600 Lisboa, representada neste por Augusto 
Pedro de Oliveira Alves da Silva, na qualidade de 
Presidente da Direção, doravante designado por FPJJB. 
 
O presente Acordo de Cooperação, reger-se-á pelas 
cláusulas seguintes, que as partes desde já aceitam e, 
reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir, nos seguintes 
termos: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo tem por objeto a cedência das 
instalações do Pavilhão Multiusos de Odivelas (PMO), 
sito nas Colinas do Cruzeiro, Concelho de Odivelas, bem 
como, a cedência de apoio técnico e logístico, para a 
realização do evento “European Open Jiu-Jitsu 
Championship”. 

 
Cláusula Segunda 

(Responsabilidade da CMO) 
 

A CMO é responsável pelos seguintes aspetos da 
organização: 
 
1. Disponibilizar as instalações que integram aquela 
infraestrutura, entre os dias 18 e 24 de janeiro de 2016 
(montagens/evento/desmontagens). 
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2. Promover e divulgar o evento, pelos meios normais de 
distribuição da CMO, assim como permitir a colocação de 
cartazes alusivos ao evento no interior do PMO. 
 
3. Ceder viaturas municipais (mediante disponibilidade) de 
19 a 24 de janeiro, para os seguintes efeitos: Transfers 
diários das comitivas: Aeroporto - Local de alojamento – 
Pavilhão Multiusos de Odivelas – Local de alojamento, 
Aeroporto de acordo com o plano de transportes entregue 
pela FPJJB à CMO. 
 
4. Notificar os Bombeiros Voluntários, em modo de 
prevenção, no decorrer do evento. 
 
5. Ceder alojamento na Quinta das Águas Férreas 
(mediante disponibilidade). 

 
Cláusula Terceira 

(Responsabilidade da FPJJB) 
 

1. Cabe à FPJJB o planeamento, preparação, realização e 
avaliação do evento, comprometendo-se a realizar todas as 
tarefas relacionadas e inerentes à respetiva organização, de 
modo a garantir que o mesmo corresponda, às 
expectativas qualitativas e quantitativas de todos os 
intervenientes e do público, para eventos desta natureza. 
 
2. São aspetos organizativos do “European Open Jiu-Jitsu 
Championship”: 
 
a) A coordenação técnica; 
b) Obtenção de licenças necessárias à realização do 
evento; 
c) Efetuar todas as apólices de seguros exigidos por lei; 
d) O apoio médico no local; 
e) Assumir os custos com os serviços adicionais, entre 
outros: de limpeza, segurança/vigilância, produção, 
eletricista, sendo que é da competência exclusiva da CMO 
essa aquisição, conforme previsto nos n.o 1 do Artigo 35.º 
do Regulamento de Funcionamento, Cedência e 
Utilização do Pavilhão Multiusos de Odivelas 
(RFCUPMO). 
 
3. Obriga-se ainda a FPJJB a fomentar a prática de Jiu-
Jitsu no concelho de Odivelas, colaborando com o 
Município de Odivelas em ações de divulgação/fomento 
da modalidade.  

 
Cláusula Quarta 

(Vigência) 
 

O presente Acordo entra em vigor na data da sua 
assinatura e termina com o cumprimento das obrigações 
de cada uma das partes. 

 
 
 
 
 

Cláusula Quinta 
(Resolução) 

 
Qualquer das partes pode resolver o presente acordo, em 
caso de incumprimento grave ou reiterado das obrigações 
assumidas pela outra parte, que não seja corrigido no 
prazo de 5 (cinco) dias de calendário após interpelação 
escrita da parte inadimplente nesse sentido, sem prejuízo 
do direito ao ressarcimento de eventuais danos que possa 
ter causado, nos termos das regras de responsabilidade 
civil. 

 
Cláusula Sexta 

(Legislação e Jurisdição) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente previsto, 
aplicar-se-ão as disposições legais vigentes do 
ordenamento jurídico português. 
 
2. As partes comprometem-se a explorar todas as 
possibilidades, para chegarem a uma solução amigável, no 
caso de surgirem diferendos sobre a interpretação ou 
aplicação do presente acordo. 
 
3. Não sendo de todo possível uma solução amigável, as 
partes elegem o foro da Comarca de Lisboa Norte, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes da interpretação ou 
aplicação do presente acordo, com expressa renúncia a 
quaisquer outros. 
 
O presente acordo vai ser assinado em dois exemplares, 
ficando um para a CMO e outro para a FPJJB. 
 
Odivelas,      de janeiro de 2016 
 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

O Presidente da Direção 
da Federação Portuguesa 

de Jiu-Jitsu Brasileiro 
  

Hugo Martins Augusto Pedro de 
Oliveira Alves da Silva” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS E A ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA/ 

FUNDAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a ABAE/Fee - Associação bandeira Azul da 
Europa/ Fundação para a Educação Ambiental, para 
implementação e desenvolvimento do Programa Eco-
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Escolas 2015/2016 no concelho de Odivelas, a sua 
existência é fundamental ao desenvolvimento integral do 
Programa Eco-Escolas nas escolas inscritas, de acordo 
com o proposto na Informação Interno/2016/90, de 
2016-01-05, e nos termos da minuta que se encontra em 
anexo à informação referida. 

 
 

“PARCERIA 2015/2016 
ABAE Eco-Escolas / Município de Odivelas 

 
O presente protocolo de parceria, válido depois de 
assinado por ambas as partes, visa o compromisso de 
colaboração entre a ABAE e o município na 
implementação e desenvolvimento do Programa Eco-
Escolas no concelho. Poderá por sugestão do município 
vir a incluir outras alíneas. 
 
A sua existência é fundamental ao desenvolvimento 
integral do Programa Eco-Escolas nas escolas inscritas. 
Termos da Parceria 
 
1- A Autarquia compromete-se a: 
 
- Colaborar com a ABAE nos termos acordados por 
ambas as partes; 
 
- Reconhecer a importância do desenvolvimento do 
Programa ECO-ESCOLAS nas escolas inscritas; 
 
- Apoiar, dentro das possibilidades do Município, as 
iniciativas que as escolas se propõem desenvolver 
nomeadamente através da participação no Conselho Eco-
Escolas; 
 
- Pagar o valor de inscrição de cada escola no Programa 
Eco-Escolas que tem desde 2012/13 o valor único de 70€ 
(setenta euros). Este valor da inscrição inclui todo o ano 
letivo e refere-se à comparticipação nos seguintes custos: 
taxa a pagar à FEE internacional por cada Eco-Escola 
inscrita, produção e distribuição e envio de materiais, 
possibilidade de participação nos subprojectos, formação 
creditada e não creditada, apoio técnico-pedagógico, 
comunicação; e ainda custos inerentes à atribuição do 
Galardão: produção das bandeiras e certificados, 
organização do Dia Bandeiras Verdes, etc. 
 
2- A ABAE compromete-se a: 
 
- Colaborar com o Município nos termos acordados por 
ambas as partes; 
 
- Atribuir ao município, acesso com login, à plataforma 
Eco-Escolas em www.abae.pt/EcoEscolas para consulta 
de toda a documentação das suas escolas (fichas de 
acompanhamento, relatórios de candidatura ao galardão, 
ações, etc); 
 
- Privilegiar o desenvolvimento de acções com as 
autarquias parceiras; 

- Colaborar ou participar com o Município Parceiro na 
realização de ações ou eventos de educação ambiental 
para a sustentabilidade promovidos pelo Município, que 
envolvam as escolas; 
 
- Acompanhar em termos de formação e informação, 
todas as escolas inscritas no Programa ECO-ESCOLAS; 
 
- Listar no site da ABAE (www.abae.pt) todas as autarquias 
parceiras com linking para a respectiva página municipal; 
 
- Incluir página pública on-line de cada escola do concelho 
menção à parceria do município na implementação do 
Programa e breve descrição do concelho; 
 
- Fazer constar nos certificados Eco-Escolas entregues a 
cada escola Galardoada, a declaração do apoio do 
respectivo Município. Todas as escolas dos concelhos 
com os quais se estabelece a parceria terão o seu 
Certificado Eco-Escola chancelado com o logotipo do 
Município; 
 
- Emissão de um Certificado para o Município 
mencionando o número e nome das Eco-Escolas 
galardoadas no concelho; 
 
- Entregar uma Bandeira de Secretária para o Município, 
identificada com o ano da Parceria; 
 
- Disponibilizar a Exposição Eco-Códigos de forma 
gratuita (desde que levantada e entregue nas nossas 
instalações) para os Municípios Parceiros e respetivas 
escolas; 
 
- Difundir e publicar nos órgãos de comunicação social e 
no Boletim da ABAE – “TerrAzul notícias” - do "MAPA 
BANDEIRAS VERDES" - Eco-Escolas e respectivos 
municípios. 
 
Pela Associação Bandeira 

Azul da Europa 
Pela Câmara Municipal de 

Odivelas 
 
 

 
 

O Presidente da 
ABAE/FEE Portugal 

O Presidente da Câmara 
/O Vereador com 

Delegação 
 

DATA: ___ /___/ ___ 
 

DATA: ___ /___/ ___” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACORDOS DE EXECUÇÃO 
 

 
 

ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO 
DE DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Celebração de uma Adenda ao Acordo de Execução para 
a Concretização de Delegação Legal de Competências da 
Câmara Municipal de Odivelas com a Junta de Freguesia 
de Odivelas, para a manutenção dos espaços verdes 
existentes na zona de regularização do antigo leito do Rio 
da Costa, Rua da Ribeira/Largo da Saudade – Odivelas, de 
modo a regularizar a situação e transferir o valor referente 
à manutenção no ano económico de 2015, 
correspondentes aos meses de novembro a dezembro de 
2015, no total de €1.100,00 (mil e cem euros), de acordo 
com o proposto na Informação Interno/2016/82, de 
2016-01-05, e nos termos constantes na minuta de adenda 
ao Acordo de Execução, que se encontra em anexo à 
informação referida. 

 
 

“MINUTA 
 

ADENDA AO ACORDO ADICIONAL DE EXECUÇÃO 
PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
NA JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS PARA A 
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 
AO ABRIGO DOS N.ºs 4 E 5 DA CLÁUSULA 2.ª DO 

ACORDO DE EXECUÇÃO 
 

Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, neste ato representada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Senhor Dr. 
Hugo Manuel dos Santos Martins, e 
 
A JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS, pessoa coletiva de 
direito público n.º 506 605 752, com sede na Alameda do 
Poder Local, 4 em Odivelas, neste ato representada pelo 
Senhor Presidente da Junta, Senhor Dr. Nuno Gaudêncio, 
 
é celebrado o presente acordo adicional de execução para 
concretização da delegação legal de competências da 
Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo do disposto 
nos n.ºs 4 e 5 da Cláusula 2.ª do respetivo Acordo de 
Execução. 
 
E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, nos 
termos da Deliberação da Câmara Municipal tomada na 
sua …..ª Reunião Ordinária de ….. de………….. de 2015, 
é subscrito e reciprocamente aceite o presente acordo 
adicional, o qual se rege pelos termos e cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a gerir e a 
assegurar a manutenção dos espaços verdes existentes na 
Zona de regularização do antigo leito do Rio da Costa, 
Rua da Ribeira/Largo da Saudade - Odivelas, nos termos 
estabelecidos no Regulamento de Espaços Verdes Parques 
e Jardins da Câmara Municipal de Odivelas, sendo 
expressamente proibido efetuar alterações às zonas 
verdes, sem prévia autorização da Divisão de Gestão 
Ambienta/Setor de Construção e Conservação de 
Espaços Verdes e de Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia de Odivelas, os 
meios financeiros destinados ao exercício desta 
competência, no montante de € 6.600,00 (seis mil e 
seiscentos euros), sendo fixados em função dos encargos 
com recursos humanos, patrimoniais e financeiros 
necessários ao bom desempenho da competência 
delegada, até ao final do mandato de 2013/2017, e 
levando em conta os custos inerentes a cada m2 de área 
verde a gerir e manter. 
 
O valor a transferir correspondente ao ano económico de 
2015 será de dois meses, novembro e dezembro de 2015, 
no total de € 1.100,00 (mil e cem euros). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a manter a 
integridade do prado sequeiro, árvores e arbustos 
existentes na zona em causa, mantendo a sua forma e 
crescimento natural, sendo expressamente proibido a 
substituição de espécies sem o acompanhamento técnico 
dos serviços competentes da Câmara Municipal. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a permitir que 
a manutenção da zona objeto do presente Acordo 
Adicional seja acompanhada pelos técnicos municipais 
bem como a cumprir todas as orientações técnicas 
fornecidas extraordinariamente por aqueles com o 
objetivo de assegurar a melhor manutenção da zona verde 
em causa. 
 
Odivelas, …. de …………………………. de 2015 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO 
DE DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ODIVELAS COM A JUNTA DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DA PONTINHA E FAMÕES 

 
Celebração de uma adenda ao Acordo de Execução para a 
Concretização de Delegação Legal de Competências da 
Câmara Municipal de Odivelas com a Junta da União de 
Freguesias da Pontinha e Famões para a manutenção dos 
espaços envolventes ao Pavilhão Susana Barroso, Casal do 
Rato, Pontinha, de modo a regularizar a situação e 
transferir o valor referente à manutenção no ano 
económico de 2015, correspondentes aos meses de março 
a dezembro de 2015, no valor total de €5.434,91 (cinco 
mil quatrocentos e trinta e quatro euros e noventa e um 
cêntimos), de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2016/52, de 2016-01-05, e nos termos constantes 
na minuta de adenda ao Acordo de Execução, que se 
encontra em anexo à informação referida. 

 
 

“MINUTA 
 

ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
NA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E 

FAMÕES PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES 

 
AO ABRIGO DOS N.ºs 4 E 5 DA CLÁUSULA 2.ª DO 

ACORDO DE EXECUÇÃO 
 

Entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, neste ato representada pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Senhor Dr. 
Hugo Manuel dos Santos Martins, e 
 
A JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E 
FAMÕES, pessoa coletiva de direito público n.º 510 838 
880, com sede na Av. 25 de Abril, n.º 22 A, na Pontinha, 
neste ato representada pelo Senhora Presidente da Junta, 
Senhora Dra. Corália Viçoso da Conceição Afonso 
Rodrigues, 
 
é celebrado o presente acordo adicional de execução para 
concretização da delegação legal de competências da 
Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo do disposto 
nos n.ºs 4 e 5 da Cláusula 2.ª do respetivo Acordo de 
Execução. 
 
E após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, nos 
termos da Deliberação da Câmara Municipal tomada na 
sua …..ª Reunião Ordinária de ….. de………….. de 2015, 
é subscrito e reciprocamente aceite o presente acordo 
adicional, o qual se rege pelos termos e cláusulas 
seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

A Junta da União das Freguesias de Pontinha e Famões 
obriga-se a gerir e a assegurar a manutenção dos espaços 
envolventes ao Pavilhão Susana Barroso, Casal do Rato - 
Pontinha, nos termos estabelecidos no Regulamento de 
Espaços Verdes Parques e Jardins da Câmara Municipal 
de Odivelas, sendo expressamente proibido efetuar 
alterações às zonas verdes, sem prévia autorização da 
Divisão de Gestão Ambiental/ Setor de Construção e 
Conservação de Espaços Verdes e de Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta da União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, os meios financeiros destinados ao 
exercício desta competência, no montante de € 6.521,90 
(seis mil quinhentos e vinte e um euros e noventa 
cêntimos), sendo fixados em função dos encargos com 
recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários 
ao bom desempenho da competência delegada, até ao 
final do mandato de 2013/2017, e levando em conta os 
custos inerentes a cada m2 de área verde a gerir e manter. 
 
O valor a transferir correspondente ao ano económico de 
2015 será de dez meses, de março a dezembro de 2015, no 
total de € 5.434,91 (cinco mil quatrocentos e trinta e 
quatro euros e noventa e um cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta da União das Freguesias de Pontinha e Famões 
obriga-se a manter a integridade das árvores existentes na 
zona em causa, mantendo a sua forma e crescimento 
natural, sendo expressamente proibido a poda sem o 
acompanhamento técnico dos serviços competentes da 
Câmara Municipal. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta da União das Freguesias de Pontinha e Famões 
obriga-se a permitir que a manutenção da zona objeto do 
presente Acordo Adicional seja acompanhada pelos 
técnicos municipais bem como a cumprir todas as 
orientações técnicas fornecidas extraordinariamente por 
aqueles com o objetivo de assegurar a melhor manutenção 
da zona verde em causa. 
 
Odivelas, …. de …………………. de 2015 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
A Presidente da Junta da União das Freguesias de 
Pontinha e Famões” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS - 2016 

 
Subsídios a atribuir às Associações de Bombeiros do 
Concelho de Odivelas no ano de 2016, nos seguintes 
termos, de acordo com proposto na informação n.º 
Interno/2016/61, de 2016.01.05: 
 

Apoio às Associações de Bombeiros 
 

Subsídio mensal de gestão corrente e manutenção 
 

Subsídio Mensal de Gestão Corrente e Manutenção 

 Total anual 
Valor mensal 
(12 meses) 

A.H.B.V. Caneças € 61.440,00 € 5.120,00 

A.B.V. Odivelas € 70.356,00 € 5.863,00 

A.H.B.V. Pontinha € 62.856,00 € 5.238,00 

Total € 194.652,00  

 
Subsídio para aquisição de viatura e/ou equipamento 

 
Prevista a atribuição de €100.000 para subsídios de 
investimento. 

 
Seguros 

 
Seguros do ramo bombeiro - mantém-se o modus 
operandi deste apoio. 
 
-Reembolso do Seguro de viaturas - dotação €45.000. 
-Pagamento de Seguros do ramo bombeiros - dotação 
€25.000. 

 
Reembolso de pagamentos 

de despesas de água e eletricidade 
 

Mantém-se o modus operandi deste apoio, de acordo o 
deliberado na 7.ª Reunião da Câmara Municipal (6º ponto) 
realizada a 09.04.2008, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2008, de 22 de abril, pág. 
10) isto é., os pedidos de reembolso devem ser 
encaminhados ao SMPC após pagamento das faturas por 
parte das associações, devendo constar, em boas 
condições de legibilidade, as faturas completas e 
respetivos comprovativos de pagamento. Com uma 
dotação estimada de € 100.000. Esta será para fazer face 
às despesas de 2016 mas também àquelas que transitaram 
de 2015. 
 
 
 
 

Subsídios Pontuais 
 

Relativamente a eventuais subsídios pontuais: 
 
-Subsídio de refeição aos ELAC’s /ECIN’s - atribuição de 
um subsídio de refeição aos elementos que venham a 
integrar os ELAC’s/ECIN’s, sempre que as Associações 
de Bombeiros do Concelho sejam contempladas, pela 
ANPC, com estas equipas, sendo que no corrente ano o 
seu valor deverá ser de €15/elemento/dia, mantendo-se 
assim o valor do ano transato. Dotação de €25.000. 

 
Piquetes de Primeira Intervenção 

 

Piquetes de Primeira Intervenção – PPI’s 

 
N.º 

elementos 
Valor por 
elemento 

Valor 
mensal 

Valor anual 
(14 meses) 

A.H.B.V. 
Caneças 

12 € 746,75 € 8.961,00 €125.454,00  

A.B.V. 
Odivelas 

17 € 746,75 € 12.694,75 €177.726,50  

A.H.B.V. 
Pontinha 

13 € 746,75 € 9.707,75 €135.908,50  

Total    €439.089,00  

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 4/2011 
BAIRRO DOS QUATRO, UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 2731/LO 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2011, inserido no 
Bairro dos Quatro, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, em nome de Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro dos Quatro. O pedido de alteração ao 
alvará de loteamento prende-se com o prazo para 
licenciamento com redução da taxa prevista no ponto 9.5. 
do título de reconversão. É proposto que o ponto 9.5. 
passe a ter a seguinte redação: Ponto 9.5. do título de 
reconversão – “Os valores das taxas devidas pela 
admissão da comunicação prévia de construção e 
legalização nos lotes afetos a moradias unifamiliares ou 
bifamiliares, com ou sem atividade económica compatível 
com a habitação terão uma redução de 50% desde que 
tenham sido pagas, antes da emissão do título de 
reconversão, as taxas relativas ao alvará de loteamento, 
designadamente, TMU e Compensação por área de 
cedência para equipamento de utilização coletiva em falta 
e desde que a comunicação prévia para legalização ou para 
construção do lote seja instruída no prazo de um ano 
contado a partir da data de entrega do alvará de 
loteamento – 01-10-2011.” De acordo com o proposto na 
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informação constante a folhas 3996, datada de 2016-01-
05, e nas condições constantes na informação técnica n.º 
094/IF/DRRU/DGOU/15, de 2015-12-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/2002 
BAIRRO NOVO DAS QUEIMADAS, LOTE 89 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 32925/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 8/2002, para o lote 
89, inserido no Bairro Novo das Queimadas, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, em nome de Manuel 
Veríssimo Martinho da Silva. A alteração requerida 
compreende o aumento dos parâmetros urbanísticos 
definidos para o lote em apreço, com vista à demolição 
das edificações existentes, para dar lugar a uma nova 
edificação, com parâmetros de dimensionamento das áreas 
de implantação e construção ajustados em função dos 
requisitos constantes no regulamento do bairro, nas 
condições constantes na informação técnica n.º 
135/RD/DRRU/DGOU/15, de 2015-11-11, constante 
no processo n.º 32925/OM, e de acordo com o proposto 
na informação constante a folhas 2139 do processo, 
datada de 2015-12-30. 
 
Relativamente aos parâmetros urbanísticos do lote temos 
a seguinte alteração: 
 

ALVARÁ LOTEAMENTO 

Lote A.Lote A.I. A.H. N.º P Fogos 

89 605,87 94,74 189,48 2 2 

Diferencial - - - - - 

 
ALVARÁ LOTEAMENTO 

Lote A.Lote A.I. A.C. N.º P Fogos 

89 605,87 120,00 250,00 2 2 

Diferencial - +25,26 +60,52 - - 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/2000 
BAIRRO GRANJAS NOVAS, LOTES 222, 223 E 224 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

PROCESSO N.º 14102/LO/GI 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000, em nome 
de Buil Sand & Land, Sociedade Imobiliária, S.A., inserido 
no Bairro das Granjas Novas, na União das Freguesias de 
Ramada e Caneças, para os lotes 222, 223 e 224, 
relativamente à área de construção afeta a habitação. A 
alteração proposta consiste no aumento da área de 
construção definida para os lotes, de um índice de 

utilização do lote de 0,4 para 0,6. Todos os demais 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes se 
mantêm. De acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 3368, do processo n.º 14102/LO/GI, 
de 2015-12-30 e nas condições constantes na informação 
técnica n.º 170/MS/DRRU/DGOU/15, de 2015-11-25. 
 

N.º Lote 
Área do Lote Índice de Utilização 

(construção 

Existente Proposto Existente Proposto 

222 443,20 443,20 0,40 0,60 

223 434,90 434,90 0,40 0,60 

224 486,50 486,50 0,40 0,60 

 

N.º Lote 

Área de construção 
(superfície de pavimento) N.º máximo de pisos 

Existente Proposto Existente Proposto 

222 177,28 265,92 2 2 

223 173,96 260,94 2 2 

224 194,60 291,90 2 2 

Diferença + 272,92   

 

N.º Lote 
N.º de Fogos Utilização (Uso) 

Existente Proposto Existente Proposto 

222 1 1 Habitação Habitação 

223 1 1 Habitação Habitação 

224 1 1 Habitação Habitação 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DOS QUATRO, LOTE 734, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
PONTINHA E FAMÕES, ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 4/2011 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
734, da Rua Camacho Costa, no Bairro dos Quatro, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11808, de 2015-12-09, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 7.129,08 (sete 
mil, cento e vinte nove euros e oito cêntimos), em nome 
de Maria da Natividade Gabriel Gertrudes Martins, para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, de 13 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
89.2015, de 2015-12-16, e na informação técnica n.º 
157/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015-12-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 104, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

PONTINHA E FAMÕES, ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 5/2007 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
104, da Rua Augusto Amaral, lote 104, no Bairro Sol 
Nascente, na União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
pelo depósito caução n.º 13341, de 2015-12-01, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 2.971,74 (dois 
mil, novecentos e setenta e um euros e setenta e quatro 
cêntimos), em nome de Avelino Fernandes Rodrigues, 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 5/2007, de 27 de 
dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
90.2015, de 2015-12-17, e na informação técnica n.º 
153/RO/DRRU/DGOU/15, de 2015-12-03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/PRES/2016 
 

Assunto: Delegação de competências 
Voto antecipado 

 
Hugo Manuel dos Santos Martins, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, no uso das minhas 
competências e nos termos do disposto nos artigos 44º a 
50º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, 
pelo presente despacho DESIGNO para me substituir na 
minha ausência, aquando do exercício do direito de voto 
antecipado para as Eleições Presidenciais, os(as) 
Senhores(as) Vereadores(as) Paulo César Teixeira, 
Fernanda Franchi, Edgar Valles, Mónica Vilarinho 
ou José Esteves Ferreira. 
 
Odivelas, 11 de janeiro de 2016 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 05/PRES/2016 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, da 
Mestre Angelina Maria Pereira, no cargo de Coordenadora 
do Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, nível equiparado a Chefe de Divisão 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 21.ª reunião ordinária da CMO, de 4 de 
novembro de 2015 e na 18ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2015, prevê 
o cargo de Coordenador do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, nível equiparado a Chefe 
de Divisão, 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 
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49/2012, de 29 de agosto, Angelina Maria Pereira, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Coordenadora do Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa, nível 
equiparado a Chefe de Divisão, com efeitos a partir da 
data do presente despacho. 
 
Odivelas, 18 de janeiro de 2016. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 06/PRES/2016 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, da Dra. 
Helena Fernanda Teixeira Morais do Nascimento Jardim, 
no cargo de Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas   
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 21.ª reunião ordinária da CMO, de 4 de 
novembro de 2015 e na 18ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2015, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas, 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, Helena Fernanda Teixeira 
Morais do Nascimento Jardim, Técnica Superior do 
Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas, com efeitos a partir da data do 
presente despacho. 
 
Odivelas,18 de janeiro de 2016. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 07/PRES/2016 
 

Assunto: Alteração da Gestão de Topo do Laboratório de 
Acústica da Câmara Municipal de Odivelas (LACMO) 

 
Através do Despacho nº 77/PRES/2013, de 15 de março 
e Despacho nº 103/PRES/2013, de 27 de setembro, 
foram designados os membros que compõem o 
Laboratório de Acústica da Câmara Municipal Odivelas 
(LACMO) e a Gestão de Topo do Laboratório de 
Acústica, respetivamente. 

Face a reestruturações internas ocorridas na Câmara 
Municipal de Odivelas no final do ano transato, há que, 
no âmbito da Acreditação do LACMO no Sistema 
Português da Qualidade, proceder à alteração da Gestão 
de Topo do LACMO, que passará a ser assumida pelo 
Senhor Vereador Edgar S. Valles.  
 
Todos os outros cargos/funções mantêm-se como 
definidos no Despacho nº 77/PRES/2013 de 15 de 
março: 
 
•Responsável da Qualidade do LACMO – Dra. Vânia 
Santos (Técnica Superior na DJFM) 
•Responsável Técnico do LACMO - Luís Tavares 
(Técnico de Ruído na DJFM) 
•Núcleo de Medições / Técnicos de Laboratório – 
Pedro Duarte (Assistente Técnico na DJFM) e João 
Guardado (Assistente Técnico na DJFM) 
•Núcleo Administrativo - Mª Isabel Antunes (Assistente 
Técnica na DJFM) 
 
Pelo presente revogo o Despacho nº 103/PRES/2013 de 
27 de setembro. 
 
Odivelas, 18 de janeiro de 2016 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 08/PRES/2016 
 

Assunto: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS – ANO 2016 
 
A adoção de políticas de proximidade com o objetivo de 
promover o desenvolvimento económico-social do 
Concelho, procurando gradualmente afirmar a identidade 
de Odivelas a nível nacional, tem sido uma preocupação 
central dos diversos Executivos Municipais desde a 
criação do Município de Odivelas. 
  
A prestação de serviços de qualidade aliada ao 
investimento em infraestruturas coletivas, como 
estabelecimentos de ensino e espaços públicos, permitiu 
nos últimos anos a criação das condições necessárias para 
que os Munícipes usufruam de uma melhor qualidade de 
vida. 
 
O Município de Odivelas, tem vindo a afirmar-se como 
um Concelho de referência na área metropolitana de 
Lisboa e ao nível nacional, assente nas boas práticas ao 
nível da modernização e da qualidade dos serviços 
prestados, bem como na atração de investimento, na 
criação de infraestruturas básicas e equipamentos, que 
visam permitir o desenvolvimento global, sustentado e 
inclusivo. 
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O Município de Odivelas tem estabelecido um estreito 
relacionamento com os diferentes públicos, quer 
externamente (munícipes, empresas e associações), quer 
internamente (trabalhadores e colaboradores), procurando 
novas dinâmicas, que fomentem uma mudança gradual e 
uma progressiva melhoria nos serviços prestados aos 
munícipes. 
 
Todo o trabalho levado a cabo nos últimos anos tem sido 
pautado pelo rigor e pela disciplina financeira, os quais 
continuarão a ser pilares para uma gestão equilibrada, 
possibilitando assim o reforço em áreas tão importantes 
do nosso Concelho como as questões sociais, numa 
tentativa de minimizar as difíceis condições de vida de 
muitos dos Odivelenses.  
 
A par das questões sociais e do apoio às populações mais 
carenciadas, o que possibilitou uma maior coesão social, 
há igualmente que investir no espaço público e nos 
equipamentos públicos, como forma de contribuir para 
que os munícipes de Odivelas sintam um forte orgulho de 

pertença ao seu território e obtenham níveis de excelência 
nos serviços prestados pela Autarquia. 
 
I- Missão 
 
A Missão do Município de Odivelas continuará a ser 
pautada, pela procura da continua melhoria da qualidade 
de vida dos Odivelenses, através da adoção de políticas de 
desenvolvimento social, económico e cultural, apoiadas 
em instrumentos que se baseiem na sustentabilidade e no 
rigor financeiro. 
 
II- Visão 
 
A interação com as diferentes forças sociais e a adoção de 
políticas integradas devem ser o escopo do Município, que 
ao nível da modernização e da qualidade de serviços 
municipais devem permitir um desenvolvimento social e 
económico responsável e participado pelos diversos 
agentes. 
 
 

III-Objetivos Estratégicos 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS – ANO 2016 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

COMPROMISSOS 

1. Equilíbrio e 
Sustentabilidade 
Económica e Financeira  
 

 
A recuperação financeira empreendida pelo Município tem tido resultados assinaláveis, tendo diminuído 
significativamente a dívida de médio/longo prazo, bem como houve uma acentuada redução da denominada 
dívida administrativa. 
 
O caminho prosseguido é para continuar em 2016, não pondo em causa a prossecução das atribuições 
municipais, nem a intervenção em áreas prioritárias, sempre com respeito pelo equilíbrio, pelo rigor e pela 
sustentabilidade financeira. 
 
Os objetivos alcançados até ao momento são importantes mas considera-se necessária e imprescindível a sua 
continuidade, sob pena de se hipotecar o futuro do Concelho e de se colocar em causa a oferta de mais 
serviços de qualidade à população. 

2. Promoção do 
desenvolvimento 
económico e local 

 
A estratégia municipal nesta área será assente nos seguintes eixos: 
 
a)Adoção de políticas de captação de investimento empresarial como forma de promover o emprego e o 
tecido económico; 
 
b)Continuar a apoiar a START IN – Incubadora de Empresa, como forma de potenciar a criação de 
empresas e de apoio aos empresários; 
 
c)A introdução em 2016 do denominado IMI/Familiar para todos os agregados familiares que tenham 2 ou 
mais descendentes, tendo o Município assegurado a manutenção das taxas de Imposto Municipal sobre 
Imóveis nos valores de 2015, as quais estão entre as mais baixas no contexto da Área Metropolitana de 
Lisboa. 

3. Intervenção no espaço 
público e no ambiente 
urbano 

 
Neste capítulo os objetivos estratégicos são os seguintes: 
 
Beneficiação da rede viária do Concelho; 
 

• Assegurar a manutenção da rede de transportes “VOLTAS”, como forma de contribuir para uma 
melhor mobilidade dos nossos munícipes; 
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• Implementar medidas de proteção ambiental; 
 
• Assegurar uma adequada manutenção dos espaços verdes bem como assegurar uma limpeza 
pública de qualidade; 
 
• Efetuar um conjunto de intervenções, candidatadas no âmbito do Estratégia 2020, como forma de 
recuperar o ambiente urbano, criando novos equipamentos sociais e valorizando o Património Histórico. 

 
 

4. Educação, 
solidariedade e coesão 
social 

 
As políticas de inclusão social que têm sido apanágio do Município de Odivelas serão mantidas e reforçadas 
através dos apoios aos mais diversos agentes, nas áreas da educação, sociais, desportivas e culturais. 
 
Na área da educação continuarão a ser asseguradas as três refeições escolares aos alunos do 1º ciclo e Jardins 
de Infância da rede pública, bem como o apoio às AEC’s e aos Projetos Sociopedagógicos. 
 
Serão igualmente asseguradas: 

1.A gratuitidade dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo; 
2.Os Auxílios Económicos; 
3.Os Transportes Escolares; 
4.A Componente de Apoio à Família. 

 
A Autarquia continuará a apoiar os Centros de Dia e as IPSS, através da celebração de Contratos Programa. 
 
A política de juventude terá efetiva articulação com os jovens do Concelho, nomeadamente através da 
dinamização do Concelho Municipal da Juventude. 
 
O Clube do Movimento é um fator de coesão e dinamização social que será mantido e aprofundado em 
2016. 
 
A Implementação do PAMO (Programa Apoio do Município de Odivelas) que se constituirá como um forte 
incentivo ao Movimento Associativo, possibilitando uma maior coesão social. 
 

5. Modernização 
administrativa e 
participação cívica 

 
A Modernização Administrativa e a participação cívica têm sido assentes em boas práticas, reconhecidas por 
entidades exteriores e com prémios atribuídos ao nosso Município, situação que terá continuidade em 2016. 
 
Aliás a Modernização Administrativa assume-se como um elemento diferenciador que Odivelas tem 
prosseguido e à qual deveremos dar um novo impulso, com uma intervenção mais próxima dos nossos 
munícipes, o que só poderá ser realizado com uma maior participação dos próprios serviços municipais. 
 
Assim pretende-se: 
 

• Incentivar a melhoria dos circuitos internos e externos de comunicação e informação; 
 
• Aproximar os serviços e desenhar estratégias de fluidez na comunicação interna e no 
desenvolvimento de atividades municipais e respetiva divulgação/promoção externa; 
 
• Organizar os serviços de forma a conferir autonomia técnica para a proposta de novas estratégias 
de comunicação e ação que visem a melhoria de procedimentos e desburocratização de serviços; 
 
• Reforçar a qualidade no atendimento ao público, renovando a imagem dos serviços, atualizando-a 
com novas campanhas de comunicação que forem sendo apresentadas, enquanto primeiro contacto dos 
utentes/munícipes nos diversos pontos de atendimento do Município; 
 
• Reforçar a imagem do Concelho de Odivelas na área metropolitana de Lisboa, através da difusão 
de informação através dos vários pontos da AML, visando assim a captação de novos públicos e novos 
potenciais investidores no Concelho de Odivelas; 
 
• Apostar numa comunicação bilateral entre cidadãos e órgãos municipais, desenvolvendo novos 
instrumentos de avaliação de satisfação do serviço municipal prestado; 
 
• Conhecer os públicos municipais, suas práticas culturais, meios de comunicação privilegiados e 
expectativas relativas à ação municipal, desenvolvendo estudos que conduzam à adoção de novos projetos 
e iniciativas e novas formas de comunicar; 
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• Desenvolvimento de uma nova estratégia integrada de comunicação entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e os Serviços Intermunicipais existentes;  
 
• Terminar com os frequentes constrangimentos criados às unidades orgânicas pela forma como se 
comunica com os requerentes de pedidos de informação ou esclarecimento. 

 
Odivelas, 21 de janeiro de 2016 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 

 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/VEV/2016 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Edgar Valles na Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas, Helena Fernanda 
Teixeira Morais do Nascimento Jardim 

 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 2 do 
artigo 38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
atentos os artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, subdelego, na 
Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas, Helena Fernanda Teixeira 
Morais do Nascimento Jardim, o exercício das 
competências abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos do Despacho n.º 107/PRES/2015, 
de 27 de outubro, e que serão exercidas no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 
 
1.A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para aprovar e 
alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a 
férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do 
serviço e da salvaguarda do interesse público; 
 
2.A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para justificar 
e injustificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
situações previstas no artigo 206º/nºs 3 da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, Anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, tal como, poderão ser revogados quaisquer 
atos praticados pelo subdelegado. 

 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 19 de janeiro de 2016 
 

O Vereador 
Por delegação e subdelegação de competências do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Hugo Martins, através do Despacho n.º 
107/PRES/2015, de 27 de outubro, 

 
Edgar S. Valles 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DJFM/2016 
 

Assunto: Delegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal, na Técnica Superior, Dra. Vânia Alexandra 
Marques dos Santos 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º do 
Decreto-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, alterada pelas Leis nºs 51/2005, 
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-
B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente, delego, nas 
minhas ausências e impedimentos, na Técnica 
Superior, Dra. Vânia Alexandra Marques dos Santos, 
a assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito da 
respectiva Divisão, com exclusão das subunidades 
respeitantes ao Setor de Contraordenações e Execuções 
Fiscais, Setor de Contratos Públicos, bem como ao Setor 
Técnico-Jurídico. 
 
Odivelas, 04 de janeiro 2016 

 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 

Nos termos do Despacho n.º 54/PRES/2015 de 13 de julho 
 

(Elisabete Lucas) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 124/PRES/2015 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000  

Bairro Granjas Novas – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 

 
Hugo Martins, 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 atual, torna 
público que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 1/2000 do Bairro Granjas Novas para os 
lotes 58, 59, 61, 152, 196 e 198 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 úteis, podendo, dentro do mesmo 
prazo, consultar o processo.  
O processo de loteamento n.º 14102/LO/GI encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação. O prazo de afixação é de 10 
dias úteis. 
 
Odivelas, 15 de dezembro de 2015 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 1/2003 – B.º Vale Pequeno – Pontinha/Famões 
 

6.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, 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 13.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 01 de julho de 2015, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2003, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de 
Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de António Nunes da Silva e Outro. 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
  
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do lote: 
 

ALVARÁ LOTEAMENTO ALTERAÇÃO PROPOSTA 

Lote A.Lote A.I. A.C. N.º P Fogos Usos A.Lote A.I. A.C. N.ºP Fogos Usos 

161 260 110 220 2 1 H 260 110 220 2 2 H 

162 327 130 260 2 1 H 327 130 260 2 2 H 

Diferencial - - - - - +2 - 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
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 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 loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 30 de novembro de 2015 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 2/2001 – B.º Trigache Sul – Pontinha/Famões 
 

2.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, 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 2/2001, determina que se emita o presente aditamento ao 
Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Rita Magalhães do Carmo Rodrigues. 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
  
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do lote: 
 

ALVARÁ LOTEAMENTO PROPOSTA ALTERAÇÃO 

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

30 422 130 260 18,25 2 1 H 30 422 130 260 25 2 2 H 

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

QUADRO DE LOTEAMENTO COMPARATIVO 

Descrição Alvará Proposto 

Área total de intervenção 67227,50m2 67227,50m2 

N.º de lotes 118 118 

N.º de fogos 118 119 

Densidade habitacional 18fg/ha 18fg/ha 

Densidade populacional  63hab/ha 63hab/ha 

Percentagem mínima ocupação solo 24% 24% 

Índice máximo de construção 0,49 0,49 

Área total de lotes 46145,00m2 46145,00m2 

Área integrar no domínio público 15033,50m2 15033,50m2 

Área máxima de implantação 15995,00m2 15995,00m2 

Área máxima de construção 32747,00m2 32747,00m2 

Área cedência p` equipamento (parcela A e B) 4627,00m2 4627,00m2 

Área cedência p` verde (parcela C, D e E)  1422,00m2 1422,00m2 

3.2 do Regulamento 13268,00m2 13268,00m2 

% Construção p/ A.E. 1905m2/33189m2 6% 6% 

N.º Estacionamentos interior dos lotes (2/lote) 236 236 

N.º Estacionamentos exterior dos lotes 11 11 

N.º Comércios e armazéns 11 11 
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2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
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 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 loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 10 de dezembro de 2015 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 1/2007 - B.º Quinta das Pretas – Pontinha/Famões 
 

7.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, 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 12.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 18 de junho de 2014, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2007, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de 
Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Maria de Jesus Sequeira Loureiro e António da Silva Nunes. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do lote: 
 

Lote Área de Áreas de construção Índice N.º N.º de 

N.º 

Área 
Implantação Construção existente de ocupação de Fogos Ocupações 

 
Pisos Área 

   
Aprov. Prop. Aprov. Prop. Aprov. Prop. Aprov. Prop. Aprov. Prop. Aprov. Prop. Aprov. Prop. 

1 368,00 368,00 156,00 131,60 2,00 2,00 468,00 263,20 0,43 0,35 2 2 0 0 

3 312,00 318,75 169,00 169,00 2,00 2,00 507,00 338,00 0,54 0,54 2 2 0 0 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, 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 99.º do Regulamento Municipal 
da Edificação e Urbanização. 
 
A alteração ao projeto de loteamento não implica o aumento das necessidades para áreas de cedência para equipamento de 
utilização coletiva e de estacionamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
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Paços do Concelho, 29 de dezembro de 2015 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 7/2001 – B.º dos Pedernais – Ramada/Caneças 
 

7.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, 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 13.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 01 de julho de 2015, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2001, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de 
Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Isabel Inês Dias Catarino da Silva. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do lote: 
 

 Alvará loteamento Alteração Proposta 

Lote A 80 A 80 

Área lote 310,70 m2 310,70 m2 

Área implantação 118,10 m2 118,10 m2 

Área construção 236,20 m2 236,20 m2 

Número ocupações -- -- 

Pisos 2P+CV 2P+CV 

Fogos 1 2 

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

 Alvará vigor Alteração Proposta 

Área intervenção  235.555,35 m2 235.555,35 m2 

Área total de lotes 173.507,90 m2 173.507,90 m2 

Número total de lotes 438 438 

Número total de fogos 763 764 

Número total de ocupações 93 93 

Número de pisos máximo 3P+CV 3P+CV 

Densidade habitacional 32,4 fogos/ha 32,4 fogos/ha 

Densidade populacional 113,2 ha/ha 113,2 ha/ha 

Área de construção 128.267,60 m2 128.267,60 m2 

Índice de construção 0,54 0,54 
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Volume total de construção 376.376,63 m3 376.376,63 m3 

Índice volumétrico bruto 1,60 1,60 

Área total de implantação 60.425,00 m2 60.425,00 m2 

Índice de implantação bruto 0,26 0,26 

Áreas para equipamento – Parcela B/C/D 3.188,60 m2 3.188,60 m2 

Áreas para zonas verdes – logradouros 
Parcelas E/F/G/J 
Total 

99.693,50 m2 
5.669,00 m2 

99.693,50m2 
5.669,00 m2 

105.362,50 m2 105.362,50 m2 

Os valores alterados foram representados a negrito 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
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 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 loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 15 de dezembro de 2015 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Ana 
Isabel Cosme Gomes, ao abrigo do disposto no Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
111/PRES/2015, de 27 de outubro de 2015, no âmbito da 
Divisão de Habitação, referentes ao mês de dezembro de 
2015, nos termos da informação n.º Interno/2016/30, de 
2015.12.30: 
 
Divisão de Habitação 
 
EDOC/2014/62769 
Interno/2015/7664 de 2015/07/16 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Domingos Rodrigues 
das Neves – Morada: Rua Dr. Fernando Valle, n.º 2 – 2º Dt. - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão de Edgar Simão Neves, Daniela Alexandre 
Simão Neves e Domingos Simão Neves. Oficie-se nos termos 
propostos e comunique-se ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/10 
 
EDOC/2014/62772 
Interno/2015/12392 de 2015/12/07 
Assunto: Armando da Rocha Pinto – Rua Dr. Fernando Valle, 
n.º 2 – 3º Esq. – Odivelas – Processo de actualização de renda, 
ao abrigo do NRAA. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Ana Glória 
Coelho Pinto. Oficie-se nos termos propostos e comunique-se 
ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/17 
 
EDOC/2014/63812 
Interno/2015/11662 de 2015/11/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Juliana Varela da 
Costa – Morada: Rua Vitorino Nemésio, n.º 5 – C/V Dt. – 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, com o informado e 
proposto. Comunique-se ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/06 
 
EDOC/2015/3364 
Interno/2015/11953 de 2015/11/26 
Assunto: Fogo sito na Praceta Alice Pestana, n.º 3 – R/C B – 
Arroja, em Odivelas – Ocupante sem título – Miguel Curro 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face à fundamentação 
jurídica e informação social. Segue ofício assinado. À Divisão de 
Habitação para tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2015/10/12 
 
 
 
 
 

EDOC/2015/3495 
Interno/2015/8354 de 2015/08/11 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria José das Neves 
Pires Bernardo – Morada: Praceta Alice Pestana, n.º 4 – R/C C - 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/11 
 
EDOC/2015/3673 
Interno/2015/11414 de 2015/11/16 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Isabel da 
Conceição Pires Sanha – Morada: Rua Eugénio de Castro, n.º 9 - 
R/C Esq. – Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Allen Pires Sanhá 
e de Abdel Pires Sanhá. Oficie-se nos termos propostos e 
comunique-se ao DJAGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/10 
 
EDOC/2015/4083 
Interno/2015/12283 de 2015/12/03 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Rui Miguel Saavedra de 
Abreu – Morada: Rua António Aleixo, n.º 11 – 2º Esq. – Póvoa 
de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/16 
 
EDOC/2015/4118 
Interno/2015/12436 de 2015/12/09 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria Cassilda da Mota 
Pereira – Morada: Rua Domingos António Carvalho, n.º 4 – 
R/C Dt. – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Marco Paulo 
Pereira Salcedas. Oficie-se nos termos propostos e comunique-se 
ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/17 
 
EDOC/2015/4138 
Interno/2015/11877 de 2015/11/25 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Corália do Rosário 
Ribeiro Coelho – Morada: Rua Domingos António Carvalho, n.º 
6 – 2º Esq. – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão de Ruben Miguel Santos Castilho, Marco 
Alexandre Santos Castilho e Alfredo Manuel Marques Castilho 
do agregado familiar. Oficie-se nos termos propostos e 
comunique-se ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/06 
 
EDOC/2015/4173 
Interno/2015/12255 de 2015/12/02 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Margarida Joaquina 
Pires Mendonça – Morada: Rua Vitorino Nemésio, n.º 11 – R/C 
Esq. – Póvoa de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2015/12/10 
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EDOC/2015/4188 
Interno/2015/12211 de 2015/12/01 
Assunto: Atualização de renda – Nome: António de Oliveira 
Luiz – Morada: Rua Fernão Lopes, n.º 14 – C/V Esq. – Póvoa 
de Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/10 
 
EDOC/2015/4266 
Interno/2015/11841 de 2015/11/24 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Mário Filipe Tomás 
Carvalho – Morada: Rua Domingos António Carvalho, n.º 8 – 1º 
Dt. – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/04 
 
EDOC/2015/4275 
Interno/2015/12082 de 2015/11/30 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Fernando Cristina Alves 
Martins – Morada: Rua Domingos António Carvalho, n.º 8 – 3º 
Dt. – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Ana Cristina 
Oliveira Martins e Carlos Alexandre Oliveira Martins. Oficie-se 
nos termos propostos e comunique-se ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/22 
 
EDOC/2015/4477 
Interno/2015/12450 de 2015/12/09 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Paula Cristina Farinha 
dos Anjos Canilho – Morada: Rua Cristóvão da Gama, n.º 11 – 
3º Esq. - Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/15 
 
EDOC/2015/4502 
Interno/2015/12414 de 2015/12/09 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Alfredo da Fonseca – 
Morada: Av. Bombeiros Voluntários, n.º 15 – 6º Dt. - Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/17 
 
EDOC/2015/6798 
Interno/2015/11398 de 2015/12/01 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Armando da Veiga – 
Morada: Rua Helena Aragão, n.º 3 – R/C Esq.. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/10 
 
EDOC/2015/6808 
Interno/2015/11414 de 2015/11/12 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Rogério Serra de Melo 
Menezes – Morada: Rua Helena Aragão, n.º 4 – 3º Dt. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 

Data da decisão: 2015/12/04 
 
EDOC/2015/6816 
Interno/2015/12338 de 2015/12/04 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Piedade Augusta 
Catarino Cardoso – Morada: Rua Helena Aragão, n.º 5 – R/C 
Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Ana Cátia 
Cardoso Lemos. Oficie-se nos termos propostos e comunique-se 
ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/16 
 
EDOC/2015/6823 
Interno/2015/12395 de 2015/12/07 
Assunto: Reajustamento de renda – Nome: Joaquim Guerra dos 
Reis – Morada: Rua José Régio, n.º 11 – 2º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/15 
 
EDOC/2015/6836 
Interno/2015/12199 de 2015/12/01 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Albertina Mendes Silva 
Pina Abreu – Morada: Rua José Régio, n.º 7 – 3º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2015/12/04 
 
EDOC/2015/63502 
Interno/2015/12163 de 2015/11/30 
Assunto: Aditamento ao contrato de arrendamento do imóvel 
sito na Praceta 25 de Agosto, 7 – R/C Esq. – Famões – Mário 
Fernando Santana Reis (PROHABITA – Senhorio) 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Ao Sr. Presidente da 
CMO, com proposta de assinatura do Aditamento ao Contrato 
de Arrendamento (em quintuplicado), face à existência de novo 
proprietário, por morte da antiga proprietária, bem como 
assinatura do ofício em anexo, para comunicação ao IHRU, das 
alterações verificadas.” 
Data da decisão: 2015/12/06 
 
EDOC/2015/63531 
Interno/2015/12006 de 2015/11/26 
Assunto: Comunicação da não renovação de contrato de 
arrendamento PROHABITA – Rua Casal da Serrinha, Lote HF, 
R/C Dtº - Pontinha - Lúcia de Almeida, representada por Rosa 
Almeida. 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. Presidente da 
CMO com proposta de assinatura dos ofícios anexos, destinados 
a envio ao IHRU, para efeitos de informação sobre a exclusão 
do PROHABITA do agregado familiar de Francisco José 
Estoura Rodrigues, com efeitos na cessação do contrato de 
arrendamento em Março de 2016 (última renda a pagar em 
Fevereiro de 2016), bem como a Rosa Maria Tenreiro Almeida 
(na qualidade de procuradora da senhoria). A presente diligência 
decorre do trabalho de avaliação em curso do programa 
PROHABITA e, consequentemente traduz a diminuição de um 
encargo mensal para a CMO de 589 €, relativos ao valor mensal 
da renda.” 
Data da decisão: 2015/12/04 
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Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação (SPCRH) 
 
EDOC/2014/10669 
Processo n.º 12.03/02-2008 
Interno/2015/11692 de 2015/11/20 
Assunto: Libertação de caução – Praceta 25 Agosto, 1 – 2º e 3º 
Esq. – Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
do valor de 77,28 €, retido como caução, referente à empreitada 
de reabilitação do fogo citado.” 
Data da decisão: 2015/12/01 
 
EDOC/2014/10005 
Interno/2015/11691 de 2015/11/20 
Assunto: Libertação de caução – Olival do Pancas, Lote 58 - 1º 
B – Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
do valor de 33 €, retido como caução, referente à empreitada de 
reabilitação do fogo citado.” 
Data da decisão: 2015/12/01 
 
EDOC/2014/10758 
Interno/2015/11693 de 2015/11/20 
Assunto: Libertação de caução – Rua do Poder Local, 16 – 1º A 
– Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
do valor de 150,93€, retido como caução, referente à empreitada 
de reabilitação do fogo citado.” 
Data da decisão: 2015/12/01 
 
EDOC/2014/10715 
Processo n.º 12.03/14-2007 
Interno/2015/11690 de 2015/11/20 
Assunto: Libertação de caução – Praceta 25 Agosto, 2 – 1º Dt. – 
Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
do valor de 904,03 €, retido como caução, referente à empreitada 
de reabilitação do fogo citado.” 
Data da decisão: 2015/12/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRAORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Edgar Valles, ao abrigo do disposto no Despacho de 
Delegação e Subdelegação de Competências do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas n.º 
107/PRES/2015, de 27 de outubro de 2015, no âmbito do 
Setor de Contraordenações e Execuções Fiscais, referentes 
ao mês de dezembro de 2015, nos termos do 
edoc/2016/2253: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
do Despacho 107/PRES/2015 - Dezembro de 2015 
 
Processo – 7/ CO /15  
Arguido – Gomes & Pereira, Lda 
Participação / Processo – 04/DGOU/DLOP/SAVO/2015 
Infração – Utilização da fração em desacordo com a licença de 
utilização 
Despacho do Sr. Vereador 
Coima – 2.500.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 4 dezembro 2015 
 
Processo – 115  /CO /14   
Arguido – Maria Manuela Pinto Correia 
Participação / Processo –Auto Noticia NPP 396101/2014 – 
REG 791/2014 
Infração – Horário de funcionamento 
Despacho do Sr. Vereador 
Coima – 250.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 21 dezembro 2015 
 
Processo – 1  /CO /15   
Arguido – António dos Santos Marques 
Participação / Processo -23/JF/SAVO/DLOP/2014 
Infração – Ocupação do imóvel sem autorização de utilização 
Despacho do Sr. Vereador 
Coima – 1.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 4 dezembro 2015 
 
Processo - 65  /CO/ 15  
Arguido – Ilda Maria de Brito Neves 
Participação / Processo – 16/PART/DFM-17-06-2015 
Infração – Limpeza de Terreno 
Despacho do Sr. Vereador 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e conforme proposta a fls. 35 a 36 do processo 
de contraordenação nº 65/CO/15, determino o arquivamento 
do mesmo, dando conhecimento á chefe do DJFM para efeitos 
tidos por convenientes. Devolve-se o processo em formato 
papel ao Sr. DDJGFP. 
Data 1 de dezembro 2015 
 
Processo - 45  /CO/ 15  
Arguido – Ricardo Jorge Tomaz Gaspar  
Participação / Processo – 12/DGOU/DLOP/SAVO/2015 
Infração – Execução de obras em desacordo com a comunicação 
prévia admitida 
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Despacho do Sr. Vereador 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 13, do ponto II, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e conforme proposta a fls. 28 a 31 do processo 
de contraordenação nº 45/CO/15, determino o arquivamento 
do mesmo, dando conhecimento á chefe do DJFM para efeitos 
tidos por convenientes. Devolve-se o processo em formato 
papel ao Sr. DDJGFP. 
Data 4 dezembro 2015 
 
Processo - 82 /CO/10  
Arguido – O cantinho da Paz, lda 
Participação / Processo – 03/DFM/2009 
Infração – Ruido  
Despacho do Sr. Vereador 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e atento a sentença do 1º juízo pequena 
instancia criminal a fls. 70 a 72 do processo de contraordenação 
nº 82/CO/10, determino o arquivamento do mesmo, dando 
conhecimento á chefe do DJFM para efeitos tidos por 
convenientes. Devolve-se o processo em formato papel ao Sr. 
DDJGFP. 
Data 1 de dezembro 2015 
 
Processo - 85 /CO/09  
Arguido – Manuel Gomes da Silva 
Participação / Processo – 4167/OP/GI 
Infração – Utilização da moradia sem respetiva autorização de 
utilização 
Despacho do Sr. Vereador 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 12, do ponto II, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e atento a sentença do 1º juízo pequena 
instancia criminal a fls. 69 a 72 do processo de contraordenação 
nº 85/CO/09, determino o arquivamento do mesmo, dando 
conhecimento á chefe do DJFM para efeitos tidos por 
convenientes. Devolve-se o processo em formato papel ao Sr. 
DDJGFP. 
Data 1 de dezembro 2015 
 
Processo – 117  /CO / 14  
Arguido – Quintino Mendes Semedo 
Participação / Processo –Auto noticia NPP 160946/2014 – 
REG 984/2014 
Infração – Despejos de resíduos 
Despacho do Sr. Vereador 
Coima – 2.130.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 1 dezembro 2015 
 
Processo – 34  /CO / 15  
Arguido – Hélder Mengas da Silva Simões E Graça Maria 
Simões 
Participação / Processo – 8/DGOU/DLOP/SAVO/2015 
Infração – Violação do Dever de Conservação do edifício não 
execução de obras necessárias 
Despacho do Sr. Vereador 
Coima – 1.000.00€ 
Custas – 162.80€ 
Data 14  dezembro 2015 
 
 
 
 
 

Processo – 32  /CO / 14  
Arguido – Sebastião Gomes Fialho 
Participação / Processo – 12/PART/DFM-18-02-2014 
Infração – Realização de operação Urbanística sem 
licenciamento 
Despacho do Sr. Vereador 
Coima – Admoestação 
Custas – 71.20€ 
Data 14 dezembro 2015 
 
Processo – 16 /CO / 15  
Arguido – Maria Rosa 
Participação / Processo – 03/DGOU/DLOP/SAVO/2015 
Infração – Violação do dever de conservação do Edifício não 
execução de obras necessárias 
Despacho do Sr. Vereador 
Coima – 2.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 4 dezembro 2015 
 
Processo – 88  /CO / 12 
Arguido – Ricardo Jorge Vicente  Maurício Cruz 
Participação / Processo – 118/PART/DFM-26-07-2012 
Infração – Realização de obra sem comunicação 
Despacho do Sr. Vereador 
Coima – 500.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 21 dezembro 2015 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
do Despacho 107/PRES/2015 - Dezembro de 2015 
 
Processo - 173  /CO/ 13  
Arguido – Igreja Evangélica Assembleia De Deus Urgência 
Missionaria 
Participação / Processo – 11/LACMO/2013 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador 
Considerando as competências que me foram subdelegadas no 
âmbito do nº 10, do ponto III, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e conforme proposta a fls. 81 a 82 do processo 
de contraordenação nº 173/CO/13, determino o arquivamento 
do mesmo, dando conhecimento á chefe do DJFM para efeitos 
tidos por convenientes. Devolve-se o processo em formato 
papel ao Sr. DDJGFP. 
Data 1 de dezembro 2015 
 
Processo - 110  /CO/14  
Arguido – Tânia Maria Campos da Rocha 
Participação / Processo – Auto Noticia NPP382776/2014- 
REG 1019/2014 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 10, do ponto III, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e conforme proposta a fls. 45 a 46 do processo 
de contraordenação nº 110/CO/14, determino o arquivamento 
do mesmo, dando conhecimento á chefe do DJFM para efeitos 
tidos por convenientes. Devolve-se o processo em formato 
papel ao Sr. DDJGFP. 
Data 1 de dezembro 2015 
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Processo - 81  /CO/ 15 
Arguido – Leonel Candeias Robalo 
Participação / Processo – 21/PART/DFM/03-07-2015 
Infração – Limpeza de Terreno 
Despacho do Sr. Vereador 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 9, do ponto III, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e atento ao informado a fls. 24 do processo de 
contraordenação nº 81/CO/15, determino o arquivamento do 
mesmo, dando conhecimento á chefe do DJFM para efeitos 
tidos por convenientes. Devolve-se o processo em formato 
papel ao Sr. DDJGFP. 
Data 1 de dezembro 2015 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 21 de janeiro de 2016 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE” 
 

Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma 
Moção com o título “Em defesa do Serviço Nacional de 
Saúde”. Colocada à votação foi a mesma rejeitada por 
maioria, com os votos contra das bancadas do PSD e do 
PS, com os votos a favor das bancadas da CDU e do BE, 
e com abstenção da bancada do CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“POR UM SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE QUALIDADE” 
 

Considerando que: 
 
1. Na noite de 31 de dezembro de 2015 a circulação do 
metro entre a estação do Campo Grande e Odivelas foi 
interrompida a partir das 23h; 
 
2. Segundo a administração da Transportes de Lisboa, 
holding que detém o metropolitano de Lisboa, no último 
dia do ano verificou-se uma taxa de absentismo superior 
ao registado em média nos restantes dias do ano; 
 
3. Para as estruturas sindicais a ausência de maquinistas, 
nesse dia, ficou a dever-se “à saída de trabalhadores nos 
últimos anos” e à falta de diálogo da administração da 
empresa com as e os representantes dos trabalhadores; 
 
4. Nos últimos quatro anos foram tomadas medidas por 
parte da administração do Metropolitano de Lisboa e da 
sua tutela que degradaram de forma significativa a 

qualidade do serviço público de transportes prestado 
também às e aos cidadãos de Odivelas; 
 
5. Essa redução da qualidade do serviço foi acompanhada 
de aumentos relevantes e injustificados das tarifas e da 
ameaça de privatização desse serviço público; 
 
6. A formação de uma nova maioria na Assembleia da 
República permitiu travar, desde já, o processo de 
concessão a privados da gestão dos Transportes Públicos 
de Passageiros de Lisboa. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida em 
plenário, na 1ª Sessão Extraordinária de 2016, no dia 21 de 
janeiro, delibera: 
 
1. Esperamos que as negociações em curso reponham 
todos os direitos laborais dos trabalhadores do Metro de 
Lisboa, em diálogo com as estruturas representativas dos e 
das trabalhadoras, para que situações como a ocorrida a 
31 de dezembro de 2015 não volte a repetir-se; 
 
2. Congratular-se com o cumprimento dos acordos 
parlamentares, nomeadamente com a paragem imediata 
do processo de privatização do serviço público de 
transportes de passageiros na área de Lisboa e, 
consequente, substituição da administração da 
Transportes de Lisboa; 
 
3. Solicitamos ao governo que mantenha as empresas que 
integram a Transportes de Lisboa na esfera pública, 
assegurando dessa forma a existência de um serviço 
público de transportes com qualidade e que responda às 
necessidades de todas as populações; 
 
4. Apelar ao governo, no cumprimento do número 
anterior, o envolvimento dos municípios, das e dos 
trabalhadores e das e dos utentes na requalificação desse 
serviço público de transportes; 
 
5. Enviar esta moção aos órgãos de soberania, ao 
Primeiro-ministro, ao Ministério do Ambiente, aos grupos 
parlamentares representados na Assembleia da República 
e à administração da Transportes de Lisboa, às estruturas 
sindicais representantes das e dos trabalhadores do metro 
e à comunicação social.  
 
(Documento apresentado pela bancada do B E – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do BE, CDU, 
PS e com os votos contra das bancadas do PSD e do 
CDS/PP) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de janeiro de 2016 
 
(Aprovado por maioria) 
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VOTOS DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

“FALECIMENTO DE ANTÓNIO DE ALMEIDA SANTOS” 
 

António de Almeida Santos, Advogado e Político, nascido 
no Concelho de Seia, Guarda, em 15 de Fevereiro de 
1926, foi uma das mais importantes figuras da política do 
pós-25 de abril de 1974. 
 
Aprende o fado em Coimbra, enquanto cursava Direito, 
mantendo durante muitos anos a imagem do político que 
cantava o fado de Coimbra. 
  
Combatente desde sempre pelos valores da Democracia, 
nos tempos da ditadura e após o 25 de Abril, granjeou a 
admiração e o respeito, de amigos e camaradas, mas 
também de adversários políticos, devido à enorme 
elevação e ao humanismo sempre demonstrados no 
exercício dos mais variados cargos públicos que 
desempenhou. 
 
Enquanto Advogado, a sua capacidade de tribuno fez dele 
um terrível adversário da ditadura, também na defesa de 
presos políticos, principalmente na então colónia de 
Moçambique. 
 
Após o 25 de Abril, é ministro nos primeiros quatro 
governos provisórios, tendo desempenhado um papel 
fundamental nas diversas negociações com os 
movimentos de libertação das antigas colónias 
portuguesas tendo em vista a sua independência. 
 
Viria a ser ainda ministro de três governos constitucionais 
liderados por Mário Soares.  
 
É eleito Deputado em nove legislaturas seguidas, tendo 
enquanto Jurista sido um dos principais responsáveis de 
grande parte da legislação no dealbar da Democracia em 
Portugal, tendo contribuído decisivamente para a 
construção do Estado de Direito Democrático no nosso 
País. 
 
De Novembro de 1995 a Abril de 2002 desempenhou o 
cargo de Presidente da Assembleia da República. 
 
O seu contributo para a construção da Democracia, os 
relevantes serviços prestados ao País, fazem de António 
Almeida Santos uma figura de referência que não 
podemos nem devemos esquecer. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na sua 1ª 
Sessão Extraordinária, manifesta o seu profundo pesar e 
apresenta as suas sentidas condolências á família de 
António Almeida Santos e ao Partido Socialista. 
 

(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de janeiro de 2016 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

“FALECIMENTO DE NUNO TEOTÓNIO PEREIRA” 
 

A Arquitetura portuguesa perdeu uma das suas figuras 
mais destacadas e que teve um papel fundamental na 
formação e influência dos arquitetos das gerações 
seguintes.  
 
Nuno Teotónio Pereira, Arquiteto modernista, contribui 
decisivamente para a definição do carácter da Arquitetura 
portuguesa com as suas seis décadas de carreira. 
 
Com o estilo modernista, foi um opositor ao estilo do 
Estado Novo! 
 
Com o seu traço, desenhou edifícios belos para as pessoas 
e para serem vividos!  
 
O seu atelier funcionou como espaço de inovação, 
discussão e cultura!  
 
Pensou a Habitação, a arquitetura, a Cidade! 
 
Na arquitetura, foi pioneiro no trabalho em equipa.  
 
Reuniu em seu redor colegas de profissão com os quais, 
entre muitos projetos, nasceram o Bloco das Águas Livres 
com Bartolomeu Costa Cabral, a Igreja Sagrado Coração 
de Jesus com Nuno Portas ou o bloco de habitação nos 
Olivais-Norte com Pinto de Freitas.   
 
Concebeu das obras arquitetónicas mais emblemáticas da 
segunda metade do século XX em Portugal.  
  
Nuno Teotónio Pereira, com a sua inquietude, preencheu 
a sua vida! 
 
A sua militância, política e cívica foram muito ricas. 
 
A luta contra o regime de Salazar e guerra colonial foram 
extraordinariamente ativas.  
 
Foi um dos mentores e participantes da vigília da Capela 
do Rato em 1972.  
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Preso várias vezes preso pela PIDE por oposição ao 
Estado Novo, é libertado no dia 25 de Abril de 1974 
depois de vários meses de cárcere. 
 
Interveio civicamente em prol da profissão de Arquiteto! 
 
Trabalhou na sua organização e regulação através do 
Sindicato Nacional dos Arquitetos e mais tarde na 
Associação de Arquitetos Portugueses de que foi 
Presidente.   
 
Na Democracia, lutou pela Democracia!  
 
Nuno Teotónio Pereira deixa uma vasta e rica herança 
profissional, política e cívica!  
 
Partiu um homem bom, afável e de partilha!  
 
Num modesto contributo para a sua memória e o seu 
legado perdurem, a Assembleia Municipal de Odivelas 
reunida em 21 de Janeiro de 2015, exprime através do seu 
Voto o seu profundo pesar pela morte de Nuno Teotónio 
Pereira, endereçando sentidas condolências a todos os 
seus familiares. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de janeiro de 2016 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

“FALECIMENTO DE NUNO TEOTÓNIO PEREIRA” 
 

Nuno Teotónio Pereira nasceu a 30 de janeiro de 1922, 
numa família burguesa, monárquica, católica e afeta ao 
salazarismo, facto que viria a marcá-lo profundamente na 
primeira parte da vida. Licenciou-se em arquitetura na 
Escola de Belas Artes de Lisboa, com dezoito valores. 
Tornou-se num defensor inabalável dos direitos cívicos e 
políticos, opondo-se ferozmente à ditadura, razão pela 
qual foi preso diversas vezes e torturado pela PIDE. No 
dia 26 de abril de 1974, foi um dos presos políticos 
libertados de Caxias, onde estava preso desde o final de 
1973. 
 
Antes da revolução, pertenceu a movimentos de católicos 
de esquerda, criou movimentos contra a guerra colonial, 
tendo sido um dos organizadores da ocupação da Capela 
do Rato. Fez boletins de solidariedade com os presos 
políticos e fundou cooperativas, numa atividade tão vasta 
quanto coerente. Nos anos seguintes à revolução foi 

fundador e militante do MES (Movimento de Esquerda 
Socialista). Quando este se extinguiu, manteve-se ligado à 
esquerda e participou na fundação do Bloco, tendo-se 
envolvido nas suas primeiras campanhas eleitorais. Em 
1999, partilhou o palco com Maria de Lurdes Pintassilgo, 
num comício do Bloco no Pavilhão dos Desportos. 
 
Profissionalmente, entre as suas obras mais conceituadas, 
distinguem-se o edifício de Habitação Social para Olivais 
Norte, nº55 a 55A da Rua General Silva Freire, em 
coautoria com Nuno Portas e António Pinto de Freitas 
(que recebeu o Prémio Valmor – atribuído ao melhor 
projeto construído em Lisboa – em 1967); o edifício 
“Franjinhas”, prédio de escritórios na Rua Braancamp n.º 
9, em Lisboa, com João Baula Reis (Prémio Valmor em 
1971); a Igreja do Coração de Jesus, em Lisboa, com 
Nuno Portas (Prémio Valmor em 1975); o Bloco das 
Águas Livres, em Lisboa, com Bartolomeu Costa Cabral; 
ou a Igreja Nova da Almada (“Igreja de Nossa Senhora da 
Assunção”). A Igreja de Penamacor, foi o seu primeiro 
projeto construído quando Nuno Teotónio Pereira tinha 
27 anos. 
 
A partir do 1º Congresso Nacional de Arquitetura de 
1948, com 26 anos, participa no movimento que contesta 
a arquitetura tradicionalista do regime salazarista, 
defendendo os princípios do movimento modernista. Foi 
também um grande impulsionador do Movimento da 
Renovação da Arte Religiosa, do qual é exemplo a Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus. Os artistas plásticos 
Cargaleiro, Madalena Cabral, Eduardo Nery, José Escada, 
Jorge Vieira, ou os arquitetos Nuno Portas, Formosinho 
Sanches, Diogo Lino Pimentel, Luís Cunha eram alguns 
dos outros integrantes desse movimento. 
 
Em 1961, Nuno Teotónio Pereira recebeu o Prémio 
Nacional de Arquitetura da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Em 1985, foi agraciado com o Prémio da 
Associação Internacional dos Críticos de Arte. Em 1995, 
recebeu a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, e, em 2004, a 
Grã-Cruz da Ordem do Infante. Em 2003 foi-lhe 
atribuído pela Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto o grau de doutor honoris causa, reconhecimento 
também feito, em 2005, pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa. Em Abril de 2010, a 
Câmara Municipal de Lisboa entregou-lhe a Medalha de 
Mérito Municipal. No mesmo ano, Ordem dos Arquitetos 
celebrou a sua vida e os 60 anos de carreira. Foi 
distinguido com o Prémio Universidade de Lisboa 2015 
em abril desse ano, pelo exercício “brilhante” na área da 
arquitetura e como “figura ética”. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas reunida em plenário 
na 1ª Sessão Extraordinária de 2016, no dia 21 de janeiro, 
lamenta profundamente o falecimento de Nuno Teotónio 
Pereira e envia à família e amigos/as sentidas 
condolências. 
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(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de janeiro de 2016” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

“JANEIRO PESADO PARA A CULTURA INTERNACIONAL” 
 

Num país onde a Cultura tem sido deixada ao abandono, 
não nos esquecemos dos nossos nem dos outros. A defesa 
da memória cultural não tem nem pode ter fronteiras.  
A Arte em todas as suas vertentes, enquanto expoente 
máximo da Cultura e pela marca que, mesmo que de uma 
forma indelével, deixa nas nossas vidas, ficou mais triste 
neste, ainda não findo, mês de Janeiro. 
 
David Bowie, nome artístico de David Robert Jones, foi 
um cantor, compositor, ator e produtor musical, nascido a 
8 de Janeiro de 1947 em Londres, Inglaterra. No dia 10 de 
Janeiro de 2016, aos 69 anos e 2 dias após o lançamento 
do seu ultimo álbum “Blackstar”, Bowie morreu em Nova 
York, vítima de cancro no fígado depois de 1 ano e meio 
de luta.   
 
A influência de David Bowie é imensa, musical e 
socialmente. As suas canções e apresentações inovadoras 
trouxeram uma nova dimensão para a música popular do 
começo da década de 70, influenciando fortemente uma 
serie de outros artistas. Pioneiro do glam rock, de acordo 
com vários críticos, Bowie criou o género ao lado de Marc 
Bolan.  
 
O biógrafo David Buckley considera que, nessa época, ele 
surgiu como a última estrela pop de todos os tempos e 
que nenhuma outra veio a existir depois dele. A sua 
produção musical durante a década criou um dos maiores 
cultos da cultura pop. De acordo com diversos autores, 
por exemplo, ao incorporar personas andrógenas como 
Ziggy Stardust e Aladdin Sane na era do glam rock nos 
anos 70, Bowie recriou uma classe adolescente 
independente na época e também auxiliou movimentos 
como a libertação gay.  
 
Alan Rickman ator Inglês, nascido a 21 de Fevereiro de 
1946. No dia 14 de Janeiro de 2016 com 69 anos faleceu 
vítima de cancro após anos de luta. Mais conhecido pelos 
filmes Duro de Matar, Robin Hood e acima de tudo, pelo 
papel de Severus Snape na saga Harry Potter. Fica como 
nota, uma das suas melhores interpretações em Rasputin, 
papel que lhe valeu o Golden Globe Award para Melhor 
Ator em televisão no ano de 2006, Alan era benfeitor da 

instituição Saving Faces e presidente honorário da 
International Performers' Aid Trust, uma instituição de 
caridade que alivia a pobreza em alguns dos locais mais 
precários do mundo. Era também diretor da Royal 
Academy of Dramatic Art.  
 
Ettore Scola, nascido a 10 de Maio de 1931 em Trevico, 
Italia. No dia 19 de Janeiro de 2016, faleceu aos 84 anos. 
Após da Segunda Guerra Mundial foi viver para Roma, 
onde estudou Direito. Contudo, o gosto pela escrita 
criativa e pelo cinema foi mais forte e, em 1953, iniciou a 
sua carreira na indústria cinematográfica como 
argumentista, depois de ter trabalhado como humorista 
em algumas revistas onde conheceu Fellini, e é sobre esses 
anos que fala em “Que Estranho Chamar-se Federico”.  
 
Durante 10 anos, contribuiu com material para inúmeros 
filmes de Dino Risi e de outros realizadores, tendo ainda 
colaborado com Ruggero Maccari, destacando-se desta 
parceria a comédia “Il Magnifico Cornuto” de 1964, com 
Claudia Cardinale.  No mesmo ano de 1964, estreou-se 
como realizador com “Se permettete parliamo di donne”. 
 
Em 1974, atingiu o sucesso internacional com filme “Tão 
Amigos Que Nós Éramos”, um retrato da sociedade 
italiana no pós-guerra, dedicado ao seu amigo, ator e 
realizador Vittorio de Sica. Dois anos depois, ganhou o 
prémio de Melhor Realizador no Festival de Cannes, com 
”Feios, Porcos e Maus”, o seu título mais conhecido. 
 
Nos últimos anos de vida deixou de fazer filmes de ficção, 
tendo passado a colaborar em documentários coletivos 
com evidente posicionamento político, como "Um outro 
mundo é possível", sobre o G8 em Génova, e "Cartas da 
Palestina", sobre o conflito nos territórios ocupados. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas reunida em plenário 
na 1ª Sessão Extraordinária de 2016, realizada no dia 21 de 
janeiro, lamenta profundamente o falecimento de David 
Bowie, Alan Rickman e Ettore Scola e tantos outros 
menos conhecidos, que nos deixaram neste mês, apesar da 
obra e marca relevante na área da Cultura. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Unanimidade) 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2016” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VOTO DE LOUVOR 
 

 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

“BODAS DE PRATA DO CLUBE ACADÉMICO DE ODIVELAS” 
 

O Clube Académico de Odivelas (CAO) foi fundando há 
25 anos, no dia 1 de janeiro de 1991, tendo desde logo se 
afirmado como um clube onde “o mais importante são as 
pessoas e não os seus feitos, em que todos fossem iguais 
independentemente das suas características, sejam elas a 
cor, religião, cultura, cor clubística, naturalidade, 
nacionalidade ou orientação de qualquer natureza”, como 
afirmou o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jorge 
Rodrigues, por ocasião da celebração do aniversário. 
 
Com o estatuto de utilidade pública, o Clube Académico 
de Odivelas é um clube que ao longo destes anos tem 
deixado a sua marca no desporto, tendo dinamizado várias 
modalidades tais como o futsal, o futebol, o corfebol, o 
xadrez, o chinquilho, o atletismo, o vólei de praia e o 
badminton. 
 
Atualmente o badminton é a única modalidade praticada 
pelo clube, tendo–se vindo a afirmar em bom plano em 
termos nacionais: a Equipa Masculina de Badminton Sub 
15 sagrou-se Campeã Nacional em 2014, um feito inédito 
na história do CAO (a Equipa Masculina de Badminton 
Sub 17 foi Vice-Campeã Nacional nessa mesma época) e 
que também merece o nosso reconhecimento. 
 
No passado dia 15 de janeiro, decorreu no Auditório do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, a Sessão Solene que 
marcou a celebração do 25º Aniversário do Clube 
Académico de Odivelas.  
 
E é essa efeméride, esse marco histórico na vida do Clube 
Académico de Odivelas que a Assembleia Municipal de 
Odivelas, pretende assinalar com a apresentação do 
presente Voto de Louvor. 
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, na 
sua 1ª Sessão Extraordinária de 2016, realizada no dia 21 
de janeiro, delibera: 
 
1. Aprovar um Voto de Louvor ao Clube Académico de 
Odivelas, pelo seu vigésimo quinto aniversário. 
 
2. Que o mesmo seja dado conhecimento à Associação 
em reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol da 
formação cívica dos jovens, bem como à Câmara 
Municipal de Odivelas e à Junta de Freguesia de Odivelas. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado 
por Unanimidade) 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 25 de janeiro de 2016” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E 
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E SEU REGULAMENTO 

DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Alterações ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança 
do Município de Odivelas, aprovadas na 3.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 28 de 
abril de 2015, conforme publicação feita no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2015, de 5 de maio, 
página 22 e anexo, nos termos e de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/22330, de 
2015-11-02, remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, à Assembleia Municipal de Odivelas, através 
do ofício n.º 24895/2015, de 7 de dezembro. 
 
Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 101.º do 
Código de Procedimento Administrativo, tendo decorrido 
o período de apreciação pública pelo período de 30 dias 
contados a partir da data da publicação da deliberação, no 
Boletim Municipal. No decurso desse período não foram 
apresentadas quaisquer sugestões de melhoramento às 
alterações apresentadas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM ODIVELAS 

 
Designada como representante da Assembleia Municipal, 
indicada pelo Bloco de Esquerda, para integrar a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas, a 
cidadã Helga Ylizandra de Carvalho Coelho da Silva, após 
o pedido de renúncia de mandato do Deputado Municipal 
João Curvelo. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto com trinta e três votos a 
favor e três votos em branco) 

 
 
 

 
 


