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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 24 de fevereiro de 2016 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

PME EXCELÊNCIA 2015 
 

“O Concelho de Odivelas tem um tecido empresarial 
empreendedor com potencial de crescimento, prova disso 
foi a recente atribuição do estatuto PME Líder 2015 às 60 
empresas sediadas em Odivelas, das quais 11 receberam o 
estatuto PME Excelência, por parte do IAPMEI - 
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 
Inovação. 
 
Esta atribuição insere-se num programa de qualificação de 
empresas do IAPMEI – o programa FINICRESCE – que 
visa conferir notoriedade e otimizar condições de 
financiamento e de reforço competitivo ao segmento das 
PME Líder. 
  
Do universo das PME Líder foram selecionadas pelo 
IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal e 
entidades bancárias nacionais, as PME Excelência. Esta 
atribuição é um selo que destaca o mérito das pequenas e 
médias empresas, com perfis de desempenho superiores 
face às suas congéneres nacionais. São estas empresas que, 
pelas suas características, constituem importantes 
alavancas de desenvolvimento. 
 
Considerando que nos últimos anos a conjuntura 
macroeconómica têm sido adversa, é notável o mérito das 
empresas que, pela excelência da sua gestão, tem lutado 
por se afirmarem nos mercados, contribuindo para a 
recuperação da economia local e nacional. 
 
Neste contexto, expressamos o nosso reconhecimento e 
as mais sinceras felicitações a estas 11 empresas do 
Concelho de Odivelas, distinguidas pelo mérito do seu 
desempenho: 
 
“PME’s Excelência 2015” – Distingue 11 empresas: 
 

 Frigoríficos Imperial, Lda.; 
 Auto Cambota, Lda.; 
 Emetrês - Sociedade Distribuidora de Equipamentos 

Gráficos, Lda.; 
 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A.; 
 Os Preguiças - Educação e Apoio Pedagógico, Lda.; 
 Futuritalhos, Lda.; 
 Infrasecur - Sistemas de Segurança, S.A.; 
 Ambigroup Resíduos, S.A.; 
 Farmácia da Famões, Lda; 
 Sequeira Pinto - Comércio de Combustíveis, Lda.; 
 J. C. Sampaio, Lda. 

 
Desejamos que no futuro a esta relação de empresas se 
juntem muitas mais, e entendemos que a Autarquia pode e 
deve ter um contributo relevante no crescimento desta 
lista. É certo que já dispomos de alguns instrumentos de 
apoio ao tecido empresarial local, como são os casos da 
nossa política de Isenção de Derrama, a Start In Odivelas 
ou o Programa Mais Apoio, Mais Emprego. 
 
O reforço da nossa intervenção junto dos agentes 
económicos passa não só pela constante atualização do 
conhecimento dos seus problemas e necessidades e pela 
implementação de estratégias de apoio a essas 
necessidades, mas também pela possibilidade de potenciar 
o inter-conhecimento dos agentes económicos locais, 
aspeto que pode induzir mecanismos de cooperação e de 
economia de escala. A Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida na sua 4ª Sessão Ordinária de 2016, no dia 24 de 
fevereiro, delibera exarar um Voto de Congratulação às 
empresas galardoadas acima referidas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
Odivelas, 24 de fevereiro de 2016 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

FALECIMENTO DE UMBERTO ECO 
 

“Desapareceu uma notável personalidade do mundo da 
literatura. O escritor, filósofo e semiólogo italiano 
Umberto Eco, faleceu no passado dia 19 de fevereiro, na 
sua casa em Milão. Tinha 84 anos e era uma das mais 
relevantes figuras da cultura italiana dos últimos 50 anos. 
Autor do best-seller internacional “O Nome da Rosa”, um 
romance editado em 1980, que gira à volta de um mistério 
passado num mosteiro medieval, foi um autêntico 
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pioneiro da semiótica, a ciência dos signos, um teórico da 
linguagem e escritor de vários ensaios filosóficos. Só este 
referido romance foi traduzido um pouco por todo o 
mundo, tendo vendido mais de 10 milhões de cópias, 
sendo mais tarde adaptado ao cinema pelo realizador Jean-
Jacques Annaud, com o conhecido ator Sean Connery a 
desempenhar de forma memorável o papel principal. 
 
Foi ainda autor de outros cinco romances, com grande 
aclamação por parte da crítica, de onde se destaca “O 
Pêndulo de Focault” de 1988, uma obra na qual cruza 
templários, kabala e sociedades secretas. 
 
Umberto Eco foi ainda Mestre académico da semiótica e 
da lógica da linguagem, um romancista apaixonado por 
códigos, histórias e conspirações. Sem dúvida, um dos 
maiores intelectuais que a Europa já conheceu. Um 
vigoroso defensor da importância do pensamento crítico a 
vários níveis.  
Ficámos sem um dos nomes de referência mundial das 
artes e das letras. Todos recordaremos as suas belíssimas 
obras bem como a sua personalidade forte, vincada e 
brilhante, sendo por isso de toda a justiça, a Câmara 
Municipal de Odivelas aprovar um voto de pesar pelo 
desaparecimento de Umberto Eco e apresentar aos seus 
familiares e amigos mais próximos as mais sentidas 
condolências. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
Odivelas, 24 de fevereiro de 2016 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2016 

 
Ata da 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 13 de janeiro de 2016. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGIMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

PROPOSTA A 
 

Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Odivelas 
(aprovado na 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 2013.11.06, do Mandato 2013/2017, 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 22/2013, de 20 de novembro), de acordo 
com a proposta A -Proposta n.º 03/PRES/2016, datada 
de 18 de fevereiro de 2016-, alterações, nomeadamente, 
aos artigos 1.º e 2.º.  
Alteração ao Regimento apresentado, efetuada no 
decorrer da discussão deste ponto na presente reunião de 
Câmara, respeitante ao seu Artigo 15.º, n.º 1: onde se lê, 
“no prazo de 10 dias úteis após a reunião.”, passar-se-á a 
ler, “no prazo de 10 dias úteis após o envio do suporte 
áudio pela SAOM”. 
 

“Regimento da Câmara Municipal de Odivelas 
 

Artigo 1.º 
Reuniões 

 
1. As reuniões da Câmara Municipal podem ser ordinárias 
ou extraordinárias.  
 
2. As reuniões ordinárias terão periodicidade quinzenal, 
realizando-se às quartas-feiras, passando para o primeiro 
dia útil imediato quando coincidam com feriado.  
 
3. As reuniões ordinárias terão início às 09:30 horas e final 
às 13:00 horas, podendo a Câmara Municipal deliberar o 
seu prolongamento pelo período que entender.  
 
4. As reuniões realizar-se-ão no local indicado na ordem 
do dia.  
 
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior: 
 
a) O local das reuniões de Câmara será os Paços do 
Concelho;  
b Pode a Câmara deliberar a realização de reuniões de 
Câmara descentralizadas em cada freguesia, de forma 
interpolada.  
 
6. As reuniões ordinárias são públicas.  
 
7. Sem prejuízo do disposto no número anterior, pode a 
Câmara Municipal deliberar a realização de outras 
reuniões públicas.  
 
8. A deliberação referida no número anterior será 
publicada em edital afixado nos lugares de estilo durante 
os cinco dias anteriores à reunião.  
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Artigo 2.º 
Períodos das reuniões 

 
1. Em cada reunião ordinária há um período de «Antes da 
Ordem do Dia», um período da «Ordem do Dia» e um 
período de «intervenção do público». 
 
2. Nas reuniões extraordinárias há apenas lugar ao período 
da “Ordem do Dia”. 
 

Artigo 3.º 
Direção dos trabalhos 

 
1. A direção dos trabalhos é da competência do Presidente 
da Câmara Municipal ou do seu substituto legal.  
 
2. Das decisões sobre a direção dos trabalhos cabe recurso 
para o plenário, a apreciar imediatamente após a sua 
interposição.  
 

Artigo 4.º 
Ordem do dia 

 
1. Para efeitos de inclusão na Ordem do Dia, devem os 
Vereadores indicar, por escrito, ao Presidente da Câmara 
Municipal os assuntos sobre os quais pretendem que a 
Câmara Municipal delibere, assim como enviar, em 
suporte informático, os documentos que instruem os 
assuntos, com a seguinte antecedência mínima: 
  
a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião ordinária; 
b) Oito dias sobre a data da reunião extraordinária. 
 
2. A Ordem do Dia deverá ser enviada, por correio 
eletrónico, a todos os Vereadores com a antecedência 
mínima de dois dias úteis sobre a data da reunião.  
 
3. Os documentos que habilitem os membros do 
Executivo Municipal a participar na discussão das matérias 
constantes na Ordem do Dia, bem como outros 
elementos de interesse, estarão disponíveis no Serviço de 
Apoio aos Órgãos Municipais com a antecedência 
indicada no número anterior.  
 
4. A referida documentação será disponibilizada com a 
mesma antecedência a todos os membros do Executivo 
Municipal no portal eletrónico das Reuniões de Câmara.  
 

Artigo 5.º 
Quórum 

 
1. A Câmara Municipal só pode reunir e deliberar quando 
esteja presente a maioria do número legal dos seus 
membros.  
 
2. As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, 
tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate, 
não contando as abstenções para o apuramento da 
maioria. 

3. Se, uma hora após o previsto para o início da reunião, 
se verificar a inexistência de quórum, deve, desde logo, 
proceder-se ao registo das presenças, à marcação de faltas 
e à elaboração da ata.  
 
4. No caso previsto no número anterior, a nova reunião, 
com a mesma natureza da anterior, realizar-se-á em data e 
hora a designar pelo Presidente da Câmara Municipal e 
será convocada, com as necessárias adaptações, nos 
termos descritos no artigo 3.º.  
 

Artigo 6.º 
Faltas 

 
1. As faltas dadas numa reunião deverão ser justificadas 
antes ou na reunião seguinte àquela em que se verificarem. 
 
2. As faltas que não resultem de impossibilidade derivada 
de prestação de serviço municipal implicam a perda da 
respetiva senha de presença. 
 

Artigo 7.º 
Período de antes da ordem do dia 

 
1. O período de Antes da Ordem do Dia terá a duração 
máxima de 60 minutos, para tratamento de assuntos gerais 
de interesse autárquico.  
 
2. No início do Período de Antes da Ordem do Dia, o 
Presidente da Câmara Municipal aceitará inscrições para 
intervenção em termos de poder repartir equitativamente 
o tempo por todos os interessados.  
 

Artigo 8.º 
Período da ordem do dia 

 
1. O período da Ordem do Dia inclui um período de 
apreciação e votação das propostas nela constantes e das 
que forem apresentadas nos termos dos n.º 2 e 3 do 
presente artigo.  
 
2. Antes do início do período da Ordem do Dia, o 
Presidente da Câmara Municipal dará conhecimento das 
propostas de deliberações urgentes que tenham sido 
apresentadas por escrito, para inclusão.  
 
3. Até à votação de cada Proposta, podem ser 
apresentadas, sobre o mesmo assunto, propostas 
devidamente fundamentadas de facto e de direito, que 
serão simultaneamente discutidas e votadas.  
 
4. Havendo alguma Proposta que careça de deliberação 
urgente, pode o Presidente, por sua iniciativa ou a 
solicitação de qualquer Vereador, suspender os trabalhos 
temporariamente.  
 
5. Reiniciada a reunião, proceder-se-á, de imediato, à 
votação da Proposta.  
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6. Se o entender necessário, o Presidente da Câmara 
Municipal poderá estipular um tempo máximo para a 
discussão de cada ponto da Ordem de Trabalhos, 
repartindo-o equitativamente por todos os Vereadores 
interessados em intervir sobre a matéria.  
 

Artigo 9.º 
Período de intervenção do público 

 
1. O período de intervenção do público iniciar-se-á 
quando estiver esgotado o Período de Antes da Ordem do 
Dia e terá a duração máxima de 30 minutos.  
 
2. A Câmara Municipal poderá deliberar o prolongamento 
do período de intervenção do público, pelo período que 
entender.  
 
3. Os munícipes interessados em intervir, para solicitar 
esclarecimentos, deverão inscrever-se antes do início da 
reunião, indicando nome, morada e assunto a tratar.  
 
4. O tempo referido no n.º 1 do presente artigo será 
distribuído pelos munícipes inscritos, não podendo, cada 
um, exceder 5 minutos na sua intervenção.  
 
5. Após cada intervenção ou no final do período de 
intervenção do público, o Presidente da Câmara Municipal 
responderá aos esclarecimentos solicitados ou indicará o 
Vereador ou o Dirigente Municipal a quem caiba 
responder.  
 
6. Quando o entender útil, o Presidente da Câmara poderá 
fazer inscrever o período de intervenção do público logo 
no início da reunião, publicitando devidamente a 
alteração.  
 

Artigo 10.º 
Exercício do direito de defesa 

 
1. Sempre que um membro da Câmara Municipal 
considere que foram proferidas expressões ofensivas da 
sua honra ou consideração, pode usar da palavra em sua 
defesa.  
 
2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar 
explicações, querendo.  
 

Artigo 11.º 
Protestos 

 
1. A cada Vereador, sobre a mesma matéria da Ordem do 
Dia, só é permitido um protesto.  
 
2. A apresentação do protesto não pode ser superior a 2 
minutos.  
 
3. Não é permitido apresentar protestos sobre pedidos de 
esclarecimentos e sobre as respetivas respostas.  
 

4. Não são admitidos contraprotestos.  
 

Artigo 12.º 
Votação 

 
1. A votação dos assuntos constantes da Ordem do Dia é 
feita por voto nominal. 
 
2. O Presidente vota em último lugar.   
 
3. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto 
de qualidade, exceto se a votação se tiver efetuado por 
escrutínio secreto.  
 
4. Sempre que estejam em causa juízos de valor sobre 
comportamentos ou qualidades de qualquer pessoa, as 
deliberações são tomadas por escrutínio secreto.  
 
5. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, 
procede-se imediatamente a nova votação e, caso o 
empate se mantenha, adia-se a deliberação para a reunião 
seguinte. 
 
6. No caso previsto na parte final do número anterior, se 
se mantiver o empate na primeira votação dessa reunião 
proceder-se-á a votação nominal.  
 
7. Quando exigida, a fundamentação das deliberações 
tomadas por escrutínio secreto é feita pelo Presidente 
após a votação, tendo em conta a discussão que a tiver 
precedido.  
 

Artigo 13.º 
Declaração de voto 

 
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 15º, finda a votação 
de qualquer matéria incluída na Ordem do Dia e 
anunciado o seu resultado, poderá qualquer membro da 
Câmara Municipal apresentar a sua declaração de voto e as 
razões que o justifiquem.  
 
2. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, 
as deliberações serão sempre acompanhadas das 
declarações de voto apresentadas.  
 

Artigo 14.º 
Publicidade das deliberações 

 
A publicidade das deliberações será feita nos termos e 
para os efeitos do artigo 56.º do regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, sob o seu Anexo I. 
 

Artigo 15.º 
Atas 

 
1. Para efeitos de elaboração das atas, todas as 
intervenções dos membros da Câmara Municipal de 
Odivelas, designadamente, declarações políticas, 
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declarações de voto, registos de votos vencidos e as 
respetivas fundamentações que devam ser feitas constar, 
devem ser apresentadas por escrito e em suporte 
informático não editável, no prazo de 10 dias úteis após o 
envio do suporte áudio pela SAOM. 
 
2. Das reuniões é guardado suporte áudio digital, cuja 
cópia poderá ser requerida por qualquer Vereador ao 
Presidente da Câmara, no caso de pretender a 
audição/acesso integral ou parcial da reunião. 
 

Artigo 16.º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regimento entra em vigor no dia seguinte à 
aprovação da ata da reunião a que respeita ou, sendo o 
caso, da aprovação da respetiva minuta e ao mesmo será 
dada publicidade através da publicação no Boletim 
Municipal.” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA B 
 

Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de 
Odivelas, de acordo com a proposta B -Proposta do 
Gabinete dos Vereadores da CDU-, anexa ao ofício 
09/Gabinete CDU/2016, datada de 17 de fevereiro de 
2016. 
 
(Rejeitado por maioria) 
 
 
 

 

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
 

 
 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 
 
Emissão de parecer prévio, referente à proposta de 
aquisição de serviço de Seguro de Acidentes de Trabalho 
para o Município de Odivelas, nos termos e para os 
efeitos descritos no artigo 3.º da Portaria nº 149/2015, de 
26 de maio, por força do n.º 5 e 12 do artigo 75º da Lei n.º 
82/-B/2014, de 31 de dezembro; de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2016/1220, de 
2016.02.05. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

PRÉMIO MUNICIPAL BEATRIZ ÂNGELO 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO EM 2016 
 
Atribuição do Prémio Municipal “Beatriz Ângelo” no ano 
de 2016, à personalidade Eduarda Frederica Barros, a título 
póstumo, de acordo com a Proposta n.º 02/PRES/2016, 
datada de 17 de fevereiro de 2016. 
 
(Aprovado por unanimidade, através escrutínio secreto) 
 
 
 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO EM 2016 
 
Atribuição do Prémio Municipal “Beatriz Ângelo” no ano 
de 2016, à personalidade Maria Helena Rodrigues, de acordo 
com a Proposta n.º 02/PRES/2016, datada de 17 de 
fevereiro de 2016. 
 
(Aprovado por maioria, através escrutínio secreto, com sete 
votos a favor, dois votos contra e um voto não exercido) 
 
 
 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO EM 2016 
 
Atribuição do Prémio Municipal “Beatriz Ângelo” no ano 
de 2016, à personalidade Fernanda Moroso, de acordo com a 
Proposta n.º 02/PRES/2016, datada de 17 de fevereiro de 
2016. 
 
(Aprovado por maioria, através escrutínio secreto, com oito 
votos a favor, uma abstenção e um voto não exercido) 
 
 
 

 

CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 
 

 
 

PARECER PRÉVIO 
 
Dispensa de parecer prévio favorável para a celebração de 
contratos de aquisição de serviços, na modalidade de 
tarefa, com várias naturezas contratuais (espetáculos de 
teatro, espetáculos de música, espetáculos de stand up 
comedy, sessões de cinema, espetáculos de dança), para 
apresentação da Programação Regular e do Projeto 
Educativo do Centro Cultural Malaposta, nos termos e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2016/1709, de 2016.02.16. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
ABERTURA 

 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA A CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

(REABILITAÇÃO E TRATAMENTO TERAPÊUTICO) 
 
Abertura do procedimento concursal comum, com vista à 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, para ocupação de dois postos de 
trabalho, na categoria de Técnico Superior (área de 
Reabilitação e Tratamento Terapêutico), no âmbito da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2016/1779, de 
2016.02.16. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO  

(TÉCNICO DE NATAÇÃO) 
 

Abertura do procedimento concursal comum, com vista à 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, para ocupação de um posto de 
trabalho, na categoria de Assistente Técnico (Técnico de 
Natação), por tempo indeterminado, no âmbito da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2016/1779, de 
2016.02.16. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
RESERVA DE RECRUTAMENTO 

 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ASSISTENTE TÉCNICO 

 
Autorização para acionamento de reserva de recrutamento 
constituída em resultado do procedimento concursal 
comum, com vista à contratação de um Assistente 
Técnico, para ocupação de um posto de trabalho, no 
âmbito da Divisão da Cultura, Turismo Património 
Cultural e Bibliotecas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2016/1811, de 2016.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

LABORATÓRIO DE ACÚSTICA 
 

 
 

SERVIÇOS DE CONSULTADORIA - AUDITORIAS INTERNAS 
 
Parecer prévio favorável à aquisição de Serviços de 
Consultadoria para a realização de auditorias internas 
(Requisitos Técnicos e de Gestão), para o ano de 2016, no 
âmbito do Laboratório de Acústica da Câmara Municipal 
de Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2016/1552, de 2016.02.11.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
ABERTURA 

 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA A CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 

(NADADOR SALVADOR) 
 
Abertura de procedimento concursal comum, com vista à 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, para ocupação de dois postos de 
trabalho na carreira de Assistente Operacional (Nadador 
Salvador), no âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2016/1771, de 2016.02.17. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

TÉCNICO DE SOM 
 
Emissão de parecer prévio favorável para celebração de 
novo contrato de prestação de serviços de Técnico de 
Som, na modalidade de avença, com a empresa Intersom, 
de Carlos Manuel Gomes Faustino, pelo período de doze 
meses, eventualmente renovável por mais um ano, a 
vigorar a partir de 25.03.2016, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2016/1725, de 2016.02.16. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ÁREA DA COMUNICAÇÃO 
 
Emissão de parecer prévio favorável para a renovação do 
contrato de prestação de serviços, para a área da 
comunicação, celebrado com João Manuel Monteiro 
Freches, na modalidade de avença, a vigorar a partir de 
03.03.2016, no âmbito do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, de acordo com o proposto 
na informação.º Interno/2016/1575, de 2016.02.11. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS 

 
Contratação da empresa Monocanalizações - Canalização 
e Climatização, Lda, para prestação de serviços para 
Gestão da Manutenção de Equipamentos Desportivos 
Municipais, pelo prazo de um ano, renovável por igual 
período de tempo, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2016/1815, de 2016.02.18. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA 
“ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO” 

CABIMENTO E COMPROMISSO ANUAL PARA 2016 
 

Autorização da despesa relativa à prestação de serviços de 
recolha e tratamento de efluentes, efetuada pela Empresa 
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, num total de 
€4.560.465,22, (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco euros e vinte e dois 
cêntimos), valor estimado para o ano de 2016, de acordo 
com o proposto na Informação Interno/ 2016/1734, de 
2016-02-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE 
APÓLICES DE SEGURO 

 
Ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação com o n.º 
Interno/2016/1605, de 2016-02-12, nos termos do n.º 3 

do artigo 35 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, de 
autorização de aceitação do documento contendo os 
esclarecimentos a serem prestados no âmbito das questões 
apresentadas pelas entidades interessadas no Concurso 
Público n.º 42662/2015, relativo à aquisição de Apólices 
de Seguro, respetivamente: Fidelidade – Companhia de 
seguros, S.A., Caravela – Companhia de Seguros, S.A. e 
Lusitânia – Companhia de seguros, S.A., assim como a 
retificação de erros e omissões do Concurso Público n.º 
42662/2015, remetido pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos de Loures e 
Odivelas (SIMAR), à Câmara Municipal de Odivelas, 
através do ofício S/3182, de 2016-02-12, nos termos e de 
acordo com o proposto na informação mencionada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLO PREVENTIVO DE PRAGAS URBANAS 

 
Ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
2015/1605, de 2016-02-12, nos termos do n.º 3 do artigo 
35 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, de aprovação da 
minuta do contrato de prestação de serviços do controlo 
preventivo de pragas urbanas, concurso público n.º 
42294/2015, remetido pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos de Loures e 
Odivelas (SIMAR), através do ofício S/3182, de 12-02-
2016, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação mencionada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

REFORMULAÇÃO DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS, A MEDICAL TOURISM ASSOCIATION 

(MTA PORTUGAL) E A JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Reformulação do protocolo, aprovado na 4.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
em 22 de junho de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12 de 2015, página 33), entre o Município de 
Odivelas e a Medical Tourism Association (MTA 
Portugal), para a realização de ações e atividades diversas 
de promoção do turismo de saúde e internacionalização 
dos serviços e organizações de saúde, a cooperação entre 
as partes compreenderá a realização de ações e atividades 
diversas de promoção e apoio à internacionalização do 
setor da saúde e turismo de saúde, assim como 
sensibilização e educação para o desenvolvimento de 
atividades de turismo de saúde e internacionalização dos 
serviços de saúde numa perspetiva informativa, formativa 
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e pedagógica, de forma a incluir a Junta de Freguesia de 
Odivelas como parte do protocolo, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2016/1770, de 2016-02-
17. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

ENTRE 
 

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

A MEDICAL TOURISM ASSOCIATION PORTUGAL 
(MTA Portugal) 

 
E 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Paços do Concelho – Quinta da 
Memória, 2675-372 Odivelas, neste ato representado pelo 
seu Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hugo Martins, 
doravante designado por Primeiro Outorgante;  
 
A MEDICAL TOURISM ASSOCIATION PORTUGAL, com sede 
filial na Rua Almeida Garret, 15 – 2710-349 Sintra, sendo 
a representante em Portugal da Medical Tourism 
Association Inc. com sede em 8845 N. Military Road Trail 
– Suite 200 – Palm Beach Gardens – Florida 33410 – 
USA, neste ato representada pelo seu Presidente, Prof. 
Doutor Paulo Moreira, doravante designado por Segundo 
Outorgante;  
 
E  
 
A JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS, com sede na 
Alameda do Poder Local, nº 4 2675-427 Odivelas, neste 
ato representado pelo seu Presidente da Junta de 
Freguesia, Dr. Nuno Gaudêncio, doravante designado por 
Terceiro Outorgante 
 
É de livre vontade e de boa-fé que as partes celebram o 
presente Protocolo de Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 

 
Cláusula Primeira 
(Objeto e âmbito) 

 
1. As partes ora outorgantes acordam na celebração deste 
Protocolo, comprometendo-se a prosseguir com a 
realização de ações de cooperação institucional no âmbito 
da promoção do turismo de saúde e internacionalização 
dos serviços e organizações de saúde; 
 
2. A cooperação entre as partes compreenderá a realização 
de ações e atividades diversas de promoção e apoio à 
internacionalização do setor da saúde e turismo de saúde 
assim como sensibilização e educação para o 
desenvolvimento de atividades de turismo de saúde e 

internacionalização dos serviços de saúde numa perspetiva 
informativa, formativa e pedagógica, ao nível de:  
 
a) Ações de formação no âmbito do desenvolvimento de 
competências para o turismo de saúde oferecendo em 
Portugal a formação desenvolvida nos EUA a realizar em 
Odivelas; 
 
b) Organização de eventos para promoção do turismo de 
saúde em Portugal a realizar em Odivelas; 
 
c) Desenvolvimento de estudos para geração de 
conhecimento do potencial do turismo de saúde em 
Portugal e em termos internacionais; 
 
d) Conceção e divulgação de materiais informativos sobre 
temáticas associadas ao turismo de saúde; 
 
e) Desenvolvimento de serviços de apoio a doentes 
internacionais com base em Odivelas; 
 
f) Outras atividades relacionadas, a definir caso a caso. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

O Município de Odivelas, através da Câmara Municipal de 
Odivelas, compromete-se a: 
 
a) Planear e efetuar todas as diligências necessárias para a 
implementação das ações a desenvolver no âmbito do 
presente protocolo de cooperação, em estreita articulação 
com os restantes serviços municipais; 
 
b) Assegurar a articulação com outras estruturas da 
comunidade, a nível local, regional e nacional; 
 
c) Divulgar adequadamente a realização deste projeto e de 
todas as ações que venham a ser desenvolvidas. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações da MTA Portugal) 
 

A MTA Portugal compromete-se a: 
 
a) Efetuar todas as diligências necessárias para a 
implementação das ações a desenvolver no âmbito do 
presente protocolo de cooperação; 
 
b) Acompanhar e avaliar tecnicamente o projeto, em 
estreita articulação com a Câmara Municipal de Odivelas;  
 
c) Colaborar na articulação com outras estruturas da 
comunidade do concelho e outras nacionais e 
internacionais;  
 
d) Divulgar adequadamente a realização deste projeto e 
das suas ações projetando o nome do Concelho de 
Odivelas a nível nacional e internacionalmente e de todas 
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as ações que venham a ser implementadas, fazendo 
menção aos parceiros envolvidos no mesmo.  

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da Junta de Freguesia de Odivelas) 
 

A Junta de Freguesia de Odivelas compromete-se a 
facultar na Casa da Memória, sito no Largo da Memória, 
n.º 2, em Odivelas, um espaço de trabalho (gabinete) e 
sala de reuniões para a equipa administrativa da MTA 
Portugal, constituída por três pessoas;  

 
Cláusula Quinta 

(Encargos Financeiros) 
 

Os encargos financeiros decorrentes das ações a 
implementar serão suportados pelos Outorgantes nas 
seguintes proporções:  
 
1 – Encargos do Município de Odivelas:  
 
a) Despesas de água, eletricidade e limpeza do espaço 
cedido pelo Terceiro Outorgante; 
 
b) Espaço para formação. 
 
2 – Encargos da MTA Portugal: 
 
a) Recursos Humanos a afetar ao MTA Portugal;  
 
b) Equipamento informático adequado aos Recursos 
Humanos afetos ao MTA Portugal; 
 
c) Mobiliário adequado aos Recursos Humanos afetos ao 
MTA Portugal;  
 
d) Despesas administrativas; 
 
e) Despesas de telecomunicações.  
 
3 – A Junta de Freguesia de Odivelas cede gratuitamente o 
espaço a ser utilizado pelo MTA Portugal na Casa da 
Memória. 
 
4 – Os encargos financeiros decorrentes de outras ações 
não previstas nas alíneas anteriores, mas consideradas de 
interesse, serão suportadas nas condições que o primeiro e 
segundo outorgantes vierem a acordar caso a caso. 

 
Cláusula Sexta 
(Coordenação) 

 
1. A coordenação das atividades conjuntas, no âmbito do 
presente Protocolo, caberá a dois responsáveis 
(coordenadores), do primeiro e segundo outorgantes, 
sendo desde já designados: 
 
a) Por parte do Município de Odivelas - Dra. Paula 
Ganchinho, Coordenadora do Gabinete do Observatório 

da Cidade da Câmara Municipal de Odivelas, com o 
contacto de email: paula.ganchinho@cm-odivelas.pt e 
telefone: 219 320 728; 
 
b) Por parte da MTA Portugal – Prof. Doutor Paulo 
Moreira, Presidente da MTA Portugal, com o contacto de 
email: paulo.moreira@medical-tourism-association-
portugal.com. 
 
2. As Partes podem propor, em qualquer momento e, por 
razões de carácter funcional, a substituição dos 
responsáveis supramencionados. 
 
3. No âmbito da sua competência os responsáveis deverão 
assegurar a interação necessária entre as instituições, bem 
como proceder à avaliação dos processos em curso. 
 
4. Os outorgantes, por intermédio dos representantes da 
coordenação designada, realizarão as reuniões 
consideradas necessárias de modo a avaliar conjuntamente 
as ações em curso e acordar nas modificações que a 
análise da situação recomendar; 
 
5. Tratando-se de correções menores, estas poderão ser 
acordadas e colocadas em prática através de contactos 
telefónicos, correio eletrónico ou por escrito. 

 
Cláusula Sétima 

(Utilização dos dados) 
 

Aos Outorgantes é concedido o direito de utilizar os 
dados obtidos com a realização das ações previstas, dentro 
dos princípios gerais do anonimato e confidencialidade, 
devendo tal intenção ser previamente comunicada aos 
outros outorgantes.  

 
Cláusula Oitava 

(Período de Vigência) 
 

1. O presente protocolo entra em vigor após a publicação 
no Boletim das Deliberações e das Decisões e vigorará 
durante dois anos a partir da referida data, sendo 
automaticamente renovável por períodos de um ano, caso 
não ocorra denúncia ou revogação do mesmo.  
 
2. A denúncia ou revogação terá de ser comunicada, por 
escrito, aos outros Outorgantes com a antecedência 
mínima de 90 dias. 
 
3. Terão sempre que ser acauteladas os términus das ações 
em curso. 

 
Cláusula Nona 

(Revisão) 
 

1. As partes poderão rever as disposições constantes deste 
protocolo; 
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2. As propostas serão analisadas pelos outorgantes, através 
de uma comissão que integrará um representante de cada 
parte; 
 
3. As alterações, suspensões ou aditamentos serão objeto 
de um documento a elaborar e a subscrever pelos 
outorgantes, procedendo-se à redação do texto deste 
protocolo depois de emendado. 
 
 
Odivelas,       de                   de 2016, 
 
 
PELO MUNICÍPIO 

DE ODIVELAS, 
PELA MTA 

PORTUGAL, 
PELA JUNTA DE 

FREGUESIA 
 
 
________________ 

 
 

________________ 

 
 

________________ 
O Presidente da 

Câmara Municipal, 
Dr. Hugo Martins 

O Presidente, Prof 
Doutor 

Paulo Moreira 

O Presidente da Junta 
de Freguesia 

Dr. Nuno Gaudêncio” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARCERIA 
 

 
 

PARCERIA COM CENTROS MÉDICO-VETERINÁRIOS DO 
CONCELHO DE ODIVELAS PARA CIRURGIAS DE 
ESTERILIZAÇÃO E RESPETIVO REGULAMENTO 

 
Protocolo de parceria e respetivo regulamento, a celebrar 
entre o Município de Odivelas, através do Consultório 
Veterinário Municipal e os Centros Médico-Veterinários 
do Concelho de Odivelas, com vista a proporcionar um 
atendimento mais célere aos animais dos utentes inscritos 
em lista de espera para cirurgias de esterilização para a 
realização de cirurgias de esterilização, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2016/1668, de 2016-02-
15, e nos termos da minuta de Protocolo de Parceria, do 
Regulamento e do Comprovativo de inscrição, anexos à 
informação referida. 

 
 

(Minuta) 
 

Protocolo de Colaboração 
 

Entre o Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, Odivelas, Pessoa Coletiva nº 504 293 125, neste 
ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Hugo Martins, adiante designado por Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
“NOME DA CLÍNICA”, NIPC 000000000, sita MORADA, 
Odivelas, representada por NOME PESSOA 

REPRESENTANTE, adiante designado por Segundo 
Outorgante, 
 
É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir: 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

O presente Protocolo visa estabelecer uma parceria com 
centros de atendimento médico-veterinário do concelho 
de Odivelas, com vista a proporcionar um atendimento 
mais célere aos animais dos utentes inscritos em lista de 
espera para cirurgias de esterilização. 

 
Cláusula Segunda 

(Das responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

No âmbito da celebração do presente Protocolo, o 
Primeiro Outorgante compromete-se a informar os 
utentes do Consultório Veterinário Municipal da 
existência da presente parceria e a facultar-lhes a lista de 
centros de atendimento médico-veterinário parceiros, 
cabendo ao utente a escolha e a marcação da cirurgia na 
clínica que pretender. 

 
Cláusula terceira 

(Das responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

a) O Segundo Outorgante compromete-se a realizar a 
cirurgia de esterilização solicitada pelo utente do 
Consultório Veterinário Municipal de acordo com a 
seguinte tabela de preços, não havendo lugar a qualquer 
outro pagamento: 
 

Ato Médico Valor 

Castração de cão 85,66€* 

Ovário-histerectomia de cadela até 10 Kg 171,31€* 

Ovário-histerectomia de cadela 10 a 25 Kg 192,73€* 

Ovário-histerectomia de cadela mais de 25 Kg 235,55€* 

Ovário-histerectomia na gata 149,76€* 

 
*IVA incluído à taxa legal em vigor 
 
b) Qualquer possibilidade de alteração ao preço final 
constante da presente tabela deverá ser transmitida ao 
utente previamente à realização da cirurgia, mediante a sua 
tomada de conhecimento por escrito. 
 
c) O parceiro pode entender não assegurar algum dos atos 
cirúrgicos enunciados, devendo disso dar conhecimento 
ao primeiro outorgante por escrito. Essas exclusões serão 
mencionadas na lista de parceiros a entregar ao utente. 
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Cláusula quarta 
(Da Divulgação da Parceria) 

 
Ambas as partes podem comunicar a parceria através dos 
meios de comunicação que tiverem à sua disposição, 
nomeadamente meios informáticos online. Contudo, dadas 
as especificidades próprias do Primeiro Outorgante, o 
Segundo Outorgante deverá remeter ao Primeiro 
Outorgante, para prévia aprovação, toda a publicação que 
pretenda disponibilizar em qualquer suporte. Este 
procedimento poderá ser efetuado por e-mail e terá uma 
resposta tão célere quanto possível da parte do Primeiro 
Outorgante, nunca excedendo as 72 horas. 

 
Cláusula Quinta 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor após a 
publicação no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões e aquando da data da sua assinatura, mantendo-
se em vigor pelo período de dois anos, renovável por 
iguais períodos, se nenhuma das partes o denunciar. 
 
2. Em caso de denúncia, por violação do estabelecido no 
presente Protocolo, a parte terá que comunicar à outra a 
sua intenção, por carta registada com aviso de receção, 
com uma antecedência de pelo menos 30 dias e invocando 
o incumprimento que dá origem à cessação do contrato. 
 
3. A cessação prevista no número anterior não dá lugar ao 
pagamento de qualquer compensação. 

 
Cláusula Sexta 

(Disposições Finais) 
 

O presente Protocolo foi efetuado em dois exemplares, 
que vão ser assinados pelos representantes das partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Pelo Município de Odivelas Pela NOME DA CLÍNICA 

  
_____________________ ___________________ 

Hugo Martins NOME” 
 
 
 

Regulamento de Parceria entre o Consultório 
Veterinário Municipal e Centros de Atendimento 

Médico-Veterinário do Concelho de Odivelas 
 

Artigo 1º 
Objeto 

 
O presente documento visa regular a parceria estabelecida 
entre o Município de Odivelas, através do Consultório 
Veterinário Municipal (CVM) e os centros médico-
veterinários do concelho, com vista a proporcionar um 
atendimento mais célere aos utentes inscritos na lista de 

espera para cirurgias de esterilização dos seus animais de 
esterilização. 

 
Artigo 2º 

Deveres do Consultório Veterinário Municipal 
 

1. O CVM dará conhecimento aos utentes da 
possibilidade de realizarem as cirurgias de esterilização dos 
seus animais junto dos centros médico-veterinários 
parceiros. 
 
2. O CVM entregará ao utente um Comprovativo de 
Inscrição para Esterilização, devidamente numerado, que 
este apresentará ao parceiro para se identificar. 
 
3. O CVM esclarecerá os seus utentes que não se 
responsabiliza pelo ato médico praticado noutro centro 
clínico. 

 
Artigo 3º 

Deveres dos Parceiros 
 

1. O parceiro promove a esterilização cirúrgica do animal 
de estimação do utente do CVM, de acordo com os 
preços indicados na Tabela 1, que incluem o IVA à taxa 
legal em vigor: 
 

Tabela 1 
Ato Médico 

Valor 

Castração de cão 85,66€ 

Ovário-histerectomia de cadela até 10 Kg 171,31€ 

Ovário-histerectomia de cadela 10 a 25 Kg 192,73€ 

Ovário-histerectomia de cadela mais de 25 Kg 235,55€ 

Ovário-histerectomia na gata 149,76€ 

 
2. O parceiro deverá informar o utente de eventuais 
alterações aos custos da Tabela 1 previamente à realização 
da cirurgia e mediante a tomada de conhecimento do 
utente, que deverá ser efetuada por escrito. 
 
3. O parceiro é livre de não assegurar todos os atos 
cirúrgicos constantes da Tabela 1, devendo disso dar 
conhecimento por escrito ao CVM, que transmitirá as 
exceções aos utentes. 
 
4. O parceiro deve informar o CVM da realização das 
cirurgias dos animais dos utentes, mediante devolução da 
tarjeta para o efeito, constante do Comprovativo de 
Inscrição para Esterilização. 

 
Artigo 4º 

Comprovativo de Inscrição para Esterilização 
 

1. Cada utente do CVM inscrito para cirurgia de 
esterilização do seu animal que aceite ser atendido noutro 
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centro clínico receberá um Comprovativo de Inscrição 
para Esterilização devidamente numerado. 
 
2. Deste documento constarão as seguintes informações: 
 
a. Destinadas aos utentes: 
 
I. Relação dos centros médico-veterinários parceiros, bem 
como a sua morada e contactos; 
 
II. Quadro onde utente indicará o estabelecimento que 
selecionou para proceder à esterilização do seu animal; 
 
III. Tabela de preços a praticar pelo parceiro; 
 
IV. Declaração de aceitação de realização de ato cirúrgico 
em entidade externa ao Consultório Veterinário 
Municipal; 
 
V. Aceitação dos limites da responsabilidade do 
Consultório Veterinário Municipal no âmbito das cirurgias 
realizadas, bem como dos tratamentos daí decorrentes. 
 
b. Destinadas ao centro médico-veterinário (a destacar no 
ato da receção do animal para cirurgia): 
 
I. Nome do utente; 
 
II. Morada; 
 
III. Número de telemóvel; 
 
IV. Documento de identificação; 
 
V. Nome do animal; 
 
VI. Nº de microchip; 
 
VII. Nº de licença na junta de freguesia, quando aplicável. 
 
c. A devolver ao Consultório Veterinário Municipal pelo 
centro médico-veterinário: 
 
I. Indicação da data da cirurgia; 
 
II. Assinatura do responsável e carimbo. 

 
Artigo 5º 

(Admissão de novos parceiros) 
 

A qualquer momento poderão ser estabelecidas novas 
parcerias com centros médico-veterinários que venham a 
iniciar atividade no Concelho. 

 
Artigo 6º 

(Entrada em vigor) 
 

O presente Protocolo entra em vigor após a publicação 
em Boletim Municipal. 

Nº inscrição 
 

Comprovativo de Inscrição para Esterilização 
 

No âmbito da parceria que o Consultório Veterinário 
Municipal estabeleceu com alguns centros médico-
veterinários do Concelho, e considerando a inscrição 
prévia para cirurgia de esterilização do seu animal, poderá 
realizar esse ato médico em qualquer dos estabelecimentos 
constantes da seguinte tabela: 
 
CANEÇAS 
 

Nome Morada Telefone 
Seleção 

do 
utente 

Centro 
Veterinário de 
Caneças 

Rua Armando C. 
Bernardino Lt. 7 - 
Lj 2 
1685-566 
CANEÇAS 

963 300 773  

Clínica 
Veterinária de 
Caneças 

Rua Bairro Novo, 
25 
1685-568 
CANEÇAS 

219 800 268  

 
FAMÕES 
 

Nome Morada Telefone 
Seleção 

do 
utente 

Vetzoo de 
Famões Exclusão: 
castração de cães 

Rua José António 
de Carvalho, 16-A 
1685-907 
FAMÕES 

219 345 610  

 
ODIVELAS 
 

Nome Morada Telefone 
Seleção 

do 
utente 

Clínica 
Veterinária de 
Odivelas 

Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 
21 – r/c – D 
2675-370 
ODIVELAS 

219 313 237 
  

Clínica 
Veterinária 
Absolut Pets 

Rua Praça de 
Portugal, lote 3B, 
loja Esq., 
Urbanização 
Colinas do 
Cruzeiro 
2675-669 
ODIVELAS 

219 325 418  

Os Patudos 

Rua Prof. Olga 
Passos, 8-A – R/C 
2675-420 
ODIVELAS 

219 343 535  

Hospital 
Veterinário Vasco 
da Gama 

Rua Abel Manta, 
n.º 1 A 
2675-209 
ODIVELAS 

219 338 652  
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PONTINHA 
 

Nome Morada Telefone 
Seleção 

do 
utente 

Clínica 
Veterinária da 
Pontinha 

Rua Cidade da 
Horta, n.º 3 – C 
1675-111 
PONTINHA 

214 781 290  

Espaço Saúde 
Animal 

Rua de Santo Eloy 
nº 23, Loja B 
1675-177 
PONTINHA 

214 790 341  

 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Nome Morada Telefone 
Seleção 

do 
utente 

Clínica 
Veterinária da 
Quintinha 

Rua Alzira Beatriz 
Pacheco, n.º 26 
Esq. 
2620-128 PÓVOA 
STO. ADRIÃO 

219 387 767  

PóvoaVet 

Rua Dom Nuno 
Álvares Pereira, 13 
– Loja C 
2620-114 PÓVOA 
STO. ADRIÃO 

219 384 074  

 
RAMADA 
 

Nome Morada Telefone 
Seleção 

do 
utente 

Hospital dos 
Animais 

Av. 25 de Abril nº 
12B 
2620-186 
RAMADA 

219 348 550  

 

Ato Médico Valor 

Castração de cão 85,66€* 

Cadela até 10 Kg 171,31€* 

Cadela 10 a 25 Kg 192,73€* 

Cadela mais de 25 Kg 235,55€* 

Gata 149,76€* 

 
*IVA incluído à taxa legal em vigor 
 
Declaro que escolhi efetuar a cirurgia de esterilização do 
meu animal de estimação no centro médico-veterinário 
que selecionei, tomando conhecimento que o Consultório 
Veterinário Municipal não tem qualquer responsabilidade 
na realização deste procedimento cirúrgico e tratamentos 
dele decorrentes. 

 

________________________________ 
(assinatura do utente) 

 
------------------------------------------------------------------------
--- 
(A destacar pelo Centro Médico Veterinário) 
 
 

Nº inscrição 

 
Nome utente:__________________________________ 
Morada:______________________________________ 
Código Postal: _______ - ____ ____________________ 
Documento de identificação nº: ____________________ 
Nome Animal: _____________ Nº Microchip: ________ 
Nº Licença Junta Freguesia (quando aplicável):_________ 
 
____________________ 
(A devolver ao Consultório Veterinário Municipal pelo centro médico-
veterinário) 
 
Cirurgia efetuada em ______/_______/_______ 
 

__________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TELEFONE AOS 
JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA PARA O ANO DE 2016 
 

Atribuição de Subsídio de Telefone aos Jardins de 
Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede 
Pública do Concelho de Odivelas para o ano de 2016. 
Este subsídio destina-se à comparticipação dos encargos 
com o pagamento da taxa fixa de equipamento, uma linha 
telefónica simples, um telefone simples, uma campainha 
exterior e um fiscalizador de chamadas, o que perfaz o 
valor mensal de €31,81 (trinta e um euros e oitenta e um 
cêntimos), conforme o quadro abaixo. O montante global 
a despender para a atribuição do subsídio de telefone às 
trinta Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e aos vinte e 
sete Jardins de Infância do concelho é de € 9.733,86 (nove 
mil, setecentos e trinta e três euros e oitenta e seis 
cêntimos) no 1º semestre e valor igual no 2º semestre do 
ano de 2016, o que perfaz um valor global de €19.467,72 
(dezanove mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e 
setenta e dois cêntimos), de acordo com o proposto na 
Informação Interno n.º 2016/1347, de 2016-02-03. 
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Equipamento 
Custo Atual 
com IVA 

Linha telefónica €19,11 

Telefone simples do posto principal €2,80 

Campainha exterior €2,40 

Fiscalizador de chamadas €7,50 

Total €31,81 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHOS N.º 18/PRES/2016 
 

Assunto: Delegação da Presidência do Conselho de 
Coordenação da Avaliação – Secção Autónoma 
 
Nos termos do nº 5 do Artigo 58º da Lei nº 66-B/2007, 
de 28 de dezembro e do nº 2 do Artigo 16º do 
“Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação 
do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da 
Câmara Municipal de Odivelas”, delego a Presidência do 
Conselho de Coordenação da Avaliação – Secção 
Autónoma para avaliação do pessoal não docente, na 
Vereadora do Pelouro da Educação da Câmara Municipal 
de Odivelas – Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria 
Duarte Franchi.  
 
Odivelas, 26 de fevereiro de 2016 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2016 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, de Hugo 
Alexandre Moreira Lopes Diogo Caroço, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento, 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 18.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2015, prevê 
o cargo de Coordenador do Gabinete de Tecnologia, 
Informação e Conhecimento, nível equiparado a Chefe de 
Divisão, posto de trabalho que se encontra vago. 
 
Assim sendo, designo, em regime de substituição, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, à sua atual redação, adaptada às Autarquias Locais 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, Hugo Alexandre 
Moreira Lopes Diogo Caroço, Técnico Superior do 
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Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Tecnologia, Informação 
e Conhecimento, nível equiparado a Chefe de Divisão, 
com efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 29 de fevereiro de 2016 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 20/PRES/2016 
 

Assunto: Composição do Conselho de Coordenação da 
Avaliação S.I.A.D.A.P. – Secção Autónoma – Pessoal não 
Docente 
 
Nos termos do artigo 3.º da Portaria n.º 759/2009, de 16 
de julho, do artigo 16.º do Regulamento do Conselho de 
Coordenação da Avaliação do Sistema Integrado de 
Avaliação de Desempenho da Câmara Municipal de 
Odivelas, do Despacho n.º 53/PRES/2013, de 14 de 
janeiro e do Despacho n.º 18/PRES/2016, de 26 de 
fevereiro, determino que a Secção Autónoma para 
avaliação do pessoal não docente tenha a seguinte 
composição: 
 
a) Vereador/a com o Pelouro da Educação; 
 
b) Diretores/as dos Agrupamentos de Escolas do 
Município de Odivelas; 
 
• Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette; 
• Agrupamento de Escolas de Caneças; 
• Agrupamento de Escolas D. Dinis; 
• Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja; 
• Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire; 
• Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino; 
• Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas; 
• Agrupamento de Escolas Vasco Santana. 
 
Odivelas, 1 de março de 2016 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2016 
 

Assunto: Delegação de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas na Coordenadora do 
Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, Angelina Maria Pereira 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com os artigos 
35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego na Senhora 
Coordenadora do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, Angelina Maria 
Pereira, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito desta Unidade Orgânica Flexível: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta Unidade 
Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, sem 
prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
mencionadas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 206.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual; 
 
4. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
5. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas; 
 
6. Competências genéricas de gestão para a instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo do 
respetivo Gabinete, devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respetiva conclusão e a execução das suas 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em Edital 
dos atos administrativos, quando obrigatórios; 
 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVII - N.º 4 – 8 de março de 2016 

22 
 

300,00 (trezentos euros), bem como as demais 
competências para a decisão de contratar referidas no 
artigo 109.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua redação atual, sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) 
do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-
A/2002, de 5 de abril, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 
dezembro, e no cumprimento do disposto no artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que se mantém 
em vigor por força do artigo 14.º, n.º 1, alínea f), do já 
referido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que 
aprovou o Código dos Contratos Públicos; 
 
9. Autorizar o pagamento das referidas despesas até ao 
limite de € 300,00 (trezentos euros); 
 
10. Praticar outros atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante; 
 
11. Promover junto da população, especialmente da do 
Município, e demais instituições, a imagem do Município, 
enquanto instituição aberta e eficiente ao serviço exclusivo 
da comunidade; 
 
12. Promover a comunicação eficiente e útil entre os 
munícipes e o Município, estimulando o diálogo 
permanente, a responsabilização coletiva e a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados; 
 
13. Produzir e difundir informação escrita e audiovisual, 
relativa à atividade dos Órgãos e Serviços Municipais; 
 
14. Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de 
comunicação social nacionais, regionais e locais, com vista 
à difusão de informação municipal; 
 
15. Realizar, ou encomendar, estudos e sondagens de 
opinião pública relativos à vida local; 
 
16. Promover a imagem pública dos Serviços, dos 
edifícios municipais e do espaço público, solicitando, para 
o efeito, a intervenção dos competentes serviços 
municipais; 
 
17. Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e 
atos oficiais do Município; 
 
18. Organizar as deslocações oficiais do Presidente e 
Vereadores, no país e no estrangeiro, e a receção e estadia 
de convidados do Município; 
 
19. Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 
 
20. Assegurar as atividades de produção gráfica e 
audiovisual e os suportes técnicos da sua difusão; 

21. Promover a melhoria da qualidade dos serviços 
produzidos, desburocratizando procedimentos e 
eliminando formalidades não essenciais, com redução dos 
tempos de espera, no âmbito de uma gradual certificação 
dos serviços municipais, no quadro da CAF; 
 
22. Melhorar as condições físicas dos locais de trabalho; 
 
23. Aumentar a produtividade dos serviços; 
 
24. Informar os munícipes acerca dos serviços, dos seus 
direitos e garantias; 
 
25. Promover a transparência e responsabilização dos 
serviços e dos colaboradores, facilitando a aproximação 
entre os cidadãos e os serviços municipais; 
 
26. Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os 
diversos órgãos e serviços do Município; 
 
27. Articular com os restantes serviços municipais a 
informação necessária para uma adequada e célere 
resolução dos processos em tramitação na Câmara 
Municipal; 
 
28. Proporcionar um atendimento permanente e 
personalizado aos cidadãos, no relacionamento entre estes 
e os Serviços Municipais. 
 
A delegação de competências ora efetuada, bem como as 
eventuais subdelegações delas decorrentes poderão ser, a 
todo o tempo, total ou parcialmente revogadas, desde que 
as circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
do Município o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados pela 
delegada, bem como poderá ser decidida a avocação de 
algum processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido ao delegante, o (a) delegado (a)/subdelegante 
abster-se-á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 
 
Do exercício das competências delegadas deverá a 
delegada prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de 
janeiro de 2016.  
 
Odivelas, 1 de março de 2016 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/89 – B.º Casal da Silveira – Pontinha/Famões 
 

15.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 23.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 2 de dezembro de 2015, onde foi deliberada por unanimidade 
a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de 
Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Aníbal Borges. 
 
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 5/89 Pretensão 

Lote 
Área 
Lote 

Área 
Impl. Área Cons. situação pisos fogos Área Lote Área Impl. Área Cons. pisos fogos A.E. 

139A 213,90m2 92,50m2 185,00m2 Existente 2 3 213,90m2 152,40m2 265,06m2 2 3 142,64m2 

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

 Alvará 5/89 Proposto PDM em vigor 

Área de intervenção total 405.139,78m2 405.139,78m2 --- 

Área de Total de Construção 234.069,60m2 234.149,66m2 238.703,94m2 

Índice de Utilização Máximo 0,58 0,58 0,59 

Área de Total de Ocupação 106.655,60m2 106.715,5m2 151.711,36m2 

Índice de Ocupação Máximo 0,26 0,26 0,37 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização pública, uma vez que se 
encontram as mesmas asseguradas no alvará de loteamento.  
 
Verifica-se que as necessidades de estacionamento público previstas no Anexo VII do PDM de Odivelas decorrentes da 
presente alteração estão asseguradas dada a capacidade de estacionamento calculada em 2468 lugares, considerando o critério 
de estimar o comprimento das bermas das vias de segunda e terceira ordem, dimensionadas por forma a comportar 
estacionamento junto ao passeio. Os lugares de estacionamento privado, no âmbito da legalização da edificação, terão de 
cumprir o RMEU, bem como o regulamento do bairro. 
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Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 10 de fevereiro de 2016 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/89 – B.º Casal da Silveira – Pontinha/Famões 
 

16.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 23.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 2 de dezembro de 2015, onde foi deliberada por unanimidade 
a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de 
Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Luís Miguel Guerreiro Paulo. 
 
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 5/89 Pretensão 

Lote 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

Situação Pisos Fogos 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área Cons. 
Hab 

Pisos Fogos 

565 380m2 120m2 240m2 Existente 2 1 411m2 204,86m2 299,41m2 4 3 

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

 Alvará 5/89 Proposto PDM em vigor 

Área de intervenção total 405.139,78m2 405.139,78m2 --- 

Área total dos lotes p/ habitação e outros usos 277.608,84m2 277.639,84m2 --- 

Área de Total de Construção 234.069,60m2 234.129,01m2 238.703,94m2 

Índice de Utilização Máximo 0,58 0,58 0,59 

Área de Total de Ocupação 106.655,60m2 106.740,46m2 151.711,36m2 

Índice de Ocupação Máximo 0,26 0,26 0,37 

N.º total de fogos 1628 fogos 1630 fogos 1782 fogos 

Densidade habitacional 45 fogos/ha 40 fogos/ha 44 fogos/ha 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
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Com a presente alteração deixará de se aplicar o disposto na cláusula 2 do Regulamento do Bairro Casal da Silveira 
considerando-se como áreas máximas as constantes no presente aditamento.  
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização pública, uma vez que se 
encontram as mesmas asseguradas no alvará de loteamento.  
 
Verifica-se que as necessidades de estacionamento público previstas no Anexo VII do PDM de Odivelas decorrentes da 
presente alteração estão asseguradas dada a capacidade de estacionamento calculada em 2468 lugares, considerando o critério 
de estimar o comprimento das bermas das vias de segunda e terceira ordem, dimensionadas por forma a comportar 
estacionamento junto ao passeio. Os lugares de estacionamento privado, no âmbito da legalização da edificação, terão de 
cumprir o RMEU, bem como o regulamento do bairro. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 10 de fevereiro de 2016 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 8/89 – B.º Novo do Trigache – 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 23.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 2 de dezembro de 2015, onde foi deliberada por unanimidade 
a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 8/89, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de 
Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Bento Leal de Neiva. 
 
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 n.º 8/89 Proposta de Alteração ao Alvará n.º 8/89 

Área de Pavimentos (m²) Área de Pavimentos (m²) 

 Edif. Nuclear Geral Edif. Nuclear Geral 

Lote Área r/c Área Hab. Área Impl. Área const. Área r/c Área Hab. Área Impl. Área const. 

80A 72 144 102 144 92 157 122 157 

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

 
Alvará n.º 8/89 

Proposta de Alteração 
 ao Alvará n.º 8/89 Diferença 

ÁREA TOTAL R/C 12.693,00 m² 12.713,00 m² + 20,00 m² 

ÁREA TOTAL HABITAÇÃO 20.182,00 m² 20.195,00 m² + 13,00 m² 

ÁREA TOTAL DE IMPLANTAÇÃO 14.556,00 m² 14.576,00 m² + 20,00 m² 

INDICE DE OCUPAÇÃO 0.38 0.38 --- 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO 23.859,00 m² 23.872,00 m² + 13,00 m² 

INDICE DE CONSTRUÇÃO 0.62 0.62 --- 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos, espaços verdes de utilização pública ou 
estacionamentos, uma vez que se encontram as mesmas asseguradas no alvará de loteamento.  
 
Paços do Concelho, 17 de fevereiro de 2016 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 7/92 – B.º Moinho do Baeta – Ramada/Caneças 
 

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 11.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 3 de junho de 2015, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 7/92, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Manuel Lavrador. 
 
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 Áreas 
Usos Pisos 

N.º 
Área Implantação Construção 

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

73 241 241 132 132 317 317 2F 3F 3 3 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
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2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização pública. Deverá ser 
garantido estacionamento privado de acordo com o previsto no artigo 101.º do RMEU, devendo no âmbito da legalização 
ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 23 de fevereiro de 2016 

 
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 fevereiro de 
2016, nos termos da informação n.º Interno/2016/2284, de 
2016.02.29: 
 
Divisão de Habitação 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional (SGPH) 
 
EDOC/2014/62468 
Interno/2015/12182 de 2015/12/01 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Filhos de Ezequiel de 
Abreu – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 8 – 1º 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: 2016/02/15 
 
EDOC/2014/62470 
Interno/2016/1386 de 2016/02/04 
Assunto: Transmissão do arrendamento de Elvira Castilho e 
reajustamento de renda - Nome: Carlos Alberto Ribeiro Castilho 
– Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 8 – 1º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto, nomeadamente a transmissão do contrato de 
arrendamento a favor de Carlos Alberto Ribeiro Castilho. 
Segue ofício assinado. Comunique-se ao DJGFP/DFA.“ 
Data da decisão: 2016/02/23 
 
EDOC/2015/4049 
Interno/2016/1749 de 2016/02/16 
Assunto: Análise jurídica da situação contratual do locado sito na 
Rua António Aleixo, n.º 9 – R/C Esq. – Póvoa Santo Adrião – 
Audiência dos Interessados 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, com o proposto, em 
face dos antecedentes expostos e da fundamentação apresentada. 
Segue ofício assinado. À Divisão de Habitação, para tramitação 
subsequente.” 
Data da decisão: 2016/02/23 
 
EDOC/2015/4087 
Interno/2016/936 de 2016/01/27 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Amélia Maria Sequeira 
Silva Teixeira – Morada: Rua Ferreira de Castro, n.º 1 – 1º 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: 2016/02/19 
 

EDOC/2015/4092 
Interno/2016/676 de 2016/01/20 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Francisco da Silva 
Rolim – Morada: Praceta 25 de Agosto – n.º 4 – R/C Esq. – 
Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de José António 
Domingues Rolim. Oficie-se nos termos propostos e 
comunique-se ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/15 
 
EDOC/2015/4103 
Interno/2016/529 de 2016/01/19 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Ester da Conceição 
Raimundo Machado – Morada: Praceta 25 de Agosto, n.º 4 – 3º 
Esq. - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos o novo valor de renda e a 
regularização de dívida de rendas em atraso e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/17 
 
EDOC/2015/4107 
Interno/2016/597 de 2016/01/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Idalina Pereira Lopes – 
Morada: Rua Vitorino Nemésio, n.º 3 – 1º Esq. – Póvoa de 
Santo Adrião 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Eduardo Adelino 
Pereira Lopes. Oficie-se nos termos propostos e comunique-se 
ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/17 
 
EDOC/2015/4194 
Interno/2016/833 de 2016/01/25 
Assunto: Atualização de renda – Revisão - Nome: Maria Matilde 
Sousa Gonçalves – Morada: Rua Aura Abranches, n.º 13 – 3º 
Esq. - Ramada 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Oficie-se nos termos propostos o valor de renda 
revisto e comunique-se ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/19 
 
EDOC/2015/4202 
Interno/2016/748 de 2016/01/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Aladje Bari – Morada: 
Rua Ilha da Madeira, n.º 39 – 1º Esq. – Olival Basto 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/15 
 
EDOC/2015/4324 
Interno/2016/255 de 2016/01/21 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Ernestina Maria Gomes 
Cuma – Morada: Bairro Olival do Pancas, n.º 14 – Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Areolindo Malam 
Cuma Injai. Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/15 
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EDOC/2015/4435 
Interno/2016/1669 de 2016/02/16 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Herminio Duarte da 
Costa Queiroz Domingues – Morada: Bairro Olival do Pancas 
Lote 57, 1º C – Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/23 
 
EDOC/2015/4493 
Interno/2016/21306 de 2016/02/03 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Maria de Fátima 
Fernandes Ramos – Morada: Praceta dos Marinheiros, n.º 3 – 
R/C A – Pontinha 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Oficie-se nos termos propostos e comunique-se ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/19 
 
EDOC/2015/6811 
Interno/2015/12879 de 2015/12/23 
Assunto: Audiência dos Interessados – Sentido provável de 
decisão final: Resolução do contrato de arrendamento – Rua 
Helena Aragão, n.º 4 – 3º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, com o proposto na 
etapa 15, em face da análise social realizada e da fundamentação 
jurídica apresentada. Segue ofício assinado. À Divisão de 
Habitação para continuação dos procedimentos subsequentes.” 
Data da decisão: 2016/02/15 
 
EDOC/2015/6825 
Interno/2016/1506 de 2016/02/10 
Assunto: Atualização de renda e Acordo de regularização de 
dívida – Nome: Maria do Carmo Dias Lopes – Morada: Rua José 
Régio, n.º 11, 3º Esq. – Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Oficie-se nos termos propostos a regularização de 
dívida das rendas em atraso, bem como o novo valor de renda e 
comunique-se ao DJGFP/DFA. Proceda-se à integração no 
agregado familiar de Lara Alexandra Ferreira Henriques, Simão 
Alexandre Ferreira Henriques e Marcelo Luís Fragata 
Henriques.” 
Data da decisão: 2016/02/19 
 
EDOC/2015/6834 
Interno/2016/154 de 2016/01/06 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Fernando Manuel 
Janeiro – Morada: Rua José Régio, n.º 7 – 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: 2016/02/15 
 
EDOC/2015/6838 
Interno/2016/845 de 2016/01/25 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Luís Filipe da Fonseca 
Batista – Morada: Rua José Régio, n.º 7 – R/C Dt.. - Odivelas. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Todavia a adequação de tipologia do fogo deverá ser 
para T2, quando existir disponibilidade no parque municipal. 
Proceda-se à exclusão do agregado familiar de Luis Rafael Assis 
Batista. 
Segue ofício assinado. Comunique-se ao DJGFP/DFA.“ 
Data da decisão: 2016/02/23 
 

EDOC/2015/7329 
Interno/2016/1479 de 2016/02/08 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Carmina da Silva 
Marques do Salto - Morada: Praceta Grão Vasco, n.º 1 – 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: 2016/02/24 
 
EDOC/2015/7357 
Interno/2016/1698 de 2016/02/15 
Assunto: Audiência dos Interessados – Sentido provável de 
decisão final: Resolução do contrato de arrendamento - Rua 
Barbosa du Bocage, n.º 10, 2º Esq. em Ramada 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face à fundamentação 
social e jurídica apresentada. Segue ofício assinado. À Divisão de 
Habitação, para tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2016/02/23 
 
EDOC/2015/7362 
Interno/2015/11639 de 2015/11/18 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Josefa Elisa Pereira – 
Morada: Rua Bordalo Pinheiro, n.º 10 – R/C Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “À Divisão de Habitação. De acordo, 
nos termos do informado e proposto. Notifique-se a arrendatária 
do novo valor da renda e a filha da Autorização de Permanência 
Temporária no fogo. Pela complexidade da situação social 
exposta, manter esta situação em acompanhamento próximo. 
(Dar conhecimento ao DFA do novo valor da renda).” 
Data da decisão: 2016/02/15 
 
EDOC/2015/59257 
Interno/2016/1515 de 2016/02/10 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Luís Miguel Caldeira 
Grilo – Morada: Rua Major Caldas Xavier, n.º 46 – 2º Frt. – 
Odivelas  
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado. 
Segue ofício assinado. Comunique-se ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/23 
 
EDOC/2015/62703 
Interno/2015/10927 de 2015/10/29 
Assunto: Atualização de renda – Nome: Boaventura Almeida 
Moreira – Morada: Rua Dr. Elysio Moura, n.º 8 – 3º Frt. – 
Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto, face à factualidade exposta e 
fundamentação apresentada. Segue ofício assinado. Solicita-se o 
melhor acompanhamento para esta situação no que concerne ao 
pagamento atempado da renda e à situação social descrita.” 
Data da decisão: 2016/02/23 
 
EDOC/2015/64792 
Interno/2016/1812 de 2016/02/19 
Assunto: Ampliação de Construção erigida por António Ribeiro 
Mendes junto à n.º 100, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo 
Adrião. Demolição e desocupação de construção nova. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, com o proposto na 
etapa 16, fundamentado nos factos e enquadramento legal 
apresentado. Segue Edital assinado. À Divisão de Habitação, 
para tramitação subsequente (URGENTE).”  
Data da decisão: 2016/02/25 
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EDOC/2016/778 
Interno/2016/1457 de 2016/02/05 
Assunto: Reajustamento de renda – Nome: Idalina Fernanda 
Dias Rodrigues – Morada: Rua Dr. Fernando Valle, n. 2 – 1º Dt. 
– Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Oficie-se nos termos propostos, comunicando o 
reajustamento do valor de renda, e proceda-se à exclusão do 
agregado familiar de Carlos Alberto Macedo Cardoso, 
(fundamentada na documentação apresentada). Comunique-se 
ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/19 
 
EDOC/2016/5039 
Interno/2016/913 de 2016/01/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua das Margaridas, 
Odivelas - Pagamento de Quotas 2016  
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento do valor de 240,00€ 
(duzentos e quarenta euros), referente a pagamento de quotas - 
Ano 2016, à Administração do Condomínio do n.º 1 - Rua das 
Margaridas - Odivelas, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei n.º 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/05 
 
EDOC/2016/6334 
Interno/2016/1231de 2016/02/02 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua Dr. Jaime 
Cortesão, Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de Quotas 2016  
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 455,00€ (quatrocentos 
e cinquenta e cinco euros), referente a pagamento de quotas - 
Ano 2016, à Administração do Condomínio do n.º 16 - Rua Dr. 
Jaime Cortesão - Póvoa de Santo Adrião, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei n.º 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 21/06.” 
Data da decisão: 2016/05/02 
 
EDOC/2016/7028 
Interno/2016/1326 de 2016/02/03 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Rua Heróis de Mucaba, 
Pontinha - Pagamento de Quotas 2016  
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento do valor de 195,60€ 
(cento e noventa e cinco euros e sessenta cêntimos), referente a 
pagamento de quotas - Ano 2016, à Administração do 
Condomínio do n.º 6 - Rua Heróis de Mucaba - Pontinha, 
condicionado à verificação do cumprimento do previsto na Lei 
n.º 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/05 
 
EDOC/2016/8464 
Interno/2016/1596 de 2016/02/12 
Assunto: Atualização de renda/Revisão – Nome: Joaquim 
Manuel Ferreira do Amaral – Morada: Rua Rainha Santa Isabel, 
n.º 5 – 2º Dt. - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, face ao informado e 
proposto. Segue ofício assinado. Comunique-se ao 
DJGFP/DFA.”  
Data da decisão: 2016/02/23 
 
 
 
 

EDOC/2016/8241 
Interno/2016/1595 de 2016/02/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Rua Agostinho da Silva, 
Odivelas - Pagamento de Quotas 2016  
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 356,40€ (trezentos e 
cinquenta e seis euros e quarenta cêntimos), destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei n.º 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/19 
 
EDOC/2016/8836 
Interno/2016/1662 de 2016/02/15 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 52, Rua Major Caldas 
Xavier, Odivelas - Pagamento de Quotas 2016  
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 360,00€ (trezentos e 
sessenta euros), utilizando-se a classificação mencionada na etapa 
6, destinados a encargos de condomínio, condicionado à 
verificação do cumprimento do previsto na Lei n.º 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/19 
 
EDOC/2016/9005 
Interno/2016/1692 de 2016/02/15 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 15, Av. Bombeiros 
Voluntários, Pontinha - Pagamento de Quotas 2016  
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 420,00€ (quatrocentos 
e vinte euros), destinados a pagamento de encargos com 
condomínio, condicionado à verificação do cumprimento do 
previsto na Lei n.º 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 
21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2016/02/19 
 
EDOC/2016/9355 
Interno/2016/1712 de 2016/02/16 
Assunto: Construção Precária n.º 3, Bairro do Chapim, Ramada 
(matrícula PER 042.0017.01). Proposta de exclusão do agregado 
de Vasco da Cruz Santos. Audiência de interessados. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Segue ofício assinado. À 
Divisão de Habitação, para tramitação subsequente, 
nomeadamente demolição após cumprimento das exigências 
legais.” 
Data da decisão: 2016/02/23 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação (SPCRH) 
 
Proc. n.º 12.03/39-2014 
EDOC/2014/17149 
Interno/2015/12097 de 2015/11/27 
Assunto: Proposta – Rua Bordalo Pinheiro, 10 – R/C Esq. – 
Bairro Gulbenkian - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DOMHT/DH. De acordo, nos 
termos do informado e proposto. 
Notifique-se a arrendatária para proceder às reparações no fogo 
municipal.” 
Data da decisão: 2016/02/15 
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Proc. n.º 12.03/11-2016 
EDOC/2015/53512 
Interno/2016/432 de 2016/01/14 
Assunto: Pedido de autorização para colocação de contadores no 
exterior – fogo sito na Rua Amália Rodrigues, 4, Bairro do 
Trigache - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Oficie-se nos termos propostos. A 
Divisão de Habitação” 
Data da decisão: 2016/02/23 

 
 
 
 

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 fevereiro de 2016, nos termos do 
edoc/2016/13017: 
 
Processo - 54 /CO/ 15  
Arguido – Shabuddin Faruky 
Participação / Processo – 03/LACMO/2015 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – Admoestação 
Custas – 81.40€ 
Data 17 fevereiro 2016 
 
Processo – 35 /CO /15   
Arguido – RFES – Construções, lda 
Participação / Processo – 09/DGOU/DLOP/2015 
Infração – Execução de alterações em obra em desacordo com 
projeto aprovado 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 3.000.00€ 
Custas – 91.60€ 
Data 17  fevereiro 2016 
 
Processo - 86 /CO/15  
Arguido – Bruno Miguel Sousa Marques 
Participação / Processo – 32/PART/DFM-28-08-2015 
Infração – Exploração de estabelecimento de bebidas fora do 
horário estabelecido 
Despacho do Sr. Vereador 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 16, do ponto II, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e de acordo com o proposto a fls. 10 dos 
Autos, determino o arquivamento do mesmo dando 
conhecimento á chefe de divisão do DJFM para os efeitos tidos 
por convenientes  
Data 16 fevereiro 2016 
 
Processo – 43 /CO /15   
Arguido – Carlos Manuel Trindade Santana 
Participação / Processo – Auto Noticia – REG 686/2015 
Infração – Ruido  
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles  
Coima – 600.00€ 

Custas – 61.00€ 
Data 17  fevereiro 2016 
 
Processo – 20 /CO /15   
Arguido – Alexandre Miguel Catarino Fernandes 
Participação / Processo – Auto Noticia – REG 1449/2014 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – Admoestação 
Custas – 91.60€ 
Data 17  fevereiro 2016 
 
Processo – 5 /CO /15   
Arguido – João Carlos Gil Carrujo 
Participação / Processo – 49/PART/DFM-18-10-2014 
Infração – Ocupação de armazém sem respetiva autorização de 
utlização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.000.00€ 
Custas – 91.60€ 
Data 18 fevereiro 2016 
 
Processo - 47 /CO/15  
Arguido – Alexandre Rodrigues da Silva Coelho 
Participação / Processo – 04/PART/DFM – 11-03-2015 
Infração – Destruição resguardo de apoio e suporte de árvore 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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, determino o envio do processo 
Contraordenação nº 47 CO 15, ao Tribunal Judicial da Comarca 
de Loures. 
Devolve-se o processo em formato papel ao Sr. DDJGFP.  
Data 5 fevereiro 2016 
 
Processo - 23 /CO/15  
Arguido – João Paulo Martins Costa Pereira 
Participação / Processo – Auto Noticia Reg 49/SF/2014 
Infração – Oficina de manutenção e reparação de veículos 
automóveis 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 30, do ponto II, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e conforme proposta a fls. 24 a 27 do processo 
de contraordenação nº 23/CO/15, determino o arquivamento 
do mesmo, dando conhecimento á chefe de Divisão do DJFM 
para os efeitos tidos por convenientes.  
Data 5 fevereiro 2016 
 
Processo - 91 /CO/12  
Arguido – Mercearia Flor de Odivelas, Lda. 
Participação / Processo – 125/PART/DFM – 27-07-2012 
Infração – Execução de obras em espaço publico sem possuir 
respetiva comunicação 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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, determino o envio do processo 
Contraordenação nº 91 CO 12, ao Tribunal Judicial da Comarca 
de Loures. 
Devolve-se o processo em formato papel ao Sr. DDJGFP.  
Data 5 fevereiro 2016 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVII - N.º 4 – 8 de março de 2016 

32 
 

Processo - 48 /CO/15  
Arguido – Cristina Paula Pinto do Nascimento 
Participação / Processo – Auto Noticia Reg 168/2015 
Infração – Ruido 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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. 16 a 18 do processo 
de contraordenação nº 43/CO/15, determino o arquivamento 
do mesmo, dando conhecimento á chefe de Divisão do DJFM 
para os efeitos tidos por convenientes.  
Data 5 fevereiro 2016 
 
Processo - 16 /CO/15  
Arguido – Maria Rosa 
Participação / Processo – 3/DGOU/DLOP/SAVO/2015 
Infração – Violação do dever de conservação não execução de 
obras 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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, determino o envio do processo 
contraordenção nº 16/CO /15, ao Tribunal Judicial da Comarca 
de Loures, para efeitos de Impugnação Judicial da decisão 
proferida a fls. 85 
Data 5 fevereiro 2016 
 
Processo - 52 /CO/15  
Arguido – Construções Ferreira & Velosa, lda 
Participação / Processo –12/PART/DFM-11-06-2015 
Infração – Limpeza de Terreno 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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. 49 a 51 do processo 
de contraordenação nº 23/CO/15, determino o arquivamento 
do mesmo, dando conhecimento á chefe de Divisão do DJFM 
para os efeitos tidos por convenientes.  
Data 5  fevereiro 2016 
 
Processo - 113 /CO/14  
Arguido – Dolce & Bianco 
Participação / Processo – 51/PART/DFM-26-11-2014 
Infração – Não deu cumprimento a medida cautelar de 
encerramento 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
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. 51 a 53 do processo 
de contraordenação nº 13/CO/13, determino o arquivamento 
do mesmo, dando conhecimento á chefe de Divisão do DJFM 
para os efeitos tidos por convenientes.  
Data 5 fevereiro 2016 
 
Processo - 1 /CO/15  
Arguido –António dos Santos Marques  
Participação / Processo – 23/JF/SAVO/DLOP/2014 
Infração – Ocupação do Imóvel como lar sem autorização de 
utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 12, do ponto 12, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e de acordo com o proposto a fls. 59 dos 
Autos, determino que o pagamento da coima aplicada deva ser 
feito em 4 prestações mensais e sucessivas de 250.00€ sendo que 

á primeira prestação acresce o valor das custas na totalidade no 
valor de 61.00€.  
A primeira prestação vencer-se-á ate ao dia 1 de março de 2016. 
Data 5  fevereiro 2016 
 
Processo - 3 /CO/15  
Arguido –António Sousa 
Participação / Processo – 52/PART/DFM-04-12-2014 
Infração – Limpeza de terreno 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Considerando as competências que me foram delegadas no 
âmbito do nº 12, do ponto 12, do Despacho nº 107/Pres/2015, 
de 27 de outubro e de acordo com o proposto a fls. 106 dos 
Autos, determino que o pagamento da coima aplicada deva ser 
feito em 3 prestações mensais e sucessivas de 100.00€ sendo que 
á primeira prestação acresce o valor das custas na totalidade no 
valor de 71.20€.  
A primeira prestação vencer-se-á ate ao dia 1 de abril de 2016. 
Data 18 fevereiro 2016 
 
Processo – 13 /CO /15   
Arguido – Cristina Isabel Farinha Relvacho Silva 
Participação / Processo – 01/DLOP/DGOU/2015 
Infração – Execução de obras em desacordo com projeto 
aprovado 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 1.500.00€ 
Custas – 71.20€ 
Data 18 fevereiro 2016 
 
Processo – 40 /CO /15   
Arguido – Helena Biague 
Participação / Processo – 8/PART/DFM-16-04-2015 
Infração – Obras na instalação do aparelho de ar condicionado 
sem consentimento do condomínio 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – Admoestação 
Custas – 71.20€ 
Data 18 fevereiro 2016 
 
Processo – 30 /CO /15   
Arguido – Associação melhoramento do Vale Pequeno 
Participação / Processo – 3/JF/SAVO/DLOP/2015 
Infração – Ocupação do imóvel sem autorização de utilização 
Despacho do Sr. Vereador Edgar S. Valles 
Coima – 3.000.00€ 
Custas – 61.00€ 
Data 18 fevereiro 2016 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 25 de fevereiro de 2016 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“O ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2016 E 
AS AUTARQUIAS LOCAIS” 

 
Considerando que a proposta de OE para 2016: 
 
□ Elimina alguns constrangimentos à gestão autónoma 
dos recursos próprios das autarquias locais, 
designadamente no domínio da gestão do pessoal ao seu 
serviço, e minimiza outros, como aspetos relacionados 
com a execução da lei dos compromissos ou com a 
consignação forçada de algumas receitas; mantém um 
quadro geral de deveres de informação e um regime 
sancionatório próprios do exercício de tutelas de mérito e 
integrativa que a Constituição da República expressamente 
veda; 
 
□ Persiste no crónico incumprimento da Lei das Finanças 
Locais, avaliado em cerca de 300 milhões de euros às 
autarquias, tão mais incompreensível quanto a abrupta 
redução das receitas a que foram sujeitas, quer com a 
imposição da nova Lei de Finanças Locais, quer com os 
cortes impostos desde 2011; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 25 de 
Fevereiro de 2016, delibera: 
 
1.º Saudar e valorizar as disposições que visam eliminar ou 
minimizar alguns dos constrangimentos à autonomia do 
Poder Local, designadamente quanto à eliminação de 
consignações e as restrições à contratação de pessoal; 
 
2.º Condenar o prosseguimento da sonegação dos 
recursos que a Constituição e a Lei atribuem às autarquias 
locais e reclamar o cabal respeito pela Lei das Finanças 
Locais; 
 

3.º Reclamar medidas urgentes que ponham fim às mais 
diversas formas de tutela não estritamente inspetiva e 
reponham um quadro conforme ao regime de autonomia 
prescrito pela Constituição da República. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do BE da CDU e de 
Domingos Cabaço em nome individual e com as abstenções do PS, 
PSD e CDS/PP) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 26 de fevereiro de 2016 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“DIA INTERNACIONAL DA MULHER – 8 DE MARÇO 
UM DIA INCONTORNÁVEL NO CAMINHO DE UMA SOCIEDADE 

JUSTA LIVRE DE DESIGUALDADES E DISCRIMINAÇÕES” 
 

O Dia Internacional da Mulher está historicamente ligado 
à luta das mulheres trabalhadoras pela sua emancipação 
política, económica e social. 
 
Ao longo de mais de um século, desde a aprovação, 
durante a 2.ª Conferência Internacional de Mulheres 
(Copenhaga, 1910), de um Dia Internacional da Mulher, 
são inúmeros os exemplos em que este dia se eleva como 
manifestação e luta pelas mais justas aspirações das 
mulheres de todo o mundo, um dia de ação das mulheres 
pelos seus direitos próprios, contra todas as formas de 
discriminação. 
 
Os objetivos que estiveram na origem da instituição do 
Dia Internacional da Mulher mantêm-se atuais: a 
sociedade em que vivemos é marcada pelo triunfo de 
desigualdades, pela gigantesca desproporção entre os 
poucos detentores da riqueza e os muitos milhões de 
homens, mulheres e crianças que nada têm. Milhões de 
mulheres no mundo não têm garantida a sua 
sobrevivência e dos seus familiares. São as primeiras 
vítimas dos conflitos armados e das guerras do 
imperialismo. 
 
O 8 de Março assume-se pelo facto de transportar para o 
tempo presente um património histórico de luta das 
mulheres pela sua emancipação, com reivindicações 
específicas, que constitui um fator de enriquecimento de 
uma luta comum a homens e mulheres pela transformação 
social. Trata-se de uma data histórica, um dia para 
assinalar uma luta de todos os dias. 
 
O poder local democrático, que este ano assinala 40 anos 
das primeiras eleições para os seus órgãos, tem assumido 
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um importante papel no assinalar desta data desde as 
primeiras comemorações do 8 de Março em liberdade, em 
1975. 
 
O poder local tem um papel importante na promoção dos 
valores da igualdade de direitos das mulheres, ancorados 
nos valores de Abril e nos princípios e direitos 
consagrados na Constituição da República Portuguesa. 
Nas suas esferas de competência tem tido um papel 
importante na promoção dos direitos das mulheres, na 
valorização da sua participação como parte integrante da 
vida e história locais. 
 
Neste órgão autárquico queremos saudar as mulheres 
portuguesas e em particular as que vivem, trabalham e 
estudam no concelho de Odivelas. 
 
Em Portugal iniciou-se um caminho de recuperação de 
rendimentos e de direitos, que têm estado na base da luta 
travada nos últimos quatro anos e que têm importância 
para a melhoria das condições de vida das mulheres: a 
reposição do horário de trabalho das 35 horas semanais na 
Administração Pública; o aumento do salário mínimo 
nacional; a reposição dos quatro feriados suspensos; o 
direito das mulheres à interrupção voluntária da gravidez, 
sem pressões nem condicionamentos; a eliminação das 
penhoras e hipotecas da habitação em execuções fiscais. 
 
É um caminho que importa prosseguir e consolidar e que 
não dispensa que as mulheres se assumam como sujeitos 
ativos na luta para responder aos problemas mais sentidos 
e pela concretização da igualdade na lei e na vida. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 1ª 
Sessão Ordinária em 25 de Fevereiro de, apela às mulheres 
para que, com a sua determinação, coragem e confiança 
no futuro, comemorem o Dia Internacional da Mulher, 
honrando todas e todos os que lutam por uma sociedade 
justa, livre de desigualdades e de discriminações. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do BE, CDU, PS e 
CDS/PP com a abstenção do PSD e com o Voto contra de 
Domingos Cabaço em nome individual) 
 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 26 de fevereiro de 2016 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

“QUINTA DAS PRETAS (CENTRO) – FAMÕES” 
 

Considerando que:  
 
A. No início de 2004 foi assinado o protocolo entre o ex-
IGAPHE (atual IHRU) e o Município de Odivelas 
relativo à transferência de 273 fogos para esta autarquia, 
que incluía 76 fogos na Freguesia de Famões – Bairro 
Quinta das Pretas;  
 
B. O Município de Odivelas assegurou - e bem - logo 
após a transferência dos fogos que eram propriedade do 
IGAPHE, a sua possibilidade de alienação aos 
arrendatários, adotando as condições atrativas plasmadas 
na metodologia que então vigorava para o restante parque 
habitacional e procurando ir ao encontro das legitimas 
expetativas da generalidade dos inquilinos;  
 
C. Atualmente o Município de Odivelas é ainda 
responsável no Bairro pela gestão e manutenção de 
inúmeros fogos que não chegaram a ser adquiridos pelos 
seus inquilinos, bem como, naturalmente, pela 
manutenção e requalificação dos seus espaços 
envolventes;  
 
D. Para além dos 3 fogos municipais devolutos que serão 
alvo, no decurso do presente ano, da empreitada de 
reabilitação já adjudicada pelo Município, persistirão 6 
outros fogos municipais devolutos cuja reabilitação não se 
encontra ainda programada, nomeadamente 3 fogos de 
tipologia T1, num edifício que se encontra há anos 
emparedado; 
 
E. Existem no Bairro perto de uma dezena de lojas, de 
alegada propriedade privada, há anos completamente 
abandonadas, que representam um perigo para a 
segurança e um foco de insalubridade na zona; 
 
F. Existe em plena Praceta 25 de agosto um 
espaço/edifício degradado e devoluto que, no presente, se 
encontra supostamente sob gestão da Junta da União das 
Freguesias de Pontinha e Famões, cujo estado em questão 
em nada contribui para a necessária qualificação da zona. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 25 de 
fevereiro, na sua 1.ª Sessão Ordinária de 2016, delibera 
recomendar ao Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas que: 
 
1. Tome diligências para incluir no programa plurianual de 
investimento municipal a reabilitação de todos os fogos 
municipais devolutos existentes no Bairro da Quinta das 
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Pretas, nomeadamente os três T1 existentes no edifício 
emparedado; 
 
2. Tome todas as diligências necessárias, ao abrigo da 
legislação em vigor, junto dos proprietários das lojas 
devolutas existentes no Bairro da Quinta das Pretas e que 
constituem risco para a segurança e saúde pública, no 
sentido de assegurar a imediata assunção pelos próprios da 
sua beneficiação ou emparedamento; 
 
3. Intervir, em estreita articulação com a Junta da União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, na qualificação das 
áreas envolventes do parque habitacional do Bairro, dando 
particular atenção à Praceta 25 de agosto. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 26 de fevereiro de 2016 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“TRANSMISSÃO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS” 

 
Considerando que: 
 
1. Passados 42 anos do 25 de Abril de 1974, observa-se 
um desinteresse muito acentuado dos(as) cidadãos(ãs) 
pelos órgãos do poder local, bem como pelo 
funcionamento das reuniões onde se tomam decisões que 
têm importância para as suas vidas; 
 
2. O Bloco de Esquerda, assim como todas as forças 
políticas, pugna por uma maior participação dos cidadãos 
na democracia; 
 
3. Numa época em que muito se fala do afastamento entre 
os(as) eleitores(as) e os(as) eleitos(as), apelamos a todos os 
membros desta Assembleia Municipal para o dever de 
levar o seu trabalho até aos seus eleitores e eleitoras. Está 
na hora de facilitar o acesso aos meios de decisão, 
independentemente dos(as) cidadãos(ãs) poderem assistir 
presencialmente a estas sessões; 
 
4. Ao longo do mandato têm existido alguns problemas 
com a elaboração e aprovação das atas. Parte dessas 
dificuldades prendem-se com questões técnicas e 
orçamentais; 
 
5. Esta Assembleia pode e deve recorrer às novas 
tecnologias que permitem transmitir em direto todo o 

debate político da Assembleia Municipal, levando o 
mesmo aos(às) nossos(as) munícipes, independentemente 
do local onde se encontrem. 
 
6. Os vídeos devem ficar também disponíveis para 
consulta no site da Assembleia Municipal de Odivelas; 
 
7. As sessões públicas devem ser tornadas realmente 
públicas. Hoje em dia consegue-se com um telemóvel e 
ligação à internet fazer transmissões em direto para todo o 
mundo. É certo que, sem grandes gastos, conseguir-se-á 
tornar esta proposta uma realidade; 
 
8. Numa tentativa de abertura à população, o executivo 
municipal aprovou uma deliberação para tornar as 
reuniões de câmara públicas e descentralizadas. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
Sessão Ordinária no dia 25 de fevereiro de 2016, 
recomenda à Mesa da Assembleia Municipal de Odivelas e 
à Câmara Municipal que criem, com a maior celeridade 
possível, as condições para: 
 
1. Transmitir as suas sessões, ordinárias e extraordinárias, 
em direto, através da Internet, nos formatos de vídeo e 
áudio, acessível a todos os cidadãos e cidadãs, solicitando 
para isso os meios técnicos do município; 
 
2. Disponibilizar para consulta a qualquer cidadão(ã) o 
áudio e vídeo, registados durante as suas sessões, no site 
da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal ou noutro 
criado para o efeito e em canais de acesso livre na internet 
(youtube ou vimeo, por exemplo). 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 26 de fevereiro de 2016 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VOTO DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

“UMBERTO ECO” 
 

Umberto Eco nasceu em Alexandria na região de 
Piemonte, sobejamente conhecida pelas suas fábricas de 
chapéus, a 5 de janeiro de 1932. 
 
Estudante da Universidade de Turim onde ingressou no 
curso de Direito mas a Literatura e a Filosofia Medieval 
acabaram por ser as suas áreas de maior interesse nessa 
época, e foi na Universidade Turim Umberto que em 1953 
se doutorou com uma tese sobre S. Tomás de Aquino. 
 
Trabalhou como editor de cultura na televisão italiana, e 
deu aulas na Universidade de Turim, Florença, Milão e 
Bolonha. 
 
Colaborou com a imprensa italiana em particular na 
revista “L´espresso” e no diário “Repubblica” onde 
colheu o reconhecimento e notoriedade pela sua 
diversidade nas abordagens culturais dos mais variados 
temas que adorava, são exemplo disso os filmes da 
produtora Walt Disney e a saga James Bond, que Eco 
esmiuçou com grande ironia nos seus textos. 
 
Nos anos 70, Umberto Eco viu suas lides académicas 
serem cruzadas pela expressão ‘Semiótica’, descoberta 
pelo filósofo John Locke, aderindo assim à conceção 
anglo-saxônica desta disciplina, deixando de lado a visão 
semiológica adotada por Saussure. Ele procura uma visão 
renovada da semiótica nos conceitos de Kant e Peirce, o 
que se pode verificar nas obras “As Formas do Conteúdo 
(1971) “e “Tratado Geral de Semiótica (1975)”.  
     
Em 1980 Umberto Eco salta para as bocas do mundo 
com o seu primeiro romance “O Nome da Rosa” obra-
prima da literatura traduzida em mais de 15 línguas que 
viria em 1986 a servir de argumento para o filme com o 
mesmo título e que conta com o Sean Connery no papel 
principal. 
 
Escreveu ainda outros romances como: O Pêndulo de 
Foucault - 1988, A ilha do dia anterior - 1994, Baudolino - 
2000, A misteriosa chama da Rainha Loana – 2004, O 
Cemitério de Praga – 2011, O Número Zero – 2015. 
 
Umberto Eco morreu na sua casa, em Milão, na noite de 
19 de fevereiro de 2016, aos 84 anos, para trás deixa uma 
vasta obra literária e científica que o eternizará como um 
dos maiores escritores italianos do século XX. 
 
Com a sua morte desaparece uma notável personalidade 
do mundo da literatura. 
 

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

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 26 de fevereiro de 2016 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

“PME EXCELÊNCIA 2015” 
 

O Concelho de Odivelas tem um tecido empresarial 
empreendedor com potencial de crescimento, de que é 
prova a recente atribuição do estatuto PME Líder 2015 a 
60 empresas sediadas em Odivelas, das quais 11 
receberam o estatuto PME Excelência, por parte do 
IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação. 
 
Esta atribuição insere-se num programa de qualificação de 
empresas do IAPMEI – o programa FINICRESCE – que 
visa conferir notoriedade e otimizar condições de 
financiamento e de reforço competitivo ao segmento das 
PME Líder. 
  
Do universo das PME Líder foram selecionadas pelo 
IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal e 
entidades bancárias nacionais, as PME Excelência. Esta 
atribuição é um selo que destaca o mérito das pequenas e 
médias empresas, com perfis de desempenho superiores 
face às suas congéneres nacionais. São estas empresas que, 
pelas suas características, constituem importantes 
alavancas de desenvolvimento. 
 
Considerando que nos últimos anos a conjuntura 
macroeconómica têm sido adversa, é notável o mérito das 
empresas que, pela excelência da sua gestão, tem lutado 
por se afirmarem nos mercados, contribuindo para a 
recuperação da economia local e nacional. 
 
Neste contexto, expressamos o nosso reconhecimento e 
as mais sinceras felicitações a estas 11 empresas do 
Concelho de Odivelas, distinguidas pelo mérito do seu 
desempenho: 
 
“PME’s Excelência 2015” – Distingue 11 empresas: 
 
- Frigoríficos Imperial, Lda.; 
- Auto Cambota, Lda.; 
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- Emetrês - Sociedade Distribuidora de Equipamentos 
Gráficos, Lda.; 
- Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A.; 
- Os Preguiças - Educação e Apoio Pedagógico, Lda.; 
- Futuritalhos, Lda.; 
- Infrasecur - Sistemas de Segurança, S.A.; 
- Ambigroup Resíduos, S.A.; 
- Farmácia da Famões, Lda; 
- Sequeira Pinto - Comércio de Combustíveis, Lda.; 
- J. C. Sampaio, Lda. 
 
Desejamos que no futuro a esta relação de empresas se 
juntem muitas mais, e entendemos que a Câmara 
Municipal de Odivelas pode e deve ter um contributo 
relevante no crescimento desta lista.  
 
É certo que já dispõe de alguns instrumentos de apoio ao 
tecido empresarial local, como são os casos da política de 
Isenção de Derrama, a Start In Odivelas ou o Programa 
Mais Apoio, Mais Emprego. 
 
O reforço da intervenção da CMO junto dos(as) agentes 
económicos deve passar não só pela constante atualização 
do conhecimento dos seus problemas e necessidades e 
pela implementação de estratégias de apoio a essas 
necessidades, mas também pela possibilidade de potenciar 
o inter-conhecimento dos agentes económicos locais, 
aspeto que pode induzir mecanismos de cooperação e de 
economia de escala.  
 
Assim a Assembleia Municipal de Odivelas reunida na sua 
1ª Sessão Ordinária de 2016, no dia 25 de Fevereiro, 
delibera aprovar um Voto de Congratulação às empresas 
galardoadas acima referidas. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 26 de fevereiro de 2016 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 
Autorização para acionamento de reserva de 
recrutamento, com vista à contratação de três Assistentes 
Operacionais, constituída em resultado do procedimento 
concursal comum para ocupação de dezanove postos de 
trabalho na categoria de Assistente Operacional, por 
tempo indeterminado, para a Divisão de Educação e 
afetação do montante de €28.397,33 (vinte e oito mil, 
trezentos e noventa e sete euros e trinta e três cêntimos) 
aos referidos recrutamentos, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2016/1090, de 2016.01.28, 
deliberada na 3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 10 de fevereiro de 2016, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 3 de 2016, 
página 10), remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, à Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Atas da Assembleia Municipal de Odivelas: 
 
Ata nº 07/2015, referente à 6ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 23 de abril de 2015; 
 
Ata n.º 08/2015, referente à Sessão Evocativa do 41º 
Aniversário do 25 de abril, realizada em 24 de abril de 
2015; 
 
Ata n.º 09/2015, referente à 2ª Sessão Ordinária, realizada 
em 30 de abril de 2015; 
 
Ata n.º 10/2015, referente à 7ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 07 de maio de 2015; 
 
Ata n.º 11/2015, referente à 8ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 28 de maio de 2015; 
 
Ata n.º 12/2015, referente à 9ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 18 de junho de 2015. 
 
(Aprovadas por maioria) 

 
 


