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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

21.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 31 de outubro de 2018 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“NOMEAÇÃO DO PADRE DA PARÓQUIA DA PÓVOA DE SANTO 
ADRIÃO PARA BISPO DAS FORÇAS ARMADAS E DAS FORÇAS DE 

SEGURANÇA PORTUGUESAS 
 
D. Rui Manuel de Sousa Valério, de 53 anos, conhecido 
no seu dia-a-dia como Padre Rui Valério, Pároco da 
Póvoa de Santo Adrião, foi nomeado novo Bispo das 
Forças Armadas e das Forças de Segurança Portuguesas, 
no passado sábado, 27 de outubro. Pertencendo aos “… 
Padres Monfortinos tornou-se, com esta nomeação, no 
primeiro sacerdote português desta congregação a ser 
nomeado Bispo”, estando agendada a sua ordenação para 
o dia 25 de novembro, em cerimónia a ter lugar no 
Mosteiro dos Jerónimos. 
 
Detentor de um vasto currículo pessoal, profissional e 
académico, “o novo Bispo português entrou, em 1976, no 
Seminário Monfortino, em Fátima, onde prosseguiu os 
estudos. Mais tarde, em 1984, ingressou no noviciado, em 
Santermo-in-Colle, Bari, Itália, e emitiu a primeira 
profissão religiosa a 6 de setembro de 1985”. Começava a 
desenhar-se um percurso exemplar, tendo professado “os 
votos perpétuos a 6 de outubro de 1990” e sendo 
ordenado sacerdote a 23 de março de 1991, em Fátima, 
por D. Alberto Cosme do Amaral, Bispo de Leiria-Fátima. 
 
O Padre Rui Valério veio a estudar Filosofia, em Roma, 
na Pontifícia Universidade Lateranense, entre 1985 e 1987, 
e “frequentou Teologia, na Pontifícia Universidade 
Gregoriana, onde concluiu a licenciatura, em 1992, com a 
especialização em Teologia Dogmática”. Em 1995, viaja 
para a Bélgica, onde frequentou o curso de Espiritualidade 
Missionária (1995/1996), no Centre International 
Montfortain. De regresso a Portugal ingressa na 
Universidade Católica Portuguesa (1997) iniciando o 
Doutoramento em Teologia. “Entre 1992 e 1993, foi 

capelão no Hospital da Marinha e, entre 2008 e 2011, 
capelão na Escola Naval”. 
 
Foi coadjutor na Diocese de Beja, nas paróquias de Castro 
Verde (entre 1993 e 1995) e pároco de 2001 a 2007. “No 
Patriarcado de Lisboa, foi coadjutor na Paróquia da Póvoa 
de Santo Adrião, entre 1996 e 2001, e foi nomeado, em 
2011, pároco da mesma paróquia”. 
Trabalhou ainda, na Formação dos Postulantes dos 
Missionários Monfortinos, durante alguns anos, tendo 
sido nomeado pelo Papa Francisco, em 2016, como 
«Missionário da Misericórdia», durante o Ano Jubilar. 
 
Na Póvoa de Santo Adrião desde 2011, é ainda no tempo 
presente considerado por muitos como uma permanente 
“lufada de ar fresco”, pela enorme dinâmica que o 
caracteriza, traduzindo-se numa enorme “mais-valia para a 
paróquia”. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas felicita o Padre 
Rui Valério, Pároco da Póvoa de Santo Adrião, bem como 
toda a comunidade católica do concelho de Odivelas, pela 
nomeação, pelo Papa Francisco, pela condição de novo 
Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança 
Portuguesas. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 02 de novembro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

AGENDAMENTO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
RETIRADA DE PONTOS DA PRESENTE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Agendamento de reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, para o dia 5 de novembro de 2018, 
pelas 9h30, e retirada dos seguintes pontos da ordem do 
dia da presente reunião ordinária (a serem deliberados na 
referida reunião extraordinária) por proposta do 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no decorrer 
desta reunião: ponto 2.8, ponto 2.9, ponto 2.10, ponto 
2.11, ponto 3.4, ponto 3.5, ponto 3.6, ponto 4.1, ponto 
4.2, ponto 4.3, ponto 5.1, ponto 5.2, ponto 5.3, ponto 5.4, 
ponto 5.5, ponto 5.6 e ponto 5.7. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATAS 
 

 
 

ATA DA 17.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 

Ata da 17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 5 de setembro de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

16.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
13.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2018 

 
13.ª Alteração Orçamental de 2018, 16.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos mapas anexos à informação 
n.º Interno/2018/11963, de 2018.10.25, e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, de acordo com o 
proposto na referida informação: 
 
“13.ª Alteração Orçamental 
 
A 13.ª Alteração Orçamental de 2018 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
O reforço de 168.000,00 euros (cento e sessenta e oito mil 
euros), relativo ao projeto “Encargos de Cobrança da 
Receita”; 
 
Na rubrica “Pessoal do GP e de apoio aos Órgãos da 
Autarquia”, o valor de 95.000,00 euros (noventa e cinco 
mil euros); 
 
O valor de 70.000,00 euros (setenta mil euros), para a 
rubrica “Alterações Obrigatórias de Posicionamento 
Remuneratório”. 
 
 
-No Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico: 
 
27.500,00 euros (vinte e sete mil e quinhentos euros), para 
o projeto “Estudo Geológico e Geotécnico para as 
Vertentes de Odivelas”. 
 

-No Departamento de Gestão Ambiental e Transportes: 
 
No projeto “Intervenções em Linhas de Água”, o valor de 
30.000,00 euros (trinta mil euros); 
 
 
-No Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 
No projeto “Serviço de Intervenção e Restauro”, o valor 
de 34.000,00 euros (trinta e quatro mil euros); 
 
O valor de 39.378,81 euros (trinta e nove mil, trezentos e 
setenta e oito euros e oitenta e um cêntimos), referente ao 
projeto “Odivelas Box Cup”. 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 683.211,42 Euros (seiscentos e oitenta e três mil, 
duzentos e onze euros e quarenta e dois cêntimos), 
verificando-se uma diminuição das despesas de capital no 
valor de 1.075,48 Euros (mil e setenta e cinco euros e 
quarenta e oito cêntimos), por contrapartida de um 
acréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme quadro seguinte: 
 
 

Modificação da Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 601.479,90 600.404,42 

Total de Despesas Capital 81.731,52 82.807,00 

Total Geral 683.211,42 683.211,42 

(un: euros)” 
 
 
No lado da Receita, a Alteração Orçamental totaliza 
3.000,00 euros (três mil euros), verificando-se um 
aumento das receitas de capital, por contrapartida de um 
decréscimo das receitas correntes no mesmo montante, 
pelo que se verifica uma manutenção do valor do 
Orçamento. 
 
 

Modificação da Receita 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Receitas Correntes 0,00 3.000,00 

Total de Receitas Capital 3.000,00 0,00 

Total Geral 3.000,00 3.000,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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ORÇAMENTO E GOP 2019 
 

 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) 2019 
 
Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 
2019, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11971, de 2018.10.25 e documentos em 
anexo. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

MAPA DE PESSOAL 2019 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL 2019 
 
Proposta de Mapa de Pessoal para 2019, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/11489, de 
2018.10.10. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

DERRAMA 
 

 
 

DERRAMA REFERENTE A 2018 A APLICAR EM 2019 
 
Proposta de lançamento, em 2018, de uma Derrama de 
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), 
e isenção da Derrama, em 2018, para as empresas que 
tenham instalado ou instalem a sua sede social no 
Concelho de Odivelas e que tenham criado ou criem, e 
mantenham, no período da isenção, postos de trabalho, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11959, de 2018.10.25. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
 

 
 

FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
NO IRS EM 2019 E LIQUIDAR EM 2020 

 
Proposta de participação do Município de Odivelas no 
IRS em 2019, a liquidar em 2020, fixada nos 5%, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11962, de 2018.10.25. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

 
 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
RESPEITANTES AO ANO DE 2018 A LIQUIDAR EM 2019 

 
Proposta de fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
respeitantes ao ano de 2018 a liquidar em 2019, nos 
seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11966, de 2018.10.25: 
 
1. A fixação de uma taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) de 0,37% para os prédios urbanos, 
conforme alínea c), do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do art.º 
112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI), com todas as alterações legislativas introduzidas;  
 
2. Nos termos e para os efeitos do n.º 8, do art.º 112.º do 
diploma citado no número anterior, a majoração de 30% 
da taxa de IMI aplicável a prédios ou parte de prédios 
urbanos degradados;  
 
3. A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável para os 
prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de 
um ano e/ou para os prédios em ruínas, nos termos do 
n.º. 3, do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis;  
 
4. A redução da taxa de IMI, no caso de imóvel destinado 
a habitação própria e permanente, coincidente com o 
domicílio fiscal do proprietário, em função do número de 
dependentes que, nos termos do artigo 13.º do código do 
IRS, compõem o agregado familiar do proprietário, em: 
 
a) 40€ para dois dependentes a cargo; 
b) 70€ para três ou mais dependentes a cargo. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 
 

 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM PARA 2019 
 
Proposta de fixação da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem em 0,25%, a vigorar em 2019, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/11965, de 
2018.10.25. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES 
 
Adjudicação de lotes, minutas de contratos e 
compromisso das notas de encomenda relativos ao 
procedimento para fornecimento de bens alimentares, 
triénio 2019/2021, desenvolvido em agrupamento de 
entidades adjudicantes entre a Câmara Municipal de 
Loures e os SIMAR de Loures e Odivelas, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11837, de 2018.10.22 e documentos 
anexos: 
 
1. Adjudicação de oito lotes de bens alimentares às 
empresas constantes da informação acima referida, pelo 
período de 1 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 
2021;  
 
2. Minutas dos Contratos, constantes da documentação 
anexa à referida informação; 
 
3.Compromisso das notas de encomenda n.º: 18/00552 
(Lote 1), 18/00553 (Lote 2), 18/00554 (Lote 3), 18/00555 
(Lote 4), 18/00556 (Lote 5), 18/00557 (Lote 6) e 
18/00558 (Lote 8), constantes da documentação anexa à 
referida informação. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 15 
de outubro de 2018, na sua 24.ª reunião ordinária, de 
acordo com Proposta de Deliberação n.º 371/2018 e 
documentos anexos, remetidos à Câmara Municipal de 
Odivelas através do ofício S/28431, de 2018.10.18 dos 
SIMAR de Loures e Odivelas. (anexos à informação n.º 
Interno/2018//11837, de 2018.10.22, da Câmara Municipal de 
Odivelas, acima mencionada). 
 
(Nota: a autorização de despesa e início do procedimento para a aquisição de 
produtos alimentares, para o triénio 2019/2021, desenvolvido em agrupamento de 

entidades adjudicantes -Câmara Municipal de Loures e SIMAR de Loures e 
Odivelas- foram aprovados na 14.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 11 de julho de 2018 – Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 14/2018, de 24 de julho) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL 
 
No âmbito do concurso público para a aquisição de gás 
natural para o Município de Odivelas, Município de 
Loures e a Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., cuja atual previsão da despesa é de €289.266,96 
(duzentos e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e seis 
euros e noventa e seis cêntimos), foi deliberado o 
seguinte, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11924, de 2018.10.24 e 
documentos anexos: 
 
-“Regras de Entendimento para a Constituição de um 
Agrupamento de Entidades Adjudicantes” entre o 
Município de Odivelas, Município de Loures e a 
Gesloures; Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos; 
 
-Adoção do procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público, com publicação do anúncio no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o previsto no artigo 
16.º, n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 
todos do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.), com 
vista à celebração de contrato para aquisição de gás natural 
para o Município de Odivelas, Município de Loures e 
Gesloures – Gestão de equipamento Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., válido pelo período de dois anos e com 
início da aquisição pretendido para o dia 1 de abril de 
2019;  
 
-Autorização da repartição da despesa (nos termos 
identificados no ponto 11 da informação acima 
mencionada); 
 
-Nomeação do Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial, 
Joaquim Coelho, como Gestor do Contrato, nos termos e 
para efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP.  
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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FARMÁCIAS 
 

 
 

MAPAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DO 
CONCELHO PARA O ANO DE 2019 

EMISSÃO DE PARECER 
 
Emissão de parecer favorável aos Mapas de turnos das 
farmácias de serviço no Concelho de Odivelas, propostos 
pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, IP (ARSLVT, IP), para o ano de 2019, na 
sequência do solicitado por essa Instituição, nos termos e 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11811, de 2018.10.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 5 de novembro de 2018 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO MUNICÍPIO 

 

 
 

ALTERAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS NO CONSELHO GERAL DOS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS 

Alteração dos representantes da Câmara Municipal de 
Odivelas para representar o Município de Odivelas no 
Conselho Geral dos Agrupamentos de Escolas e Escolas 
não Agrupadas do Município de Odivelas, até ao final dos 
respetivos mandatos. De acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11816 de 2018.10.22, são 
propostos os seguintes representantes: 
 
- Vereadora, Dr.ª Susana Santos; 
- Adjunto da Vereadora, Dr. Luís Gomes da Costa; 
- Diretor do Departamento de Educação e Coesão Social, 

Dr. Gabriel Caetano; 
- Chefe da Divisão de Projetos Educativos, Igualdade e 

Cidadania, Dra. Lúcia Santos; 
- Técnica Superior, Dra. Alexandra Amaral; 
- Técnico Superior, Dr. António Atabão; 
- Técnico Superior, Dr. António Monteiro; 
- Técnico Superior, Dr. Bruno Inglês; 
- Técnica Superior, Dra. Carla Sérgio; 
- Técnica Superior, Dra. Catarina Franco; 
- Técnica Superior, Dra. Cátia Gaimota; 
- Técnica Superior, Dra. Célia Croca; 
- Técnica Superior, Dra. Cláudia Tinoca; 
- Técnica Superior, Dra. Isabel Dias; 
- Técnica Superior, Dra. Joana Nunes; 
- Técnico Superior, Dr. Jorge Luz; 
- Técnica Superior, Dra. Margarida Lopes; 
- Técnica Superior, Dra. Natália Freitas; 
- Técnica Superior, Dra. Natércia Almada; 
- Técnica Superior, Dra. Patricia Barroso; 
- Técnica Superior, Dra. Paula Reis; 
- Técnico Superior, Dr. Paulo Rainha; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 22 – 13 de novembro de 2018 

12 
 

- Técnica Superior, Dra. Rita Cabaço; 
- Técnica Superior, Dra. Rosa Silva; 
- Técnica Superior, Dra. Sara Branco; 
- Técnica Superior, Dra. Zita Silva. 
 
Agrupamentos de Escolas: 
 
-Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette; 
-Agrupamento de Escolas A sudoeste de Odivelas; 
-Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire; 
-Agrupamento de Escolas de Caneças; 
-Agrupamento de Escolas D. Dinis; 
-Agrupamento de Escolas Moinhos Arroja; 
-Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino; 
-Agrupamento de Escolas Vasco Santana. 
 
Escolas Não Agrupadas: 
 
- Escola Secundária da Ramada; 
- Escola Profissional Agrícola D. Dinis, Paiã. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO 
 

 
 

REFORÇO DE CABIMENTO DA RUBRICA DE SEGUROS 
RAMO VIATURAS PARA O ANO DE 2018 

 
Considerando o “Modus Operandi” de reembolsos de 
seguros das viaturas afetas às diversas Corporações de 
Bombeiros do Concelho de Odivelas, deliberado na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 7 de fevereiro de 2018, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 3 de 2018, página 11), é proposto o 
reforço de cabimento da rubrica de Seguros – Ramo 
Viaturas para o ano de 2018, no valor de €10.000,00 (dez 
mil euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2018/11893 de 24.10.2018 e nos termos da 
informação n.º Interno/2018/11941 de 2018.10.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
Autorização para a abertura de procedimento concursal 
com vista à constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para a categoria de 
técnico superior, no âmbito da internalização da atividade 

anteriormente gerida pela "Odivelas Viva - Construção e 
Manutenção de Equipamentos, S.A.”, com um conjunto 
de funções a desenvolver no âmbito das instalações do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/11695 de 
2018.10.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL (MOTORISTA) 

 
Autorização para abertura de procedimento concursal 
comum para ocupação de quatro postos de trabalho na 
categoria de assistente operacional (motorista), com vista à 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas, 
por tempo indeterminado, para a Divisão de Transportes 
e Oficinas, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11793, de 2018.10.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRÉMIOS DE MÉRITO "RAINHA SANTA ISABEL" 
 

 
 

MELHOR ALUNA DO 12º ANO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 
ENSINO SECUNDÁRIO REGULAR ANO LETIVO 2017/2018 

 
Atribuição do Prémio de Mérito “Rainha Santa Isabel”, no 
ano letivo 2017/2018, no valor de €250,00 (duzentos e 
cinquenta euros), à melhor aluna do 12º ano da disciplina 
de Português do Ensino Secundário Regular, Anna 
Kashpor, da Escola Secundária Pedro Alexandrino, do 
Concelho de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11763 de 2018.10.19. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MELHOR ALUNA DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 
ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL ANO LETIVO 2017/2018 

 
Atribuição do Prémio de Mérito “Rainha Santa Isabel”, no 
valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), relativo ao 
ano letivo 2017/2018, à melhor aluna da disciplina de 
Português do Ensino Secundário Profissional do 
Concelho de Odivelas, Inês Alexandra Máximo Martins, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11763 de 2018.10.19. 
 
(Aprovado por maioria) 
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CONTRATOS PROGRAMA 
 

 
 

MINUTAS DE CONTRATOS-PROGRAMA NO ÂMBITO DAS 
CANDIDATURAS À MEDIDA III DO PROGRAMA DE APOIO 
MUNICIPAL DE ODIVELAS (PAMO) 2018 – EIXO SOCIAL 

 
Minutas de Contratos-Programa a celebrar, no âmbito das 
candidaturas relativas à Medida III, do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO) 2018, Eixo Social, 
entre o Município de Odivelas, o Espaço Nova Vida e o 
Centro Comunitário Paroquial da Ramada, aprovadas na 
14.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 11 de julho de 2018, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 14 de 2018, página 21), de acordo 
com o proposto na informação dos serviços com o n.º 
Interno/2018/11909 de 2018.10.24, e nos termos das 
minutas apensas à referida informação: 

 
 

“CONTRATO PROGRAMA 
PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

(PAMO) 
EIXO SOCIAL 

 
Considerando que: 
 
O Município de Odivelas tem um papel preponderante no 
apoio às instituições que desenvolvem atividades culturais, 
desportivas, sociais e religiosas na área geográfica do seu 
Concelho; 
 
O Espaço Nova Vida é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social que pretende servir a população com 
diversas respostas sociais; 
 
Esta instituição é uma entidade determinante na 
concretização dos objetivos desta Edilidade; 
 
A necessidade de garantir a plena transparência, 
divulgação, avaliação e prestação de contas dos apoios 
financeiros públicos concedidos; 
 
A necessidade de enquadrar os apoios financeiros 
públicos na execução de um programa de ação concreto 
de promoção da melhoria dos serviços e das respostas 
sociais das entidades aos munícipes e o reforço do sentido 
de responsabilidade dos OUTORGANTES relativamente ao 
cumprimento das obrigações assumidas no âmbito do 
PAMO; 
 
É celebrado de livre vontade entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, HUGO MARTINS, adiante designado 
por PRIMEIRO OUTORGANTE;  

E 
 
ESPAÇO NOVA VIDA, Instituição Particular de 
Solidariedade Social, com sede na Rua Soldado Joaquim 
Manuel Lagarto, Bairro do Girassol, 2620-243 Ramada, 
pessoa coletiva com o n.º 510 567 959, neste ato 
representado pelo senhor Presidente da Direção Luís 
Gonçalves, adiante designado por SEGUNDO 

OUTORGANTE; 
 
O presente Contrato-Programa, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir e 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula primeira 

(Finalidade) 
 

1. O presente Contrato-Programa tem por finalidade 
regular os termos da atribuição das comparticipações 
financeiras no âmbito do Regulamento do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), deliberado e 
aprovado na 3.ª Reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 28 de abril de 2015 e na 13.ª 
Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas de 23 de julho de 2015, publicado no Boletim 
Municipal de Odivelas Ano XVI, n.º 14, de 28 de julho de 
2015. 
 
2. São abrangidas pelo disposto no presente Contrato-
Programa as comparticipações financeiras previstas no 
artigo 11º do PAMO - Medida III. 

 
Cláusula segunda 

(Objeto) 
 

As comparticipações financeiras destinam-se a 
comparticipar os custos com a realização de obras de 
recuperação e requalificação das instalações no Bairro 
Mário Madeira – Rua Dom Nuno Álvares Pereira, Bairro 
Mário Madeira, 1675-148 Pontinha, consideradas 
imprescindíveis para garantir a melhoria da qualidade dos 
serviços/atividades a prestar aos seus utilizadores. 

 
Cláusula terceira 

(Comparticipação Financeira – Procedimento) 
 

1. Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 
PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a conceder ao 
SEGUNDO OUTORGANTE, uma comparticipação financeira 
no montante global de € 49.200,00 (quarenta e nove mil e 
duzentos mil euros). 
 
2. O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efetuado em três tranches, da seguinte forma: 
 
a) 1.ª tranche no montante de € 20.000,00 (vinte mil 
euros); 
 
b) 2.ª tranche no montante de € 15.000,00 (quinze mil 
euros); 
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c) 3.ª tranche no montante de € 14.200,00 (catorze mil e 
duzentos euros).  
 
3. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à transferência da 
primeira tranche mediante a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto de medição e faturação 
que represente no mínimo o montante da verba a 
transferir, assinado pelo empreiteiro e pelo dono da obra e 
da respetiva confirmação através de vistoria ao local por 
um técnico do Município de Odivelas habilitado para o 
efeito. 
 
4. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à entrega da 
segunda tranche após a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto de medição referentes à 
conclusão de 50% dos trabalhos a executar, assinado pelo 
empreiteiro e pelo dono da obra, bem como da 
apresentação dos comprovativos das despesas efetuadas e 
da respetiva confirmação através de vistoria ao local, por 
um técnico do Município de Odivelas habilitado para o 
efeito. 
 
5. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à entrega da 
terceira tranche após a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto da conclusão da obra, 
bem como da apresentação dos comprovativos das 
despesas efetuadas e da respetiva confirmação através de 
vistoria ao local efetuada por um técnico do Município de 
Odivelas habilitado para o efeito. 

 
Cláusula quarta 

(Obrigações das partes) 
 

1) O PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Comparticipar financeiramente, nos termos da cláusula 
terceira; 
 
b) Acompanhar, monitorizar e avaliar semestralmente a 
execução do Contrato Programa, nos termos do disposto 
no artigo 11º e 21º do PAMO; 
 
c) Divulgar anualmente através da sua página oficial os 
apoios financeiros concedidos ao SEGUNDO 
OUTORGANTE. 
 
2) O SEGUNDO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Aplicar as verbas atribuídas aos fins consignados no 
PAMO e no presente Contrato Programa; 
 
b) Apresentar a documentação exigida, prevista nos 
termos do artigo 11º do PAMO; 
 
c) Proceder à prestação de contas dos apoios financeiros 
recebidos, até 31 de dezembro de cada ano, nos termos do 
PAMO; 
 
 
 

d) Organizar e manter um dossiê financeiro com todos os 
documentos suscetíveis de comprovar as informações e 
declarações prestadas, bem como os comprovativos das 
despesas efetuadas e disponibilizá-lo quando solicitado 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e) Colaborar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no 
desenvolvimento das iniciativas municipais, quando 
solicitado e desde que não prejudique a sua atividade 
regular; 
 
f) Mencionar nos materiais de divulgação da intervenção o 
apoio do PRIMEIRO OUTORGANTE, acompanhado do 
Brazão ou logotipo da Câmara Municipal; 
 
g) Disponibilizar informação complementar ao PRIMEIRO 
OUTORGANTE, designadamente relacionada com a 
elaboração do diagnóstico social do concelho e carta 
social. 

 
Cláusula quinta 

(Incumprimento) 
 

O não cumprimento, por qualquer uma das partes, das 
obrigações previstas no presente Contrato-Programa 
implica a resolução do mesmo, mediante notificação 
enviada por carta registada e aviso de receção, com uma 
antecedência de dez dias, após conhecimento dos factos. 

 
Cláusula sexta 

(Período de vigência) 
 

O presente Contrato-Programa é celebrado pelo prazo de 
um ano com efeitos a partir do momento da sua 
assinatura. 
 
O presente Contrato-Programa é feito em dois 
exemplares, que vão ser assinados pelos representantes 
das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, …. de ……….. de . 
 
Pelo Primeiro Outorgante Pelo Segundo Outorgante 
____________________ _____________________ 

(HUGO MARTINS) (LUIS GONÇALVES)” 
 
 
 

“CONTRATO PROGRAMA 
PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

(PAMO) 
EIXO SOCIAL 

 
Considerando que: 
 
O Município de Odivelas tem um papel preponderante no 
apoio às instituições que desenvolvem atividades culturais, 
desportivas, sociais e religiosas na área geográfica do seu 
Concelho; 
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O Centro Comunitário Paroquial da Ramada é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social que pretende 
servir a população com diversas respostas sociais; 
 
Esta instituição é uma entidade determinante na 
concretização dos objetivos desta Edilidade; 
 
A necessidade de garantir a plena transparência, 
divulgação, avaliação e prestação de contas dos apoios 
financeiros públicos concedidos; 
 
A necessidade de enquadrar os apoios financeiros 
públicos na execução de um programa de ação concreto 
de promoção da melhoria dos serviços e das respostas 
sociais das entidades aos munícipes e o reforço do sentido 
de responsabilidade dos OUTORGANTES relativamente ao 
cumprimento das obrigações assumidas no âmbito do 
PAMO; 
 
É celebrado de livre vontade entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, HUGO MARTINS, adiante designado 
por PRIMEIRO OUTORGANTE;  
 
E 
 
CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na 
Rua Marquesa de Alorna, n.º 4, 2620-270 Ramada, pessoa 
coletiva com o n.º 503 165 328, neste ato representado 
pelo Senhor Presidente da Direção Pe. Jorge Sobreiro, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE;   
 
O presente Contrato-Programa, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir e 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula primeira 

(Finalidade) 
 

1. O presente Contrato-Programa tem por finalidade 
regular os termos da atribuição das comparticipações 
financeiras no âmbito do Regulamento do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), deliberado e 
aprovado na 3.ª Reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 28 de abril de 2015 e na 13.ª 
Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas de 23 de julho de 2015, publicado no Boletim 
Municipal de Odivelas Ano XVI, n.º 14, de 28 de julho de 
2015. 
 
2. São abrangidas pelo disposto no presente Contrato-
Programa as comparticipações financeiras previstas no 
artigo 11º do PAMO - Medida III. 

 
 

Cláusula segunda 
(Objeto) 

 
As comparticipações financeiras destinam-se a 
comparticipar os custos com a realização de obras de 
conservação e manutenção de instalações da Creche Santa 
Teresinha – Rua Fernando Farinha, n.º 68, Loja 1, Jardim 
da Amoreira, 2620-514 Ramada, consideradas 
imprescindíveis para garantir a melhoria da qualidade dos 
serviços e atividades a prestar aos seus utilizadores. 

 
Cláusula terceira 

(Comparticipação Financeira – Procedimento) 
 

1. Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 
PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a conceder ao 
SEGUNDO OUTORGANTE, uma comparticipação financeira 
no montante global de € 10.000,00 (dez mil euros). 
 
2. O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efetuado em duas tranches, da seguinte forma: 
 
a) 1.ª tranche no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros); 
 
b) 2.ª tranche no montante de € 5.000,00 (cinco mil 
euros); 
 
3. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à transferência da 
primeira tranche mediante a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto de medição e faturação 
que represente no mínimo o montante da verba a 
transferir, assinado pelo empreiteiro e pelo dono da obra e 
da respetiva confirmação através de vistoria ao local por 
um técnico do Município de Odivelas habilitado para o 
efeito. 
 
4. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à entrega da 
segunda tranche após a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto da conclusão da obra, 
bem como da apresentação dos comprovativos das 
despesas efetuadas e da respetiva confirmação através de 
vistoria ao local efetuada por um técnico do Município de 
Odivelas habilitado para o efeito. 

 
Cláusula quarta 

(Obrigações das partes) 
 

1) O PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Comparticipar financeiramente, nos termos da cláusula 
terceira; 
 
b) Acompanhar, monitorizar e avaliar semestralmente a 
execução do Contrato Programa, nos termos do disposto 
no artigo 11º e 21º do PAMO; 
 
c) Divulgar anualmente através da sua página oficial os 
apoios financeiros concedidos ao SEGUNDO 
OUTORGANTE. 
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2) O SEGUNDO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Aplicar as verbas atribuídas aos fins consignados no 
PAMO e no presente Contrato Programa; 
 
b) Apresentar a documentação exigida, prevista nos 
termos do artigo 11º do PAMO; 
 
c) Proceder à prestação de contas dos apoios financeiros 
recebidos, até 31 de dezembro de cada ano, nos termos do 
PAMO; 
 
d) Organizar e manter um dossiê financeiro com todos os 
documentos suscetíveis de comprovar as informações e 
declarações prestadas, bem como os comprovativos das 
despesas efetuadas e, disponibilizá-lo quando solicitado 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e) Colaborar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no 
desenvolvimento das iniciativas municipais, quando 
solicitado e desde que não prejudique a sua atividade 
regular; 
 
f) Mencionar nos materiais de divulgação da intervenção o 
apoio do PRIMEIRO OUTORGANTE, acompanhado do 
brazão ou logotipo da Câmara Municipal; 
 
g) Disponibilizar informação complementar ao PRIMEIRO 
OUTORGANTE, designadamente relacionada com a 
elaboração do diagnóstico social do concelho e carta 
social. 

 
Cláusula quinta 

(Incumprimento) 
 

O não cumprimento, por qualquer uma das partes, das 
obrigações previstas no presente Contrato-Programa 
implica a resolução do mesmo, mediante notificação 
enviada por carta registada e aviso de receção, com uma 
antecedência de dez dias, após conhecimento dos factos. 

 
Cláusula sexta 

(Período de vigência) 
 

O presente Contrato-Programa é celebrado pelo prazo de 
um ano, produzindo efeitos a partir do momento da sua 
assinatura. 
 
O presente Contrato-Programa é feito em dois 
exemplares, que vão ser assinados pelos representantes 
das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, …. de ……….. de . 
 
Pelo Primeiro Outorgante Pelo Segundo Outorgante 
_____________________ _____________________ 

(HUGO MARTINS) (Pe. JORGE SOBREIRO)” 
 
 
 

“CONTRATO PROGRAMA 
PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

(PAMO) 
EIXO SOCIAL 

 
Considerando que: 
 
O Município de Odivelas tem um papel preponderante no 
apoio às instituições que desenvolvem atividades culturais, 
desportivas, sociais e religiosas na área geográfica do seu 
Concelho; 
 
O Centro Comunitário Paroquial da Ramada é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social que pretende 
servir a população com diversas respostas sociais; 
 
Esta instituição é uma entidade determinante na 
concretização dos objetivos desta Edilidade; 
 
A necessidade de garantir a plena transparência, 
divulgação, avaliação e prestação de contas dos apoios 
financeiros públicos concedidos; 
 
A necessidade de enquadrar os apoios financeiros 
públicos na execução de um programa de ação concreto 
de promoção da melhoria dos serviços e das respostas 
sociais das entidades aos munícipes e o reforço do sentido 
de responsabilidade dos OUTORGANTES relativamente ao 
cumprimento das obrigações assumidas no âmbito do 
PAMO; 
 
É celebrado de livre vontade entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, HUGO MARTINS, adiante designado 
por PRIMEIRO OUTORGANTE;  
 
E 
 
CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na 
Rua Marquesa de Alorna, n.º 4, 2620-270 Ramada, pessoa 
coletiva com o n.º 503 165 328, neste ato representado 
pelo senhor Presidente da Direção Pe. Jorge Sobreiro, 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
O presente Contrato-Programa, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir e 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula primeira 

(Finalidade) 
 

1. O presente Contrato-Programa tem por finalidade 
regular os termos da atribuição das comparticipações 
financeiras no âmbito do Regulamento do Programa de 
Apoio Municipal de Odivelas (PAMO), deliberado e 
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aprovado na 3.ª Reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 28 de abril de 2015 e na 13.ª 
Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas de 23 de julho de 2015, publicado no Boletim 
Municipal de Odivelas Ano XVI, n.º 14, de 28 de julho de 
2015. 
 
2. São abrangidas pelo disposto no presente Contrato-
Programa as comparticipações financeiras previstas no 
artigo 11º do PAMO - Medida III. 

 
Cláusula segunda 

(Objeto) 
 

As comparticipações financeiras destinam-se a 
comparticipar os custos com a realização de obras de 
recuperação e requalificação de fundo das instalações do 
Jardim-de-Infância da Amoreira – Rua do Poder Local, n.º 
52, Serra da Amoreira, 2620-514 Ramada, consideradas 
imprescindíveis para garantir a melhoria da qualidade dos 
serviços e atividades a prestar aos seus utilizadores. 

 
Cláusula terceira 

(Comparticipação Financeira – Procedimento) 
 

1. Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 
PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a conceder ao 
SEGUNDO OUTORGANTE, uma comparticipação financeira 
no montante global de € 44.587,50 (quarenta e quatro mil, 
quinhentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos). 
 
2. O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efetuado em três tranches, da seguinte forma: 
 
a) 1.ª tranche no montante de € € 15.000,00 (quinze mil 

euros); 
 
b) 2.ª tranche no montante de € 15.000,00 (quinze mil 

euros); 
 
c) 3.ª tranche no montante de € 14.587,50 (catorze mil, 

quinhentos e oitenta e sete euros e cinquenta 
cêntimos).  

 
3. O PRIMEIRO OUTORGANTE, procede à transferência da 
primeira tranche mediante a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto de medição e faturação 
que represente no mínimo o montante da verba a 
transferir, assinado pelo empreiteiro e pelo dono da obra e 
da respetiva confirmação através de vistoria ao local por 
um técnico do Município de Odivelas habilitado para o 
efeito. 
 
4. O PRIMEIRO OUTORGANTE, procede à entrega da 
segunda tranche após a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto de medição referentes à 
conclusão de 50% dos trabalhos a executar, assinado pelo 
empreiteiro e pelo dono da obra, bem como da 
apresentação dos comprovativos das despesas efetuadas e, 

da respetiva confirmação através de vistoria ao local, por 
um técnico do Município de Odivelas habilitado para o 
efeito. 
 
5. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à entrega da 
terceira tranche após a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto da conclusão da obra, 
bem como da apresentação dos comprovativos das 
despesas efetuadas e da respetiva confirmação através de 
vistoria ao local efetuada por um técnico do Município de 
Odivelas habilitado para o efeito. 

 
Cláusula quarta 

(Obrigações das partes) 
 

1) O PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Comparticipar financeiramente nos termos da cláusula 
terceira; 
 
b) Acompanhar, monitorizar e avaliar semestralmente a 
execução do Contrato Programa, nos termos do disposto 
no artigo 11º e 21º do PAMO; 
 
c) Divulgar anualmente através da sua página oficial os 
apoios financeiros concedidos ao SEGUNDO 
OUTORGANTE. 
 
2) O SEGUNDO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Aplicar as verbas atribuídas aos fins consignados no 
PAMO e no presente Contrato Programa; 
 
b) Apresentar a documentação exigida, prevista nos 
termos do artigo 11º do PAMO; 
 
c) Proceder à prestação de contas dos apoios financeiros 
recebidos, até 31 de dezembro de cada ano, nos termos do 
PAMO; 
 
d) Organizar e manter um dossiê financeiro com todos os 
documentos suscetíveis de comprovar as informações e 
declarações prestadas, bem como os comprovativos das 
despesas efetuadas e, disponibilizá-lo quando solicitado 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e) Colaborar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no 
desenvolvimento das iniciativas municipais, quando 
solicitado e desde que não prejudique a sua atividade 
regular; 
 
f) Mencionar nos materiais de divulgação da intervenção o 
apoio do PRIMEIRO OUTORGANTE, acompanhado do 
Brazão ou logotipo da Câmara Municipal; 
 
g) Disponibilizar informação complementar ao PRIMEIRO 
OUTORGANTE, designadamente relacionada com a 
elaboração do diagnóstico social do concelho e carta 
social. 
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Cláusula quinta 
(Incumprimento) 

 
O não cumprimento, por qualquer uma das partes, das 
obrigações previstas no presente Contrato-Programa 
implica a resolução do mesmo, mediante notificação 
enviada por carta registada e aviso de receção, com uma 
antecedência de dez dias, após conhecimento dos factos. 

 
Cláusula sexta 

(Período de vigência) 
 

O presente Contrato-Programa é celebrado pelo prazo de 
um ano e produz efeitos a partir do momento da sua 
assinatura 
 
O presente Contrato-Programa é feito em dois 
exemplares, que vão ser assinados pelos representantes 
das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, …. de ……….. de . 
 
Pelo Primeiro Outorgante Pelo Segundo Outorgante 
_________________________ __________________________ 

(HUGO MARTINS) (Pe. JORGE SOBREIRO)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE CESSÃO 
DE POSIÇÃO CONTRATUAL 

 

 
 

MINUTA DE ACORDO DE CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL NO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 

O LAR FERROVIÁRIO - COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO CRL. 

 
Minuta do Acordo de Cessão da Posição Contratual à 
NHC Social, Cooperativa de Solidariedade Social CRL, no 
âmbito do Acordo de Cooperação celebrado entre o 
Município de Odivelas e o Lar Ferroviário, Cooperativa 
de Habitação e Construção CRL, publicado no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 14 de 2007, página 10, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11931, de 2018.10.24. 
 

 
“ACORDO DE CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

 
Entre:  
 
1° - O LAR FERROVIÁRIO - COOPERATVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO CRL, cooperativa, com o número único de 
matrícula e de identificação de pessoa coletiva 500390746, 
com o capital social de Eur 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), e com sede na Rua da Assunção, n° 42, 
4°, sala 24, freguesia de Santa Maria Maior, Concelho de 

Lisboa, neste ato representada por Fernando Serôdio 
Rodrigues, titular do Cartão de Cidadão n° ______, válido 
até ______, emitido pela República Portuguesa e Feliciano 
Augusto Piteira Fernandes, titular do Carto de Cidadão n.º 
______, válido até ______, emitido pela República 
Portuguesa, na qualidade de Presidente e Vogal da 
Direção, respetivamente, adiante abreviadamente 
designado por O Lar Ferroviário,  
 
2° - NHC (SOCIAL) COOPERATIVA DE SOUDARIEDADE 
CRL., cooperativa, com o número único de matrícula e de 
identificação de pessoa coletiva 504391178, com o capital 
variável de Eur 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), e 
com sede na Rua Fernando Maurício, n° 37B, freguesia de 
Marvila, Concelho de Lisboa, neste ato representada por 
_________________, titular do Carto de Cidadão n.º 
_______, válido até ______, emitido pela República 
Portuguesa, na qualidade de ______________ com 
poderes para o ato, adiante abreviadamente designada por 
NHC Social, 
 
E 
 
3° - MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva n.º 
504293125, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, neste 
ato representada pelo seu presidente Hugo Martins, titular 
do Cartão de Cidadão n.º _______, válido até ______, 
emitido pela República Portuguesa, com poderes para o 
ato, adiante abreviadamente designado por MO. 
 
CONSIDERANDO QUE.  
 
A) No dia 21 de outubro de 2008 o MO e O Lar 
Ferroviário celebraram um Acordo de Cooperação ao 
abrigo da alínea b) do número 2 do artigo 8° do Decreto-
Lei n.º 163/93, de 7 de maio, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei n° 271/2003, de 28 de outubro (e 
atualmente aplicável por força do no 2 do art.° 85° do 
Decreto-Lei n° 37/2018, de 4 de junho) nos termos do 
qual foram fixadas as condições de construção e 
subsequente gestão do arrendamento em regime de renda 
apelada de 28 fogos de custos controlados que vieram a 
ser erigidos no lotes de terreno n° 5, 6 e 7, sitos no Casal 
do Marco, Arroja, freguesia e concelho de Odivelas, 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
sob os n°s 4475, 4476 e 4477 da mesma freguesia e 
inscritos na respetiva matriz predial urbana sob os artigos 
12513, 12514 e 12515, da mesma freguesia;  
 
B) Por escritura pública de compra e venda datada de 21 
de agosto de 2018 O Lar Ferroviário vendeu à NHC 
(Social) os 28 fogos descritos no considerando anterior; 
 
C) A NHC (social) é uma entidade equiparada a instituição 
particular de solidariedade social nos termos do despacho 
do Ministro do Trabalho e da Solidariedade nº 13.799, de 
23.06.1999, pelo que constitui uma entidade beneficiária 
do Programa Especial de Realojamento (PER), nos 
termos da alínea a) do número 2 do artigo 8° do Decreto-
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Lei n° 163/93, de 7 de maio, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei n°271/2003, de 28 de outubro (e 
atualmente aplicável por força do n° 2 do art° 85° do 
Decreto-Lei n° 37/2018, de 4 de junho);  
 
D) O Lar Ferroviário pretende ceder à NHC (Social), a 
qual pretende aceitar, a posição contratual da primeira no 
Acordo de Cooperação identificado no Considerando A;  
 
E) Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de 
Habitação e da Reabilitação Urbana I.P (IHRU) datada de 
31 de agosto de 2017, “considerou-se (...) não existir 
impedimento legal à cessão da posição contratual” entre O Lar 
Ferroviário e NHC (Social), no âmbito do contrato de 
empréstimo n° 2008.12.0162.2.00.0 celebrado em 14 de 
maio de 2008 por aquela entidade com a primeira e 
destinado a financiar a parte não comparticipada da 
construção dos referidos 28 fogos; 
 
F) Por Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, 
tomada na 6ª Reunião Ordinária de 21 de março de 2018 
(e publicada no Boletim Municipal de Deliberações e 
Decisões nº 6/2018, de 3 de abril) foi aprovada a 
“Proposta de cedência da posição contratual da O Lar 
Ferroviário - Cooperativa de Habitação e Construção 
CRL dos 28 fogos e 6 espaços comerciais/equipamentos 
dos Blocos 5, 6, 7 do empreendimento da Arroja para a 
NHC Social - Cooperativa de Solidariedade Social CRL, 
nos termos do protocolo existente com o Município de 
Odivelas”; 
 
É celebrado, livremente, de boa fé e de comum acordo, o 
presente Acordo de Cessão da Posição Contratual, que se 
rege nos termos das cláusulas seguintes e dos 
considerandos antecedentes:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. A NHC Social declara que conhece e aceita 
integralmente o teor do Acordo de Cooperação celebrado 
entre o MO e O Lar Ferroviário em 21 de outubro de 
2008, ao abrigo da alínea b) do número 2 do artigo 8° do 
Decreto-Lei n° 163/93, de 7 de maio, com a redação que 
lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 271/2003, de 28 de 
outubro (e atualmente aplicável por força do n° 2 do art.º 
85° do Decreto-Lei n° 37/2018, de 4 de junho), cuja cópia 
constitui Anexo do presente Acordo e dele faz parte 
integrante. 
 
2. Pelo presente acordo, e nos termos dos artigos 424° e 
seguintes do Código Civil, a O Lar Ferroviário cede à 
NHC (Social) que aceita, por nisso ter interesse, a posição 
contratual que a primeira detém no Acordo de 
Cooperação referido no número anterior.  
 
3. O MO declara consentir e autorizar a presente cessão 
da posição contratual. 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

As partes aceitam e reconhecem expressamente que o 
Acordo de Cooperação identificado na cláusula anterior 
subsiste, passando a NHC (Social) a estar vinculada ao 
MO e a ocupar a posição que a O Lar Ferroviário detinha 
no referido Acordo, assumindo a titularidade de todos os 
seus direitos, deveres, obrigações e demais posições 
jurídicas emergentes do mesmo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
Tudo o estabelecido no Acordo de Cooperação melhor 
identificado na Cláusula Primeira, que não seja regulado 
pelo presente instrumento, nem com este incompatível, 
manter-se-á inalterável e em vigor. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
As partes acordam que o presente instrumento e as suas 
correspondentes alterações produzem efeitos desde 1 de 
setembro de 2018. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
1. Para a resolução de qualquer litígio emergente do 
presente acordo, relacionado com a sua interpretação, 
execução, cessação ou validade, é competente o foro da 
Comarca de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro. 
 
2. O presente acordo rege-se pela Lei Portuguesa.  
 
O presente acordo é feito em três exemplares, todos 
assinados pelas Partes e valendo como originais, sendo 
entregue um exemplar a cada uma delas 
 
Odivelas, ____ de __________ de 2018.  
 
P’lo O Lar Ferroviário,  
______________________ 
 
P’la NHC Social, 
______________________ 
 
P’lo Município de Odivelas 
______________________” 
 
[O Acordo de Cooperação celebrado entre o Município de Odivelas e o 
Lar Ferroviário, Cooperativa de Habitação e Construção CRL, 
mencionado no n.º 1 da cláusula primeira, encontra-se publicado no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 14 de 2007, página 10] 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO AO 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Atribuição de um apoio financeiro, no montante de 
€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), ao Centro 
Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião, destinado à 
ampliação do equipamento social designado de Centro 
Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião, sito na Rua 
Major Mouzinho de Albuquerque, n.º 11, 2620-153 Póvoa 
de Santo Adrião, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11904 de 2018.10.24, e nos 
termos da minuta do Contrato Programa anexo à 
informação mencionada. 

 
 

“CONTRATO PROGRAMA 
 

Centro Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião 
 

Considerando: 
 
1. O Município de Odivelas tem um papel interveniente 
no apoio às instituições que desenvolvem atividades 
culturais, desportivas, sociais e religiosas na área 
geográfica do seu Concelho, sendo as mesmas parceiras 
determinantes na concretização dos seus objetivos; 
 
2. O Centro Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social que 
pretende servir a população com diversas respostas 
sociais; 
 
3. Nas Grandes Opções do Plano, está prevista verba 
destinada a apoiar financeiramente esta obra a título de 
subsídio no montante de € 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil euros), a disponibilizar faseadamente nos anos 2018 (€ 
50.000,00), 2019 (€ 50.000,00) e 2020 (€ 50.000,00); 
 
4. O apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 
com vista à execução de obras ou à realização de eventos 
de interesse para o município, bem como à informação e 
defesa dos direitos dos cidadãos, enquadra-se no âmbito 
das competências da Câmara Municipal, nos termos da 
alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação. 
 
É celebrado de livre vontade entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho - Quinta da Memória, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.º 504293125, representado pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, HUGO 
MARTINS, adiante designado por Primeiro Outorgante;  
 

E 
 
O Centro Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na 
Rua Major Mouzinho de Albuquerque, n.º 11, 2620-153 
Póvoa de Santo Adrião, pessoa coletiva com o n.º 
506506851, representado pelo seu Presidente, Pe. RUI 
MANUEL VALÉRIO, adiante designado por Segundo 
Outorgante; 
 
O presente Contrato-Programa, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir e 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula primeira 

(Finalidade e objeto) 
 

O presente Contrato-Programa tem por finalidade regular 
os termos da atribuição das comparticipações financeiras 
que o Primeiro Outorgante se compromete a transferir 
para o Segundo Outorgante destinas à ampliação do 
equipamento social designado de Centro Social Paroquial 
da Póvoa de Santo Adrião, sito na Rua Major Mouzinho 
de Albuquerque, n.º 11, 2620-153 Póvoa de Santo Adrião. 

 
Cláusula segunda 

(Comparticipação Financeira – Procedimento) 
 

1. O custo total da empreitada objeto do presente 
Contrato Programa tem um valor orçamentado de € 
912.618,70 (novecentos e doze mil, seiscentos e dezoito 
euros e setenta cêntimos). 
 
2. Para o cumprimento do presente Contrato-Programa, o 
PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a conceder ao 
SEGUNDO OUTORGANTE, uma comparticipação financeira 
no montante global de € 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil euros). 
 
3. O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efetuado em três tranches, nos termos do 
Considerando 3: 
 
a) 1.ª tranche no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros); 
 
b) 2.ª tranche no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros); 
 
c) 3.ª tranche no montante de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros).  
 
4. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à transferência da 
primeira tranche mediante a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto de medição e faturação 
que represente no mínimo o montante da verba a 
transferir, assinado pelo empreiteiro e pelo dono da obra e 
da respetiva confirmação através de vistoria ao local por 
um técnico do Município de Odivelas habilitado para o 
efeito. 
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5. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à entrega da 
segunda tranche após a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, de auto de medição referentes à 
conclusão de 50% dos trabalhos a executar, assinado pelo 
empreiteiro e pelo dono da obra, bem como da 
apresentação dos comprovativos das despesas efetuadas e 
da respetiva confirmação através de vistoria ao local, por 
um técnico do Município de Odivelas habilitado para o 
efeito. 
 
6. O PRIMEIRO OUTORGANTE procede à entrega da 
terceira tranche após a apresentação, por parte do 
SEGUNDO OUTORGANTE, dos comprovativos das 
despesas efetuadas e da respetiva confirmação através de 
vistoria ao local efetuada por um técnico do Município de 
Odivelas habilitado para o efeito, bem como da 
competente licença de utilização. 

 
Cláusula quarta 

(Obrigações das partes) 
 

1) O PRIMEIRO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Comparticipar financeiramente, nos termos da cláusula 
segunda; 
 
b) Divulgar anualmente através da sua página oficial os 
apoios financeiros concedidos ao SEGUNDO 
OUTORGANTE. 
 
2) O SEGUNDO OUTORGANTE compromete-se a: 
 
a) Canalizar todas as verbas recebidas no âmbito do 
presente Contrato-Programa, para a execução da obra 
descrita na Cláusula 1.ª; 
 
b) Afixar no local de realização da obra, em sítio visível, 
um painel de divulgação do financiamento obtido; 
 
c) Proceder à prestação de contas dos apoios financeiros 
recebidos até 31 de dezembro de cada ano; 
 
d) Organizar e manter um dossiê financeiro com todos os 
documentos suscetíveis de comprovar as informações e 
declarações prestadas, bem como os comprovativos das 
despesas efetuadas e disponibilizá-lo quando solicitado 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e) Colaborar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no 
desenvolvimento das iniciativas municipais, quando 
solicitado e desde que não prejudique a sua atividade 
regular; 
 
f) Mencionar nos materiais de divulgação da intervenção o 
apoio do PRIMEIRO OUTORGANTE, acompanhado do 
brazão ou logotipo da Câmara Municipal; 
 
g) Disponibilizar informação complementar ao PRIMEIRO 
OUTORGANTE, designadamente relacionada com a 

elaboração do diagnóstico social do concelho e carta 
social. 

 
Cláusula quinta 

(Incumprimento) 
 

O não cumprimento, por qualquer uma das partes, das 
obrigações previstas no presente Contrato-Programa 
implica a resolução do mesmo, mediante notificação 
enviada por carta registada e aviso de receção, com uma 
antecedência de dez dias, após conhecimento dos factos. 

 
Cláusula sexta 

(Período de vigência) 
 

O presente Contrato-Programa vigora até ao final do ano 
2020 e produz efeitos a partir do momento da sua 
assinatura 
 
O presente Contrato-Programa é feito em dois 
exemplares, que vão ser assinados pelos representantes 
das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, …. de ……….. de .” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

“V FESTIVAL DA 
MARMELADA BRANCA DE ODIVELAS” 

 

 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À 
PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTORES DE MARMELADA BRANCA 

NO “V FESTIVAL DA MARMELADA BRANCA DE ODIVELAS” 
 

Isenção do pagamento das taxas relativas à participação de 
três produtores de Marmelada Branca de Odivelas no “V 
Festival de Marmelada Branca de Odivelas”, 
respetivamente Carolina Pinho, Maria Amália dos Santos 
Marques Silva, Pastelaria Faruque, Lda., que pagaram cada 
um, uma taxa no valor de €50 (cinquenta euros) e 
participação da Escola Secundária de Caneças, que pagou 
uma taxa no valor de €35 (trinta e cinco euros). 
Considerando a participação dos três produtores e da 
Escola Secundária de Caneças no festival e atendendo ao 
valor das taxas pagas, o valor global da isenção será de 
€185,00 (cento e oitenta e cinco euros), com a 
consequente devolução das verbas pagas, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2018/11022 de 
2018.10.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL À JUNTA DA UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Cedência de transporte municipal à Junta da União de 
Freguesias de Pontinha e Famões, para deslocação de 100 
fregueses seniores no dia 18 de dezembro de 2018 ao 
Cascais Christmas Village. A cedência de transporte tem 
um custo de €259,20 (duzentos e cinquenta e nove euros e 
vinte cêntimos) e o trabalho extraordinário um custo 
estimado de €15,47 (quinze euros e quarenta e sete 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11813, de 2018.10.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO 
URBANA SIMPLES 

 

 
 

ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA 
PARA O NÚCLEO ANTIGO DE ODIVELAS E 

INÍCIO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

Operação de Reabilitação Urbana Simples, que contempla 
a Estratégia de Reabilitação Urbana para a Área de 
Reabilitação Urbana – ARU do Núcleo Antigo de 
Odivelas, e início de Discussão Pública, nos termos 
previstos no artigo 17.º da Lei N.º 32/2012, na sequência 
da aprovação da Área de Reabilitação Urbana do Núcleo 
Antigo de Odivelas na 17.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 9 de setembro de 
2015 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18 de 
2015, página 21) e na 15.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 22 de 
outubro de 2015 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 21 de 2015, página 126), e com publicação do Aviso n.º 
543/2016 no Diário da República, 2.ª série, N.º 12, de 19 de 
janeiro de 2016, de acordo com o proposto na informação 
n.º 017/DPU/FL/2018, de 2018.10.23. 
 
 
“1. INTRODUÇÃO 
 
A Área de Reabilitação Urbana do Núcleo Antigo de 
Odivelas (ARU_NAO), teve o seu processo de 
delimitação aprovado em 9 de Setembro de 2015, na 17ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas e em 
22 de Outubro de 2015, na 15ª Sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal, e publicado em Diário da 
República, Aviso n° 543/2016, 2.ª série - N.º 12 - 19 de 
Janeiro de 2016. Foi ainda elaborado documento 
complementar ao processo de delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Núcleo Antigo de Odivelas, 
aprovado na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas e em 24 de Agosto de 2016.  
 
A Estratégia de Reabilitação Urbana que se apresenta, 
enquadra-se no contexto de uma Operação de 
Reabilitação Urbana Simples e pretende definir 
procedimentos a adotar para a reabilitação de prédios 
urbanos, no âmbito dos regimes legais e financeiros 
vigentes, para o território abrangido pela ARU_NAO.  
 
Os critérios agora apresentados são complementares aos 
constantes no processo de delimitação da ARU_NAO, 
através de especificações em certas matérias, sem alterar 
no entanto, o conteúdo do documento original, que 
obedeceu ao definido no art.º 30° do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana, relativo às Operações de Reabilitação 
Urbana Simples.  
 
A estratégia definida para a ARU_NAO, propõe, em 
síntese, a implementação de um processo de regeneração 
urbana, que se assuma como um elemento estratégico de 
desenvolvimento concelhio num contexto local mas, 
também, regional, e que pretende, como desígnio, 
(re)animar o centro de cidade, conferindo-lhe urbanidade 
e identidade.  
 
Um dos objetivos específicos definidos visa “Promover a 
salvaguarde e a reabilitação dos edifícios”, através da 
adoção de políticas de gestão e intervenção relativamente 
às ações de construção, reconstrução, alteração, 
ampliação, reabilitação, conservação e demolição, na 
perspetiva da salvaguarda do património classificado, a 
eficiência energética e a qualidade arquitetónica. Neste 
âmbito, considera-se que a reabilitação de edifícios deve 
ser entendida e aplicada a todo o imóvel, por oposição a 
intervenções avulsas que não tenham o impacto urbano 
pretendido.  
 
Assim, propõe-se que a aplicação dos apoios e incentivos 
financeiros, fiscais e procedimentais previstos na 
ARU_NAO, só sejam contemplados na execução de 
ações de reabilitação de edifícios, podendo ser 
complementadas pelas frações autónomas que o 
compõem. A reabilitação isolada de uma fração deverá ser 
enquadrada no âmbito do art.º 45 do EBF. 
 
(…) 
 
3. ÁREA DE INTERVENÇÃO E PRAZOS DE EXECUÇÃO 
 
3.1. Área de Intervenção 
 
A ARU do Núcleo Antigo de Odivelas, com uma área de 
≈78ha, incorpora o espaço central da Freguesia de 
Odivelas, correspondente ao seu centro histórico e à sua 
1ª expansão do século XX, sendo limitada a Norte pela 
urbanização da Quinta do Mendes e pelo eixo definido 
pela Rua Major Caldas Xavier e Rua Almeida Garret, a 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 22 – 13 de novembro de 2018 

23 
 

Nascente pela via rodoviária estruturante IC22 (Radial de 
Odivelas), a Poente pela Av. Miguel Torga/Urbanização 
Colinas do Cruzeiro e pelo eixo definido pela Rua de 
Santo António e a Rua Aires Ornelas e, a Sul, pela Ribeira 
de Odivelas e via rodoviária estruturante IC17 (Circular 
Regional Interna de Lisboa). 
 

 
Limite da ARU do Núcleo Antigo de Odivelas (sem escala) 

 
3.2. Prazo de execução 
 
O prazo de execução da operação de reabilitação urbana 
do Núcleo Antigo de Odivelas é de 10 anos, prorrogáveis 
nos termos do RJRU. (…) (Operação de Reabilitação Urbana|Julho 

2018 - Estratégias de Reabilitação Urbana-ARU_Núcleo Antigo de Odivelas, p. 
3, 4 e 5) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALVARÁS DE LOTEAMENTO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 03/2011 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DOS PEDERNAIS 
PROCESSO N.º 8971/LO 

 
Alteração ao alvará de licença de loteamento n.º 03/2011, 
inserido nos Pedrenais, na União de Freguesias de 
Ramada e Caneças, em nome de José Pires Baltazar e 
Filho, Lda.. As alterações correspondem à redução de 5 
lugares de estacionamento público localizados do lado 
norte da Rua Aurélio Paz dos Reis e substituição por área 
de passeio, resultantes da reconfiguração da área em 
função da obra de relocalização de dois postes de alta 
tensão, e alteração do revestimento do canteiro 
identificado como EV5, passando de revestimento vegetal 
para pavimento em “Pavé”. As alterações mencionadas 
implicam também as seguintes alterações globais ao 
loteamento: a) Redução do número total de lugares de 
estacionamento públicos exteriores passando de 111 
lugares (resultantes do somatório dos lugares localizados 
no interior da propriedade original - 96 lugares, acrescidos 
de 14 lugares de estacionamento fora da área da 

propriedade original, no topo sul da Rua A e ainda de 1 
lugar de estacionamento não contabilizado e localizado na 
extrema nascente da bolsa de estacionamento a norte da 
Rua Aurélio Paz dos Reis) para 106 lugares (menos 5 
lugares); b) Redução do número total de lugares de 
estacionamento do loteamento passando de 245 lugares 
(nos termos justificados na alínea anterior) para 240 
lugares. As alterações propostas não implicam alteração 
dos parâmetros urbanísticos globais nem alteração aos 
valores das áreas de cedência, mas alteram a planta síntese 
da operação urbanística. De acordo com o proposto na 
informação n.º 46/APV/2018 de 2018.10.17, constante a 
folhas 2049 do processo n.º 8971/LO, e nas condições 
constantes na informação técnica constante de folhas 
2046 a 2048 do processo mencionado. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/89 
PARA OS LOTES 377, 379, 604, 836, 837 E 839 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, inserido no 
Bairro Casal da Silveira, para os Lotes 377, 379, 604, 836, 
837 e 839, em nome de Jorge Alberto Fragoso Ribeiro e 
outros, na União de Freguesias de Pontinha e Famões. As 
alterações incidem sobre seis lotes e visam o aumento do 
número de fogos, de pisos, de área de implantação e de 
construção, com vista à legalização das edificações 
presentes nos lotes mencionados, nas condições 
constantes na informação técnica n.º 
33/TR/DRRU/DGOU/18 de 2018.10.08 e de acordo 
com o proposto na informação n.º 28234/OM de 
2018.10.18, constante a folhas 8100 do processo n.º 
28234/OM. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/2002 
BAIRRO MIMOSA PARA O LOTE LOTE 51 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 46692/LO/GI 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2002, no Bairro 
da Mimosa, para o Lote 51, em nome de Andreia Sofia 
Candeias Rosa, na Freguesia de Odivelas. A alteração ao 
alvará de loteamento tem como objetivo a alteração de 
parâmetros urbanísticos com vista à alteração de uso de 
habitação para lar de idosos/casa de repouso, nas 
condições constantes na informação técnica n.º 
71/RD/DRRU/DGOU/18 de 2018.09.07, e de acordo 
com o proposto na informação n.º 46692/LO/GI de 
2018.10.08, constante a folhas 2247 do processo, nas 
seguintes condições: 
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• Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 
(RMEU) para o dimensionamento das cedências em Área 
Urbana de Génese Ilegal (AUGI), podendo ainda a 
Câmara Municipal prescindir da compensação devida à 
área de espaços verdes e de utilização coletiva, prevista no 
n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 
99º do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica respetiva; 
 
• Aceitação do valor de €10.599,89, como compensação 
pela área de cedência para equipamento de utilização 
coletiva em falta (69,36m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.º 
do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redação atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, 
de acordo com os fundamentos e nos termos e condições 
da informação técnica respetiva. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÕES DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO E CONDIÇÕES DA EMISSÃO DO 

ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO CASALINHO DO OUTEIRO 
PROCESSO N.º 13788/LO/GI 

 
No seguimento da aprovação do projeto de loteamento 
em deliberação da 4.ª reunião extraordinária de Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 5 de agosto de 2009 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 15 de 2009, 
página 20) e aprovação do licenciamento das obras de 
urbanização em deliberação da 14.ª reunião ordinária de 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 19 de julho 
de 2011 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 14 de 
2011, página 28), a Comissão de Administração Conjunta 
do Bairro Casalinho do Outeiro requereu o licenciamento 
de alterações das obras de urbanização, do qual resultou a 
emissão do 1.º aditamento em 21 de julho de 2017. Dado 
que as obras não foram concluídas no prazo definido, a 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI solicitou 
novo licenciamento de alterações das obras de 
urbanização. 
 
De acordo com a informação técnica n.º 86/RO/DRRU/ 
DGOU/18 de 2018.10.12 e nos termos da informação n.º 
13788/LO/GI de 2018.10.16, constante a folhas 2294 do 
processo, é proposto o licenciamento de alterações das 
obras de urbanização, incluindo o seguinte: 
 
• Licenciamento das alterações às obras de urbanização, 
com a aprovação do projeto de infraestruturas; 
 
• Estabelecimento do prazo para execução das obras de 
urbanização; 
 
• Atualização do valor da caução e aprovação da quota de 
comparticipação de cada lote para efeitos de garantia da 

boa e regular execução das obras de urbanização que, de 
acordo com a Lei 91/95, na sua redação atual, será 
prestada por primeira hipoteca legal sobre todos os lotes 
que integram a AUGI; 
 
• Aprovação das condições a estabelecer relativas à 
execução das obras de urbanização; 
 
• Aprovação das condições a cumprir antes da emissão do 
aditamento ao alvará de loteamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 596 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 596, da Rua 
Engenheiro Duarte Pacheco, no Bairro dos Quatro, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 10807, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos S.A., no valor de € 8.031,96 (oito mil, trinta e 
um euros e noventa e seis cêntimos), em nome de 
Joaquim da Cunha Pereira, para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos termos da 
informação técnica n.º 37/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 
2018, de 2018.10.14, e de acordo com o proposto na 
informação n.º 111.2018 de 2018.10.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO GRANJAS NOVAS LOTE 72 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 72, da Rua D. 
António Ferreira Gomes, no Bairro Granjas Novas, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito 
caução n.º 10437, do Banco Caixa Geral de Depósitos 
S.A., no valor de € 648,23 (seiscentos e quarenta e oito 
euros e vinte e três cêntimos), em nome de Felicidade de 
Ascensão Fernandes Rodrigues da Silva, para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará de Loteamento n.º 1/2000, de 31 de janeiro, nos 
termos da informação técnica n.º 36/DIST/AB/DGOU/ 
DRRU/2018 de 2018.10.12, e de acordo com o proposto 
na informação n.º 109.2018 de 2018.10.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 80/PRES/2018 
 
Assunto: Designação de Teresa Maria Neto Afonso como 

Coordenadora do Balcão Câmara Municipal de 
Odivelas/CLAIM e Espaço do Cidadão da Loja 
do Cidadão de Odivelas 

 
Considerando: 
 

1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 
 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 
Procedimento Administrativo, “A Administração 
Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, 
economicidade e celeridade”; 
 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, estabelece que “A organização, a estrutura 
e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 
racionalização de meios e da eficiência na afetação de 
recursos públicos, da melhoria quantitativa e 
qualitativa do serviço prestado”; 
 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de 
outubro de 2018, que define, no artigo 5º, as 
atribuições da Divisão Jurídica e de Organização 
Municipal; 
 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 
setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Balcão Câmara 
Municipal de Odivelas/CLAIM e Espaço do 
Cidadão da Loja do Cidadão de Odivelas, cujas 
funções, entre outras, abrangem: coordenar os 
serviços municipais instalados na Loja do Cidadão de 
Odivelas, garantindo a interligação entre os serviços 

prestados na Loja e as restantes Unidades Orgânicas; 
proporcionar um atendimento permanente e 
personalizado aos cidadãos no relacionamento entre 
estes e os Serviços Municipais; assegurar a 
coordenação do Centro Local de Apoio à integração 
de Imigrantes (CLAII) da Loja do Cidadão, assim 
como a itinerância do CLAII pelas unidades 
territoriais e/ou estabelecimentos de ensino do 
Concelho, em estreita articulação com os serviços 
municipais competentes. 
 
6. Que o exercício de funções de coordenação da 
referida subunidade exige alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada, de modo a assegurar a melhoria 
qualitativa e quantitativa do serviço do serviço 
prestado; 

 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Teresa 
Maria Neto Afonso, Coordenadora Técnica do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Balcão Câmara Municipal de 
Odivelas/CLAIM e Espaço do Cidadão da Loja do 
Cidadão de Odivelas. 
 
Odivelas, 29 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 81/PRES/2018 
 
Assunto: Delegação de Competências do Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas na Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos e Formação,   
Dra. Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte 

 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do artigo 38.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e do 
artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com as 
alterações subsequentes, delego na Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, Maria Cristina 
Machado Mira Laureano Forte, as competências abaixo 
discriminadas no âmbito da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, nomeadamente: 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das mencionadas no artigo 206.º n.ºs 3 e 4, 
do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova 
a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

 
Mais delego na Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação, para serem exercidas em relação a todas as 
unidades orgânicas do Município: 
 

4. Propor a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 128.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho; 
 
5. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 20.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, bem como mandar submeter os trabalhadores a 
juntas médicas; 
 
6. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória 
quanto à gestão e direção dos recursos humanos afetos 
aos serviços municipais, designadamente: 

 
a) Instrução dos procedimentos administrativos 
tendentes à constituição da relação jurídica de 
emprego público, a qualquer título; 
 
b) Instrução dos procedimentos relativos à 
administração do pessoal, designadamente, 
aposentações, exonerações, licenças sem 

remuneração, acumulação de funções e estatuto de 
trabalhador-estudante. 

 
7. Autorizar os pedidos de estatuto de trabalhador-
estudante; 
 
8. Autorizar a divulgação de expediente/informação no 
âmbito dos recursos humanos e formação, na internet e 
intranet; 
 
9. Autorizar os pedidos de autoformação, requerida nos 
termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 
29 de dezembro; 
 
10. Autorizar a formação externa que não implique 
custos para o Município; 
 
11. Assegurar a gestão do fornecimento das refeições 
aos trabalhadores municipais. 
 

As competências ora delegadas poderão ser objeto de 
revogação a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, bem como quaisquer atos praticados pela 
delegada no exercício da presente delegação. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá a 
delegada prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 29 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 82/PRES/2018 
 
Assunto: Atribuição da Medalha Municipal de Serviço 

Público 
 
Nos termos do Regulamento para Atribuição de Medalhas 
Municipais, que instituiu as condecorações municipais, o 
Município de Odivelas presta homenagem a pessoas 
singulares ou coletivas que se notabilizem por méritos 
pessoais, por feitos cívicos ou que hajam patenteado 
exemplar dedicação à causa pública por assinaláveis 
serviços prestados e merecedores de público 
reconhecimento e com os quais tenham dado o seu 
contributo, para o engrandecimento e dignificação do 
Concelho de Odivelas. 
 
Com a atribuição das condecorações municipais, para 
além de representar o reconhecimento público para com 
os cidadãos ou instituições que, ao longo dos anos, 
tenham contribuído de forma expressiva para fortalecer a 
nossa identidade local, pretende-se também, de forma 
simbólica, estimular, promover e enaltecer o serviço 
público de qualidade ao serviço dos munícipes, prestado 
pelos trabalhadores do Município de Odivelas. 
 
Assim, nos termos do artigo 22.º do Regulamento para 
Atribuição de Medalhas Municipais, do Município de 
Odivelas, decido atribuir a Medalha Municipal de Serviço 
Público, no grau bronze, correspondente a 15 anos de 
serviço, aos seguintes trabalhadores municipais: 
 

Ana Luisa Nunes Miranda Diniz  

Anabela dos Santos Ferreira  

Bruno António do Nascimento Ribeiro  

Carla Alexandra Morbey da Conceição  

Carla Sofia Antunes Mateus e Silva  

Carlos Alberto Costa Alexandre  

Carlos António Jesus dos Santos  

Carlos Jorge Lopes Pires  

Cláudia Sofia Bastos dos Santos Barros  

Eusébia Jesus Afonso Cristóvam Pereira  

Fernando Manuel Silva Neiva  

Filomena da Conceição Gonçalves Alves Costa  

Helena Cristina Matos Almeida  

Hugo Alexandre Moreira Lopes Diogo Caroço 

João Carlos Ferreira Morais  

Manuel de Jesus Monteiro de Oliveira  

Maria Cremilde Duarte Trindade  

Maria da Graça da Silva Mourão Serra  

Maria Miguel Henrique Pereira  

Maria Teresa Ramos das Neves  

Natália Maria Dias Arraiano  

Nuno Miguel Diogo Rosa Mendes  

Paula Cristina Baptista Cabrita  

Paulo Alberto da Conceição Moreira  

Paulo Alexandre Antunes Rodrigues Mota  

Rúben Monteiro Martins  

Rui Alexandre Lopes Onofre  

Sandra Arguelles Pires Limão  

Sérgio Manuel da Conceição Pipa  

Sérgio Miguel Mendes Rosa  

Sílvia Maria Henriques Fernandes dos Santos  

Teresa Cristina Duarte do Rego  

Vítor Sérgio Oliveira Tomáz dos Santos  
 
Odivelas, 29 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 83/PRES/2018 
 
Assunto: Designação de Paulo Miguel Cabeçadas Ataíde 

Ferreira Coutinho como Coordenador do Setor 
de Obras por Administração Direta – 
DOMH/DIEU/SOAD 

 
Considerando: 
 

1.O Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição da 
República Portuguesa; 
 
2.Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Código do 
Procedimento Administrativo, “A Administração 
Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, 
economicidade e celeridade”; 
 
3.Que o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, estabelece que “A organização, a estrutura e 
o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de 
meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço 
prestado”; 
 
4.A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 16º, as atribuições da 
Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos; 
 
5.Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 
setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor de Obras por 
Administração Direta; e 
 
6.Que o exercício de funções de coordenação da 
referida subunidade exige alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada, de modo a assegurar a melhoria qualitativa 
e quantitativa do serviço prestado. 

 
Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, Paulo Miguel Cabeçadas Ataíde Ferreira 
Coutinho, Técnico Superior do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenador do 
Setor de Obras por Administração Direta. 
 
Odivelas, 02 de novembro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 29/VEV/2018 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 

Edgar Valles, no Senhor Diretor Municipal de 
Gestão e Administração Geral, Dr. Hernâni 
Silvino Vilela Boaventura 

 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos dos n.ºs 1 e 2 
do artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, no Senhor Diretor Municipal de Gestão e 
Administração Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura, o exercício das competências abaixo 
indicadas que me foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, e 
que serão exercidas no âmbito da Divisão de Gestão 
Patrimonial: 

 
1. A competência, prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para executar as deliberações da câmara 
municipal e coordenar a respetiva atividade; 
 
2. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para aprovar e alterar o mapa de férias e 
restantes decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo 
regular funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 
 
3. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para justificar e injustificar faltas no âmbito 
do serviço, com exceção das situações previstas no 
artigo 206º/nºs 3 da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para praticar os atos necessários à 
administração corrente do património municipal e à 
sua conservação; 
 
5. A competência prevista na alínea i) do n.º 2 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para proceder aos registos prediais do 
património imobiliário do Município, bem como 
registos de qualquer outra natureza; 
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6. No âmbito das competências subdelegadas nos 
números 4 e 5, a competência prevista na alínea g) do 
n.º 1 do artigo 35º do Anexo I ao RJAL, para autorizar 
a realização das despesas orçamentadas com a locação 
e aquisição de bens e serviços, até ao limite previsto 
no n.º 25 do Despacho n.º 46/PRES/2018, de 1 de 
outubro, bem como as demais competências para a 
decisão de contratar referidas no artigo 109º/nº 3 do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo, desde que as circunstâncias o 
justifiquem, tal como, poderão ser revogados quaisquer 
atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho revoga o Despacho n.º 
22/VEV/2018, de 2 de outubro. 
 
Odivelas, 6 de novembro de 2018. 
 

O Vereador 
Por Delegação e Subdelegação de Competências  

do Sr. Presidente da CMO, 
através do Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro 

 
Edgar S. Valles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 097/PRES/2018 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 7/2001 
Bairro dos Pedernais 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 do 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual e no artigo 15.º-A do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização na sua redação atual, torna 
público que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 7/2001 do Bairro dos Pedernais para os 
lotes A313, A315 e A319 consideram-se notificados os 
proprietários de lotes, edifícios ou frações autónomas 
localizados na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração pretendida, 
no prazo de 10 dias úteis, podendo, dentro do mesmo 
prazo, consultar o processo.  
O processo de loteamento n.º 33688/LO encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação. O prazo de afixação é de 10 
dias úteis. 
 
Odivelas, 08 de outubro de 2018 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 6/2007 – B.º dos Carrascais - Ramada/Caneças 
 

5.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 na deliberação tomada em sede da 1.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 15 de novembro de 2017, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 6/2007 referente ao lote 24 descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Odivelas sob o número 3486/20101202, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe em nome de José Fernando Assunção Branco, portador do número de contribuinte 
140502270. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

 
Os valores alterados foram representados a negrito.  

 
 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

 Alvará n.º 6/2007 Alteração ao Alvará 

Área de intervenção 39 489,00 39 489,00 

Número de fogos 140 141 

Área total de implantação 10 855,12 m² 10 892,12 m² 

Área total de construção 23 570,69m² 23 607,69 m² 

Índice de construção 0,60 0,60 

Área total de anexos 50,00 m² 50,00 m² 

Número de pisos 2 2 

Índice habitacional (fog/ha) 35 36 

Índice populacional (hab/ha) 124 125 

Número total de habitantes 490 494 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 

 

 
Alvará n.º 6/2007 Proposta de Alteração ao Alvará n.º 6/2007 

Nº 
Lote 

Área do 
Lote 
(m²) 

Área de 
ocupação 

(m²) 

Área de 
construção 

(m²) 

Nº de 
pisos 

Nº de 
fogos 

Área Lote 
(m²) 

Área de 
ocupação 

(m²) 

Área de 
construção 

(m²) 

Nº de 
pisos 

Nº de 
fogos 

24 383,00 105,00 210,00 2 1 383,00 142,00 247,00 2 2 
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2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de áreas de 
cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos termos previstos no art.º 44º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os espaços verdes e de utilização coletiva, 
foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% 
da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização. No âmbito da legalização das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de 
acordo com o disposto no art.º 101.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 15 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 3/2009 – B.º Novo St.º Eloy - Pontinha/Famões 
 

7.º ADITAMENTO 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 14.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 11 de julho de 2018, onde foi deliberada por unanimidade a aprovação 
da alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2009 referente ao lote 28 descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
sob o número 3391/20131219, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome de José Mota da Costa, portador do número de contribuinte 118462512. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

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

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Pisos Fogo
s 

Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Área 
AE 
(m²) 

Área 
Lote 
(m²) 

Pisos Fogo
s 

Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Cons

t. 
(m²) 

Área 
AE 
(m²) 

28 317 2 1 H 128 256  317 2 2 H 128 256  

 Os valores alterados foram representados a negrito.  

 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

 Alvará n.º 3/2009 Alteração ao Alvará n.º 3/2009 
Nº de Fogos 131 132 

Densidade Habitacional 28.12 f/ha 28.33 f/ha 

Número de estacionamentos privados 131 132 

Número Total de estacionamentos 190 191 
Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de áreas de 
cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos termos previstos no art.º 44º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os espaços verdes e de utilização coletiva, 
foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% 
da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização. No âmbito da legalização das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de 
acordo com o disposto no art.º 101.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 17 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 1/2000 – B.º Granjas Novas - Ramada/Caneças 
 

21.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 na deliberação tomada em sede da 17.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 5 de setembro de 2018, onde foi deliberada por maioria a aprovação 
da alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000 referente ao lote 215 descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o número 1037/20010504, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome de Paula Alexandra Aleixo André Fernandes, portador do número de contribuinte 
222203587. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

Lote 
Área do Lote I.C. A.C. Pisos N.º de Fogos Uso Área do Lote I.C. A.C. Pisos N.º de Fogos Uso 

Parâmetros prévios Parâmetros alterados 

215 379,40 0,40 151,80 2 1 Habitação 379,40 0,60 227,64 2+CV 1 Habitação 

Diferença 
       

+0,20 +75,84 +CV 
  

 Os valores alterados foram representados a negrito.  

 
Aos lotes abrangidos pelo presente aditamento, não se aplica o disposto na alínea a) do n.º 7 do art.º 7 do regulamento do 
loteamento, relativamente aos índices de utilização dos lotes com função habitacional, que poderão ter um índice de 
utilização igual ao indicado no quadro supra. 
 
A viabilidade de construção de pisos em cave prevista na planta de síntese para os lotes abrangidos por este aditamento fica 
condicionada ao cumprimento do art.º 87.º do RMEU, devendo-se ter em atenção também o disposto no art.º 88.º, 
relativamente aos desaterros necessários para o efeito. 
 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 

Área da AUGI 183.733,00 

Área de implantação dos lotes 138.851,55 

Área de Cedência ao Domínio Público 35.446,95 

Área total de cedência à CMO 9.434,50 

AC1 e AC2 para equipamento 5.036,00 

AC3 a AC7 para espaços verdes e de utilização pública 2.259,00 

AC8 PT 39,50 

AC9 exterior ao limite da AUGI 2.100,00 

Área de construção (superfície de pavimento) 68.041,03 

Fogos 250 

Índice de utilização 0,37 

Densidade habitacional 13,61 

Área de construção habitacional 59.752,52 

Área de construção de atividades económicas 8.288,51 

N.º de Lotes 238 
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 edificação ser 
cumprido o regulamento do loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 17 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 14/89 – B.º Casal do Rato - Pontinha/Famões 
 

8.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 na deliberação tomada em sede da 17.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 6 de setembro de 2017, onde foi deliberada por unanimidade a 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 14/89 referente ao lote 124 descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Odivelas sob o número 518/19900418, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe em nome de Jerónimo Mendes Batista, portador do número de contribuinte 
148034080. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

Lote 
Parâmetros prévios Parâmetros alterados 

A. Lote A. Implant. A. Const. Hab. Fogos Pisos A. Lote A. Implant. A. Const. Hab. Fogos Pisos 

124 513,00 100,00 200,00 2 2 513,00 153,00 430,00 3 2+CV+S 

Diferença  -- +53 +230 +1 CV+S 

Os valores alterados foram representados a negrito.  
 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

PARÂMETROS GLOBAIS DO LOTEAMENTO 

Área de intervenção 205.000,00 

Número de lotes 329 

Número de fogos 612 

Número de atividades 74 

Área total de lotes 117.334,30 

Área a integrar o domínio público 63.476,70 

Densidade habitacional 29,85 

Área cedida para equipamento 24.189,00 

Zonas verdes públicas 3.120,00 
Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de áreas de 
cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos termos previstos no art.º 44º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os espaços verdes e de utilização coletiva, 
foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% 
da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização. No âmbito da legalização das edificações, deverão ser garantidos os lugares de estacionamento necessários de 
acordo com o disposto no art.º 101.º do RMEU, devendo também ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 19 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador da 
Câmara Municipal de Odivelas, Paulo César Teixeira, no 
uso da competência delegada/subdelegada pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
42/PRES/2017, de 30 de outubro, durante o mês de 
setembro de 2018, nos termos da informação n.º 
Interno/2018/11980, de 2018.10.25 (edoc/2018/64207): 
 
Processo n.º @ - 85/2014 
Nome: Joaquim Dionísio Sozinho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Flor do Minho, lote 46, nº 39, Caneças 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Determino a realização da 
vistoria 
 
Processo n.º 70/2017/OP/GI 
Nome: Carlos CHITI Cunha – Construção Civil Unipessoal, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 19 de Junho, lote 66, Bairro Sol Nascente, Famões 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Declaro a caducidade do projeto 
de arquitetura 
 
Processo n.º 97/2016 
Nome: Manuel Matos Lourenço 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua 1ºde Maio, lote 124, Famões 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Declaro a caducidade do pedido 
de licenciamento 
 
Processo n.º 229/2018/IP 
Nome: Paulo Alexandre de Jesus Lobo Saramago 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Praceta dos Girassóis, nº 3 r/c Dtº. Famões 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Emita-se parecer desfavorável. 
 
Processo n.º 138/2018/IP 
Nome: Transverso – Construções Civis e Urbanismo, SA 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Aura Abranches, Ramada 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Emita-se parecer desfavorável 
 
Processo n.º 351/2018/OP 
Nome: Compreconcil – Compra de Prédios e Construção Civil, 
SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta do Barruncho, lote 21, Granja da Paradela, Póvoa 
de Santo Adrião 
Data de despacho: 11.09.2018 

Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 197/2017/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Pinto Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Boavista, viv – Nunes, Bairro dos Carrascais, lote 
75, Caneças 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Determino a realização da 
vistoria 
 
Processo n.º 184/2018/OP 
Nome: Caixa Geral de Depósitos, SA 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Castelo de Vide, nº 20, Ramada 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 292/2018/OP/GI 
Nome: Engate 3 – Comércio e Industria de Alumínios Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Fontainhas, lote 38, Bairro das Fontainhas, 
Famões 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 203/2016/OP/GI 
Nome: Tiago Emanuel Rodrigues da Silva Jacinto 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Eduardo Viana, lote 125, Bairro Casal dos 
Apréstimos, Ramada 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 479/2015/OP/GI 
Nome: Guilherme de Jesus Ribeiro 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua da Associação, lote 90, Bairro do Girassol, Ramada 
Data de despacho: 14.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Declaro a caducidade da licença 
administrativa 
 
Processo n.º 273/2018/OP/GI 
Nome: Coutinho e Funina, Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua José Viana, lote 671, Bairro dos Quatro, Famões 
Data de despacho: 14.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 45/2018/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Fernandes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Esperança, lote 216 A, Casal da Silveira, Famões 
Data de despacho: 18.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
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Processo n.º 457/2017/OP/GI 
Nome: Sarafim Pinto 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 32, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 18.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 170/2017/OP/GI 
Nome: Construções Araujo&Machado Lda 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Eduardo Viana, lote 139, Bairro Casal dos 
Apréstimos, Ramada 
Data de despacho: 18.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 395/2017/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Fernandes Luiz 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Paço Real, lote 424, Bairro Casal Novo 
Data de despacho: 18.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 282/2018/OP/GI 
Nome: SILOGIA – Ind. E Comercio de Divisórias e Sistemas 
Metálicos, SA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Impassa G3, lote 21, Bairro Granjas Novas, Ramada 
Data de despacho: 18.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 252/2018/OP/GI 
Nome: Cabeça de Casal da Herança de Manuel Francisco 
Gonçalves 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Nova com a Rua da Carochia, lote 28, Bairro da 
Carochia, Ramada 
Data de despacho: 18.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 268/2018/OP/GI 
Nome: António Pires Ribeiro Martins 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Avenida do Vale Grande, lote 21, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 19.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 237/2018/OP 
Nome: Álvaro Jorge Queirós Ribeiro 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua de Macau, lote 11, Hortas, Vale do Covo, Caneças 
Data de despacho: 19.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 

Processo n.º 265/2017/OP/GI 
Nome: Tiago Miguel Rodrigues Pereira 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua da Soalheira, lote 48, Bairro Tomada da Amoreira 
Data de despacho: 19.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 363/2015/OP/GI 
Nome: Rui Pedro Moitinho da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Camacho Costa, lote 729, Famões 
Data de despacho: 20.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Defiro a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 144/2018/OP/GI 
Nome: Marco Alexandre Soares de Almeida 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua do Norte, lote 99, Bairro Castelo Poente, Ramada 
Data de despacho: 20.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 72/2018/OP/GI 
Nome: Ricardo José Ramos Falcão 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Engº. Duarte Pacheco, lote 592, Bairro dos Quatro, 
Famões 
Data de despacho: 20.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 42/2018/OP/GI 
Nome: José Antunes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua São Sebastião, lote 929, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 26.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 516/2017/OP/GI 
Nome: Laurentino Gomildes dos Santos 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua 16 de Abril, lote 142, Bairro Sol Nascente, Famões 
Data de despacho: 26.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 232/2017/OP/GI 
Nome: Cristina Isabel Alves Vicente 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua António Freitas, lote 3 A, Odivelas 
Data de despacho: 26.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a licença administrativa 
 
Processo n.º 251/2018/OP 
Nome: António Alves Valdeira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Serpa Pinto, casa Valdeira, Ramada 
Data de despacho: 26.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 2/VPCT/2017, de 31 de outubro, durante o 
mês de setembro de 2018, nos termos da informação n.º 
Interno/2018/11975, de 2018.10.25 (edoc/2018/64244): 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 478/2017/OP/GI 
Nome: José Eduardo Campos Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Miradouro, lote 237, Bairro Casal do Bispo 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 204/2018 
 
Processo n.º 55/2018/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Monteiro da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Rio Maior, lote 231, Bairro Casal de São 
Sebastião 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 205/2018 
 
Processo n.º 227/2017/OP/GI 
Nome: João Gomes Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 745, Bairro Casal da 
Silveira 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 206/2018 
 
Processo n.º 100/2017/OP/GI 
Nome: Inês Filipa Galhardo Calhandro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Sol Nascente, lote 212, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 207/2018 
 
Processo n.º 260/2015//OP/GI 
Nome: João Miguel Isidorinho Correia Viana 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Engº. Edgar Cardoso, lote 577, Bairro dos Quatro 
(Casal dos Mochos) 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 208/2018 
 
Processo n.º 30/2016/OP/GI 
Nome: Naim Samje Tajdin Danji 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 525, Bairro do Saramagal 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 209/2018 
 
Processo n.º 485/2016/OP 
Nome: Betourbe, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Quinta do Barruncho, lote 19, Póvoa Santo Adrião 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 210/2018 
 
Processo n.º 168/2015/OP 
Nome: CISLO – Comunidade Islâmica de Odivelas, Associação 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 58, Odivelas 

Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 211/2018 
 
Processo n.º 337/2018/D/OVP 
Nome: GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua D. Afonso Henriques, nº 175/18, Povoa Santo 
Adrião 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 212/2018 
 
Processo n.º 325/2018/D/OVP 
Nome: GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Zeca Afonso, UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 213/2018 
 
Processo n.º 289/2017/OP/GI 
Nome: Jorge Isidro Pereira Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 169, Bairro Casal 
dos Apréstimos 
Data de emissão: 04.09.2018 
Alvará n.º 214/2018 
 
Processo n.º 443/2017/OP/GI 
Nome: Joaquim José da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 18 de Maio, lote 28, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 04.09.2018 
Alvará n.º 215/2018 
 
Processo n.º 338/2017/OP/GI 
Nome: Rodrigo Valente Lage Atalaia 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua das Granjas, lote 33ª, Bairro Granjas Novas 
Data de emissão: 04.09.2018 
Alvará n.º 216/2018 
 
Processo n.º 348/2016/OP 
Nome: António Carlos Fidalgo Menana 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua das Orquídeas, nº 9, Casal do Privilégio 
Data de emissão: 06.09.2018 
Alvará n.º 217/2018 
 
Processo n.º 289/2018/OP 
Nome: José dos Santos Simão Guilherme 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Vasco Santana, nº 22, Ramada 
Data de emissão: 07.09.2018 
Alvará n.º 218/2018 
 
Processo n.º 221/2018/OP 
Nome: Noribal Augusto Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Praceta 1º de Dezembro, lote 119, Odivelas 
Data de emissão: 12.09.2018 
Alvará n.º 219/2018 
 
Processo n.º 69/2016/OP/GI 
Nome: Luis Manuel Rosa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Paleolítico, lote 10, Bairro Castelo Poente 
Data de emissão: 12.09.2018 
Alvará n.º 220/2018 
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Processo n.º 481/2017/OP/GI 
Nome: José Manuel Gonçalves Lourenço 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua José Augusto Gouveia, lote 2, Bairro Trigache Norte 
Data de emissão: 12.09.2018 
Alvará n.º 221/2018 
 
Processo n.º 330/2017/OP/GI 
Nome: SCAPL – Sociedade de Construções Abreu e Paço, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Terra da Fonte, lote 625, Casal da Silveira 
Data de emissão: 12.09.2018 
Alvará n.º 222/2018 
 
Processo n.º 258/2017/OP/GI 
Nome: SCAPL – Sociedade de Construções Abreu e Paço, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Terra da Fonte, lote 626 Casal da Silveira 
Data de emissão: 13.09.2018 
Alvará n.º 223/2018 
 
Processo n.º 196/2015/OP 
Nome: Centro Social Paroquial da Póvoa de Santo Adrião 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Major Mouzinho de Albuquerque, Quinta da 
Palmeira 
Data de emissão: 17.09.2018 
Alvará n.º 224/2018 
 
Processo n.º 131/2017/OP/GI 
Nome: Celso Manuel da Silva Ferreira da Cunha 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Norte, lote 321, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 17.09.2018 
Alvará n.º 225/2018 
 
Processo n.º 435/2017/OP/GI 
Nome: João Carlos Lança Santos Gil e Outra 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Camacho, lote 685, Bairro S. Sebastião Norte,  
AUGI Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 18.09.2018 
Alvará n.º 226/2018 
 
Processo n.º 128/2017/OP/GI 
Nome: Inês Sofia da Fonseca Cordeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 125, Encosta do 
Mourigo 
Data de emissão: 18.09.2018 
Alvará n.º 227/2018 
 
Processo n.º 196/2018/OP/GI 
Nome: Herdeiros de Armando Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua D. Dinis, lote 89, Bairro Casal das Queimadas á 
Quinta das Dálias 
Data de emissão: 24.09.2018 
Alvará n.º 228/2018 
 
Processo n.º 280/2018/OP/GI 
Nome: Luiz Rodrigues Vitorino 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 5 de Outubro, lote 256, Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 24.09.2018 
Alvará n.º 229/2018 

Processo n.º 172/2018/OP/GI 
Nome: Filipe Ferreira Rodrigues e Ana Cristina Magalhães 
Outeirinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Armando Aldegalega, lote 115, Granjas Novas 
Data de emissão: 24.09.2018 
Alvará n.º 230/2018 
 
Processo n.º 434/2017/OP/GI 
Nome: António Jorge Castro Ramos 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 146, Bairro Casal 
dos Apréstimos 
Data de emissão: 25.09.2018 
Alvará n.º 231/2018 
 
Processo n.º 447/2016/OP/GI 
Nome: Carla Alexandra Martinho Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Rúben A, lote 472, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 27.09.2018 
Alvará n.º 232/2018 
 
Processo n.º 180/2018/OP/GI 
Nome: Virgínia Santos Dias Jerónimo 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua General Norton Matos, lote 492, Bairro Casal da 
Silveira 
Data de emissão: 27.09.2018 
Alvará n.º 233/2018 
 
Processo n.º 479/2017/OP/GI 
Nome: Valentim da Silva Teixeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida da Liberdade, lote 353, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 27.09.2018 
Alvará n.º 234/2018 
 
Processo n.º 455/2017/OP/GI 
Nome: Maria João Delgado Catarino 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Sitio da Várzea, lote 5, Bairro Sitio da Várzea 
Data de emissão: 27.09.2018 
Alvará n.º 235/2018 
 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 432/2017/OP/GI 
Nome: Alexandre José Pinheiro Meireles 
Assunto: Aditamento ao Alvará de Utilização 
Local: Rua Vieira da Silva, lote 57, Bairro Quinta das Pretas 
Data de emissão: 07.09.2018 
Alvará n.º 160/2010 
 
Processo n.º 150/2016/OP/GI 
Nome: Ricardo Alexandre Pires Matos Landeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de São Benedito, lote 11, Bairro Trigache Sul 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 150/2018 
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Processo n.º @ - 135/2017 – 10893/CP/OP/GI 
Nome: Maria Augusta Ferreira da Cunha 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Bempostinha, lote 307, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 151/2018 
 
Processo n.º @ - 43/2018 – 14464/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Pinto Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1264, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 152/2018 
 
Processo n.º 11/2014/OP/GI 
Nome: Jorge Cardoso Duarte 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Alecrim, lote 751, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 03.09.2018 
Alvará n.º 153/2018 
 
Processo n.º 457/2016/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Hortense Luz, lote 744, Bairro dos Quatro – São 
Sebastião Norte 
Data de emissão: 04.09.2018 
Alvará n.º 154/2018 
 
Processo n.º 458/2016/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Hortense Luz, lote 745, Bairro dos Quatro – São 
Sebastião Norte 
Data de emissão: 04.09.2018 
Alvará n.º 155/2018 
 
Processo n.º 323/2015/OP 
Nome: BETOURBE, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Quinta do Barruncho, Granja da Paradela, lote 18, Póvoa 
de Santo Adrião 
Data de emissão: 06.09.2018 
Alvará n.º 156/2018 
 
Processo n.º @ - 69/2016 – 3087/OP 
Nome: Pinto e Nascimento Pires – Construção Civil, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Rodrigo Paganino, zona 7, lote 25, Odivelas 
Data de emissão: 07.09.2018 
Alvará n.º 157/2018 
 
Processo n.º @ -19/2015 – 14350/CP/OP/GI 
Nome: Teresa Mafalda Ferreira André de Amaral Santos Alves 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 18 de Maio, nº 5 de policia, Sol Nascente 
Data de emissão: 07.09.2018 
Alvará n.º 158/2018 
 
Processo n.º 484/2016/OP/GI 
Nome: António Manuel Pires Neno 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Mirandela, lote 77, Bairro Casal São 
Sebastião 
Data de emissão: 12.09.2018 
Alvará n.º 159/2018 

Processo n.º 14626/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Loureiro Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Ribeiro, nº 8 8 A de policia com vão para os nº 9 
e 9 A da Travessa do Ribeiro, Pontinha 
Data de emissão: 12.09.2018 
Alvará n.º 160/2018 
 
Processo n.º 206/2016/OP/GI 
Nome: Armando da Silva Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Elina Guimarães, lote 128, Bairro da Milharada 
Data de emissão: 12.09.2018 
Alvará n.º 161/2018 
 
Processo n.º 90/2016/OP/GI 
Nome: Domingos Ramos Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Beira, nº 10 e 10 A de policia, Casal do Rato 
Data de emissão: 12.09.2018 
Alvará n.º 162/2018 
 
Processo n.º 426/2016/OP/GI 
Nome: Jorge Guedes Moreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 8 de Março, nº 5 de policia, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 14.09.2018 
Alvará n.º 163/2018 
 
Processo n.º 8803/OP/GI - @ 72/2018 
Nome: Aldina de Jesus Gonçalves Sobral 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 2 de Abril, lote 916, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 18.09.2018 
Alvará n.º 164/2018 
 
Processo n.º @ 74/2018 – 30048/OCP 
Nome: Lina Martins Oleiro Marques e Outro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, nº 3 e 3 A com vão de porta para 
a Rua Dr. João Santos, nº 4, Odivelas 
Data de emissão: 18.09.2018 
Alvará n.º 165/2018 
 
Processo n.º 19/2017/OP 
Nome: Helder Filipe Nunes Matildes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Praceta 10 de Setembro, nº 8 e 8 A de policia, Carrascais, 
Caneças 
Data de emissão: 21.09.2018 
Alvará n.º 166/2018 
 
Processo n.º 342/2017/OP/GI 
Nome: INOVACIL – Sociedade de Construção Civil, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, lote 828, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 21.09.2018 
Alvará n.º 167/2018 
 
Processo n.º 14577/CP/OP/GI - @ 129/2017 
Nome: Luzia do Carmo Alves Lourenço 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua dos Carrascais, nº 23 e 23 A de policia, Bairro dos 
Carrascais 
Data de emissão: 24.09.2018 
Alvará n.º 168/2018 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 22 – 13 de novembro de 2018 

41 
 

Processo n.º 363/2015/OP/GI 
Nome: Rui Pedro Moitinho da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Camacho Costa, lote 729, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 24.09.2018 
Alvará n.º 169/2018 
 
Processo n.º @ 54/2017 – 13161/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo de Carvalho Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 634, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 24.09.2018 
Alvará n.º 170/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


