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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 20 de março de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

 

VOTOS DE CONDENAÇÃO 
 

 
 
“ATAQUE ARMADO A MESQUITAS NA NOVA ZELÂNDIA 

 
“Mais um ataque bárbaro à dignidade humana. A 
cidade de Christchurch vivenciou um dos piores 
massacres de que há memória, naquele que foi, 
igualmente, um dos dias “mais negros” da História 
da Nova Zelândia. 
 
Mais de 50 pessoas morreram e perto também de 
meia centena ficaram feridas num ataque a tiro a 
duas mesquitas em pleno período de oração dos 
crentes muçulmanos. Estes atos chocantes foram 
transmitidos em direto na Internet pelo principal 
suspeito, o qual deixou também um manifesto 
anti-imigrantes com mais de 70 páginas, 
justificando os seus atos bárbaros e injustificáveis.  
 
São cada vez mais numerosos e mortíferos os 
ataques que se registam com estes contornos. 
 
O extremismo, radicalismo e fanatismo são 
comportamentos que não ganham espaço num 
mundo democrático que defende a igualdade de 
oportunidade para todos e que respeita a 
liberdade religiosa e de expressão de cada um e de 
cada uma. E esta ameaça é cada vez mais uma 
constante e tem-se espalhado perigosamente por 
várias regiões do Globo.  
 
São, pois, de condenar todas as ações violentas que 
não demonstram qualquer respeito pelo direito à 
vida e o ser humano. 
 
A livre circulação de pessoas e bens e a 
globalização aumentaram o carácter multicultural 
dos povos. As diferentes nacionalidades, religiões, 
etnias e culturas, vêm enriquecer a vida cultural de 
qualquer país, como é o caso de Portugal, 

realidade também muito refletida aqui no 
Concelho de Odivelas. 
 
Aliás, em Odivelas, demonstramos claramente que 
é possível viver em paz entre as diferentes 
comunidades, e em completa integração, 
tolerância e respeito pela liberdade religiosa. 
 
Por isso e face a estes graves acontecimentos, a 
Câmara Municipal de Odivelas delibera exarar um 
Voto de Condenação por este trágico ataque, 
manifestando igualmente o seu profundo pesar às 
famílias de todas vítimas que sucumbiram perante 
estes atos de enorme barbárie, cobardia e 
desrespeito pela vida humana. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 21 de março de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ATAQUE A ESCOLA EM SÃO PAULO, BRASIL 
 
“No passado dia 13 de março ocorreu mais um 
bárbaro ataque numa escola com proporções 
trágicas. Um autêntico massacre em Suzano, no 
estado de São Paulo, Brasil, que vitimou 10 pessoas 
e feriu outras tantas, algumas delas em estado 
grave. 
 
Dois antigos alunos da escola estadual Professor 
Raul Brasil assassinaram a tiro oito pessoas, cinco 
delas adolescentes, duas funcionárias da escola e o 
dono de uma agência de aluguer de automóveis, 
tio de um dos atiradores. As principais agências de 
notícias dão conta que os dois atacantes 
começaram por roubar um carro e abater o dono 
do stand, dirigindo-se depois para a escola. Aí 
chegados provocaram um verdadeiro clima de 
caos e terror, percorrendo os corredores e 
disparando de forma indiscriminada, enquanto 
dezenas de pessoas, maioritariamente jovens, 
fugiam desesperados à procura de abrigo e 
proteção. Quando confrontados pela polícia e, visto 
que não teriam hipótese de escapar, um dos 
atiradores disparou sobre o outro, matando-se de 
seguida. 
 
Desconhece-se ainda os motivos dos atacantes 
mas estes comportamentos violentos, absurdos e 
radicais não podem ter espaço num mundo 
globalizado, plural e livre. 
 
Face a estes acontecimentos, a Câmara Municipal 
de Odivelas condena este e qualquer ato de 
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violência gratuita, manifestando igualmente o seu 
profundo pesar às famílias de todas vítimas que 
sucumbiram perante tamanha barbárie, cobardia 
e desrespeito pela vida humana.” 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 21 de março de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL EXTRAORDINÁRIA 
5.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Ratificação do despacho de autorização da 5.ª 
Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2019, nos 
termos dos mapas anexos à informação n.º 
Interno/2019/8817, de 2019.03.08 e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, de acordo 
com o proposto na referida informação. 
 
“5.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 5.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) de 2019 
reveste-se de caráter extraordinário e reproduz a 
necessidade de reforço do projeto referente a 
“Medidas de Acalmia de Tráfego na Av. 25 de Abril 
na Pontinha”, no valor de 97.000,00 euros (noventa 
e sete mil euros). 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 97.000,00 Euros (noventa e sete 
mil euros), verificando-se uma manutenção das 
despesas correntes, bem como, das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de 
Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 

Total de 
Despesas 

Capital 
97.000,00 97.000,00 

Total Geral 97.000,00 97.000,00 

(un: euros) 
 
 

Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se uma manutenção das 
despesas correntes, bem como, das despesas de 
capital. 
 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio orçamental, 
conforme quadro seguinte: 
 

Equilíbrio Orçamental 
 

Receita 
Corrente 

Bruta 
Orçamentada 

72.791.405,66 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
65.258.055,73 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.791.405,66 Total (2) 68.261.970,38 

Receita Corrente Bruta > Despesa Corrente + 
Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo (3) =(1) -(2) 4.529.435,28 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
6.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
6.ª Alteração Orçamental de 2019, nos termos dos 
mapas anexos à informação n.º Interno/2019/2278, 
de 2019.03.14 e que farão parte integrante da ata 
da presente reunião, de acordo com o proposto na 
referida informação. 
 
“6.ª Alteração Orçamental 
 
A 6.ª Alteração Orçamental de 2019 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: 
 
Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
-o valor de 11.000,00 euros (onze mil euros), 
referente à rubrica “Outros Abonos em Numerário 
ou Espécie”; 
 
-no projeto “Aquisição de Património – Terrenos”, o 
valor de 18.500,00 euros (dezoito mil e quinhentos 
euros); 
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-30.000,00 euros (trinta mil euros), referente ao 
projeto “Encargos Diversos de Estrutura – 
Fotocopiadores e Faxes (Ass. Técnica)”. 
 
No Departamento de Obras Municipais e 
Habitação: 
 
-o reforço de 331.000,00 euros (trezentos e trinta e 
um mil euros), no projeto “Intervenções Diversas – 
Escolas Básicas 1.º Ciclo / Jardins de Infância”; 
 
No Departamento de Gestão Ambiental e 
Transportes: 
 
o valor de 90.000,00 euros (noventa mil euros), 
relativo ao projeto “Manutenção de Espaços Verdes 
no Concelho”. 
 
No Departamento de Desporto, Cultura e Turismo: 
 
o valor de 30.000,00 euros (trinta mil euros), no 
projeto “Mosteiro S. Dinis e S. Bernardo – Centro 
Interpretativo”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da 
Despesa totaliza 567.108,50 Euros (quinhentos e 
sessenta e sete mil, cento e oito euros e cinquenta 
cêntimos), verificando-se um aumento das 
despesas correntes no valor de 15.202,67 Euros 
(quinze mil, duzentos e dois euros e sessenta e sete 
cêntimos), por contrapartida de uma diminuição 
de igual montante ao nível das despesas de 
capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de 
Despesas 
Correntes 

296.108,50 280.905,83 

Total de 
Despesas 

Capital 
271.000,00 286.202,67 

Total Geral 567.108,50 567.108,50 

(un: euros) 
 
Numa análise comparativa entre as dotações 
atuais e o previsto na presente alteração 
orçamental, verifica-se um aumento de 0,0231% 
das despesas correntes, bem como uma 
diminuição de 0,051% das despesas de capital. 
 
De acordo com o disposto na Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, verifica-se assim que se encontra 
cumprido a regra do Equilíbrio Orçamental, 
conforme quadro seguinte: 
 
 
 

Equilíbrio Orçamental 
 

Receita 
Corrente 

Bruta 
Orçamentada 

72.791.405,66 

Despesa 
Corrente 

Orçamentada 
65.273.258,40 

Amortizações 
Médias 

Empréstimos 
M/L Prazo 

3.003.914,65 

Total (1) 72.791.405,66 Total (2) 68.277.173,05 

Receita Corrente Bruta > Despesa Corrente + 
Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo (3) =(1) -(2) 4.514.232,61 

(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ABERTURA PARA PROCEDIMENTO CONCURSAL 
ASSISTENTE OPERACIONAL (COVEIRO) 

 
Abertura de procedimento concursal para 
ocupação de cinco postos de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional (coveiro), destinado a 
candidatos com ou sem vínculo de emprego 
público, com vista à celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para o Cemitério Municipal de 
Odivelas (Divisão de Ambiente desta Câmara 
Municipal), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/2087, de 2019.03.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 
Ratificação da autorização do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, para o 
acionamento de reserva de recrutamento para a 
contratação de trabalho em funções públicas, a 
termo resolutivo certo, de cinco Assistentes 
Operacionais, no âmbito do pessoal não docente, 
da Divisão de Educação desta Câmara Municipal, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/2186, de 2019.03.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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HABITAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REGULAMENTO GERAL 
DE ALIENAÇÃO DE FOGOS MUNICIPAIS 

 
Suspensão temporária do Regulamento Geral de 
Alienação de Fogos Municipais do Município de 
Odivelas (aprovado na 8.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas de 2016 e 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 11/2016), no âmbito da “Nova Geração 
de Políticas de Habitação” (NGPH), de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/1795, de 
2019.02.27. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

SETOR DE PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL, 
SETOR DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS 

 
Proposta da não aceitação, por parte do Município 
de Odivelas, da transferência de competências 
relativas ao setor da proteção e saúde animal e ao 
setor de segurança dos alimentos, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro e da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/2328, de 
2019.03.15. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES, LOTE 8 
PROCESSO N.º 10/DMGAG/2019 

 
Ratificação da decisão do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas relativa à caducidade da 
adjudicação e adjudicação da proposta ordenada 
em lugar subsequente, no âmbito do concurso 
público, em agrupamento de entidades, para o 
fornecimento de bens alimentares, Lote 8 (fruta 
com serviço de distribuição), nos seguintes termos, 

no seguimento do anteriormente deliberado na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 6 de fevereiro de 2019 (publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
4/2019, de 19 de fevereiro), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/2223, de 
2019.03.13: 
 
1.Ratificação da decisão de imputabilidade à 
empresa Entremolhos e Caixas, Lda., pela não 
apresentação dos documentos de habilitação, com 
a consequente caducidade da adjudicação; 
 
2.Ratificação da decisão de anulação do 
compromisso referente à nota de encomenda n.º 
18/00558; 
 
3.Ratificação da decisão de adjudicação à empresa 
Comefrutas – Comércio de Fruta, Lda., conforme o 
n.º 4.º do artigo 86º do CCP, com o valor anual 
global de €64.110,00 (sessenta e quatro mil, cento 
e dez mil euros), acrescido de IVA, à taxa legal em 
vigor, com o valor global contratual para três (3) 
anos de €192.330,00 (cento e noventa mil 
trezentos e trinta euros), acrescido de IVA, à taxa 
legal em vigor; 
 
4.Ratificação da decisão de aprovação da nota de 
encomenda n.º 19/00059 (UR 18/C/00132); 
 
5.Ratificação da decisão de aprovação do projeto 
de minuta, em anexo à informação acima 
mencionada, e nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do 
CCP. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 
6 de março de 2019, na sua 32.ª reunião ordinária, 
de acordo com proposta de deliberação n.º 
96/2019 e documentos anexos, remetidos à 
Câmara Municipal de Odivelas através do ofício 
S/7774, de 2019.03.07, dos SIMAR de Loures e 
Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/2223, de 2019.03.13). 
 
 
Nota: anteriores deliberações relativas a este concurso aprovadas 
na 21.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 31 
de outubro de 2018 (publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22/2018, de 13 de novembro), na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 6 de 
fevereiro de 2019 (publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 4/2019, de 19 de fevereiro), 4.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 20 de fevereiro de 
2019 (publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5/2019, de 6 de março). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
SERRA DA AMOREIRA 

 
Resolução de expropriar uma parcela de terreno, 
sita na Serra da Amoreira, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/1723, de 2019.02.22: 
 
a) Classificar de reconhecido interesse público o 
projeto aqui em apreço; 
 
b) Emitir a resolução de expropriar e autorizar a 
aquisição, por via de direito privado, da parcela de 
terreno com a área de 1.635 m2, destinada à 
construção de um reservatório de água e câmara 
de manobras, bem como à constituição de 
caminho de acesso ao mesmo, a desanexar do 
prédio rústico denominado “Talepo e Pedra Posta”, 
sito na Serra da Amoreira, com a área total de 
34.360 m2, descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob a ficha n.º 2453 da freguesia da 
Ramada, e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo 3, Secção C, da Freguesia e Concelho de 
Odivelas, pelo montante de €18.805,00 (dezoito 
mil oitocentos e cinco euros);  
 
c) No caso de se frustrar a aquisição, por via de 
direito privado, da parcela acima mencionada, será 
requerida a declaração de utilidade pública para 
efeitos da sua expropriação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPRIEDADE HORIZONTAL DE PRÉDIO URBANO 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Alteração da propriedade horizontal do prédio 
urbano, sito na Rua António Aleixo, n.º 1, na Póvoa 
de Santo Adrião, propriedade municipal, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/2264, de 2019.03.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO  
E DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
Cedência, a título definitivo e gratuito, de 
equipamento informático e de telecomunicações 
(dois computadores, dois monitores e um 
telefone), à Esquadra de Investigação Criminal da 
Divisão Policial de Loures – Comando 
Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança 

Pública (PSP), sediada em Odivelas, e ulterior abate 
do mesmo ao património móvel municipal, nos 
termos e de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/2066, de 2019.03.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TEMPOS LIVRES – PÁSCOA 2019 
 

 
 

ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
PÁSCOA 2019 

 
Programa de Atividades de Ocupação de Tempos 
Livres - “Páscoa 2019”, a implementar, no período 
de férias letivas, entre os dias 15 a 18 e 22, 23, 24, e 
26 de abril de 2019, com o objetivo de 
proporcionar momentos de lazer, diversão e 
socialização, a cento e sessenta crianças e jovens, 
com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, 
residentes e/ou estudantes no concelho de 
Odivelas, bem como filhos dos funcionários da 
Câmara Municipal de Odivelas, através da 
realização de um conjunto de atividades de 
ocupação de tempos livres, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2019/2161, de 
2019.03.12. 
 
“(…) Condições de Inscrição: 
 
Mediante apresentação de comprovativo da 
Segurança Social, as inscrições serão feitas de 
acordo com os escalões do subsídio de ação social 
escolar (ver Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho, 
em anexo), a saber: 
 

Escalões Valor de Inscrição 

Escalão (A) Gratuito 

Escalão (B) 15,00€ 

Escalão (C) 25,00€ 

 
Serão contempladas 80 inscrições dos 6 aos 9 anos 
e 80 inscrições dos 10 aos 15 anos, por ordem de 
chegada, sendo que o valor da inscrição será 
aplicado de acordo com a tabela acima 
mencionada. 
 
De salientar que os participantes referentes ao 
escalão C pagarão a totalidade do valor da 
inscrição. 
  
A falta de apresentação do referido comprovativo 
implica o pagamento do valor máximo da 
inscrição (25 euros). 
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A inscrição só pode ser feita num dos períodos já 
referidos. 
 
Local de Inscrição: 
 
Na Loja do Cidadão – Balcão CMO, no Strada 
Outlet, Odivelas, de 2ª a 6ª feiras das 08:30h às 
19:30h e sábados, das 09:30h às 15:00h. 
 
Período de Inscrição: 
 
De 25 de março a 1 de abril de 2019. 
 
Objetivos: 
 

 Constituir uma medida de apoio à família, 
mediante uma oferta qualitativa de ocupação dos 
tempos livres para os jovens, após o término de 
cada período letivo; 
 

 Promover o desenvolvimento de boas práticas 
em contexto de férias como meio continuado para 
a estimulação da educação;  
 

 Facilitar momentos de descoberta e 
desenvolvimento dos interesses e aptidões dos 
jovens;  
 

 Proporcionar oportunidades aos jovens para 
usufruírem de visitas a locais fora do Concelho 
onde residem e estudam;  
 

 Ocupar os jovens de forma dinâmica e educativa, 
onde em simultâneo possam desenvolver a 
capacidade de interagir com os outros;  
 

 Garantir um forte envolvimento de todos no 
processo de aprendizagem não formal, em 
contexto de férias escolares e ocupação de tempos 
livres. 
 
Para este efeito, estruturou-se uma programação 
de atividades de natureza educativa, lúdica, 
recreativa, desportiva e cultural, sendo que a 
mesma foi ajustada de acordo com o público alvo, 
bem como pela lotação das entidades 
contactadas, o que irá proporcionar a realização de 
duas atividades distintas num dos dias. 
 
As atividades inerentes aos OTL’S serão 
devidamente acompanhadas por técnicos da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
De forma a proporcionar uma refeição equilibrada 
às crianças e jovens participantes, o almoço será 
servido no refeitório da Escola E.B. 1º Ciclo Manuel 
Coco na Arroja, sendo a ementa elaborada por 
uma nutricionista desta Câmara.  

 
 
 

Programa 
 

Calendarização: 
 
15 a 18 e 22, 23, 24 e 26 de abril de 2019, das 09:00h 
às 17:30h. 
 
ABRIL 
 
Dias 15 e 22 – (2ªF) 
Dia Todo: Quinta da Granja, Á-dos-Cãos, Loures  
Almoço: Pic Nic  
 
Dias 16 e 23 - (3ªF) 
Manhã: Salinas do Samouco, Alcochete  
Almoço  
Tarde: Museu do Ar, Sintra  
 
Dias 17 e 24 – (4ªF) 
Manhã: Cinema NOS Strada Shopping  
Almoço 
Tarde: Falcoaria Real, Salvaterra de Magos 
(gratuito) 
 
Dia 18 - (5ªF)  
Manhã: Estádio do Sporting Clube de Portugal 
Almoço 
Tarde: Fábrica 22, Lisboa  
 
Dia 26 - (6ªF)  
Manhã: Estádio do Sporting Clube de Portugal  
Almoço 
Tarde: Fábrica 22, Lisboa 
 
(…)” 
 
Custos Diretos Estimados: 
 
Caso a presente proposta mereça concordância 
superior, prevê-se um custo estimado no valor total 
de € 5.920,64, c/IVA incluído à taxa legal em vigor, 
a saber: 
 
- Alimentação: €1.417,32 
- Ingressos de Visitas: € 4.400,00  
- Aquisição de pulseiras identificativas: € 103,32 
 
(excerto da informação n.º interno/2019/2161, de 2019.03.12) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 

INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO 
 

Minuta do novo Protocolo de Cooperação, a 
celebrar entre o Município de Odivelas e o Instituto 
Nacional para a Reabilitação (INR), para a 
instalação do Balcão da Inclusão. Os Balcões de 
Inclusão têm como objetivo prestar às pessoas 
com deficiência/incapacidade, atendimento 
especializado na temática da 
deficiência/incapacidade, designadamente 
prestações e respostas sociais, emprego e 
formação profissional, produtos de apoio/ajudas 
técnicas, benefícios fiscais, acessibilidades e 
transportes, intervenção precoce e educação, 
apoiando-as na procura das soluções mais 
adequadas à sua situação concreta, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/1648 de 
2019.02.22 e nos termos da minuta de protocolo 
anexa à informação. 

 
 

“Minuta de PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Considerando que:  
 
A melhoria das condições de vida das pessoas com 
deficiência/incapacidade e das suas famílias 
através da promoção da igualdade de 
oportunidades e da plena participação social e 
económica constitui, claramente, uma prioridade 
assumida pelo Estado Português. 
 
A Constituição da República Portuguesa no seu 
art.º 71.º consigna ao Estado a responsabilidade de 
adotar as medidas necessárias, de forma a 
assegurar o reconhecimento e o efetivo exercício 
dos direitos das pessoas com 
deficiência/incapacidade. 
 
Este imperativo constitucional, desde julho de 
2009, com a ratificação da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, compromete 
o Estado Português a promover, proteger e garantir 
condições de vida dignas às pessoas com 
deficiência/incapacidade de forma transversal, 
salvaguardando sobretudo direitos económicos, 
sociais e culturais. 
 
Neste contexto, o acesso à informação constitui-se 
como condição basilar para o pleno exercício da 
cidadania, pois só desta forma poderão, estes 
cidadãos, assumir os direitos e deveres cívicos 
reconhecidos a qualquer cidadão num Estado de 
Direito. 
 

Nestes termos considerando: 
 
- que para a promoção das políticas de igualdade 
de oportunidades, o acesso à informação assume 
particular importância; 
 
- que os Balcões da Inclusão têm como objetivo 
prestar às pessoas com deficiência/incapacidade 
atendimento especializado na temática da 
deficiência/incapacidade, que inclui informação 
global e integrada sobre os seus direitos e 
benefícios e recursos existentes, designadamente 
prestações e respostas sociais, emprego e 
formação profissional, produtos de apoio/ajudas 
técnicas, benefícios fiscais, acessibilidades e 
transportes, intervenção precoce e educação, 
apoiando-as na procura das soluções mais 
adequadas à sua situação concreta; 
 
- as atribuições dos Municípios, na informação e 
defesa dos direitos dos cidadãos e, na prestação de 
serviços em parceria com as entidades 
competentes da administração central a estratos 
sociais dependentes; e 
 
- as atribuições Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, através do 
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., adiante 
designado por INR, IP, na prossecução da execução 
das políticas dirigidas às pessoas com 
deficiência/incapacidade, 
 
entre 
 
o Município de Odivelas organismo de 
administração local, pessoa coletiva n.º 504 293 125, 
com sede em Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória 2675-372 Odivelas, neste ato 
representado por Hugo Manuel dos Santos Martins, 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 
e 
 
o Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., (INR, 
IP) organismo de administração indireta do Estado 
sob a superintendência e tutela do  
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, pessoa coletiva n.º 600 055 930, com sede 
na Av. Conde de Valbom, n.º 63, em 1069-178 
Lisboa, neste ato representado pelo Presidente do 
Conselho Diretivo Humberto Fernando Simões dos 
Santos  
 
é celebrado, assinado em duplicado e 
reciprocamente aceite, o presente protocolo de 
cooperação no sentido de criar um Balcão da 
Inclusão, que se regerá pelas seguintes normas: 
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Cláusula 1.ª 
Objetivo 

 
O Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., (INR, 
IP) colaborará com o Município de Odivelas na 
criação de um Balcão da Inclusão, o qual terá as 
seguintes atribuições: 
 
a) Fazer o atendimento qualificado dos munícipes 
com deficiência/incapacidade e respetivas famílias, 
bem como dos técnicos de reabilitação e 
instituições que desenvolvem qualquer tipo de 
atividade neste domínio (reabilitação e 
participação), assegurando-lhes uma informação 
integrada sobre os direitos e benefícios e recursos 
existentes para a resolução dos problemas 
colocados; 
 
b) Proceder ao seu correto encaminhamento e 
desenvolver uma função de mediação junto dos 
serviços públicos e entidades privadas responsáveis 
pela resolução dos seus problemas que seja 
facilitadora da sua intervenção junto destes 
utentes; 
 
c) Desenvolver e valorizar as parcerias locais que 
permitam articular soluções de atendimento mais 
eficazes; 
 
d) Divulgar junto dos serviços, instituições e outras 
estruturas locais a apropriação e divulgação de 
boas práticas no atendimento do munícipe com 
deficiência/incapacidade; 
 
e) Recolher informação que permita produzir 
diagnósticos de caracterização local das pessoas 
com deficiência/incapacidade, identificar os 
principais problemas existentes e promover 
soluções adequadas. 

 
Cláusula 2.ª 

Compromissos do Município 
 

O Município de Odivelas compromete-se a: 
 
a) Afetar um espaço no local de atendimento ao 
público do Município, com condições de 
acessibilidade para estes utentes, da via publica ao 
local de atendimento incluindo a instalação 
sanitária devidamente identificado com o logótipo 
do Balcão da Inclusão; 
 
b) Dotar o mesmo com meios informáticos 
adequados para acesso à Internet e utilização de 
Bases de Dados informativas; 
 
c) Afetar um técnico do Município a tempo 
integral ou parcial;  
 
 
 

d) Assegurar a divulgação local do Serviço através 
dos meios mais convenientes para atingir o 
público-alvo; 
 
e) Assegurar a comunicação e a informação 
disponibilizada aos utentes, em formato acessível, 
sempre que necessário; 
 
f) Assegurar o preenchimento do formulário online 
para registo de dados de atendimento. 

 
Cláusula 3.ª 

Compromissos do INR, IP 
 

O INR, IP, compromete-se a: 
 
a) Disponibilizar o logótipo identificador do Balcão 
da Inclusão e o material inicial de divulgação; 
 
b) Disponibilizar o Kit informativo sobre os Balcões 
da Inclusão; 
 
c) Providenciar o acesso ao formulário online para 
registo de dados de atendimento; 
 
d) Disponibilizar os recursos existentes, uma 
compilação Legislativa e outros guias temáticos 
devidamente atualizados; 
 
e) Assegurar a ligação com serviços similares que 
entretanto venham a ser criados em outras 
autarquias; 
 
f) Realizar a formação complementar dos técnicos 
que venham a ser afetos ao Balcão da Inclusão; 
 
g) Assegurar o acompanhamento técnico, aos 
técnicos afetos ao Balcão da Inclusão e uma 
avaliação do serviço; 
 
h) Disponibilizar uma linha telefónica para 
contatos exclusivos com os Balcões da Inclusão. 

 
Cláusula 4.ª 

Custos 
 

1. Os custos decorrentes do desenvolvimento do 
presente protocolo serão assumidos por cada um 
dos outorgantes na medida das competências 
definidas nas cláusulas 2.ª e 3.ª. 
 
2. Os custos com as ações de formação a 
desenvolver pelo INR, IP, concernem 
exclusivamente o pagamento de formadores, 
materiais e local de formação. 

 
Cláusula 5.ª 

Interlocutores 
 

O Município de Odivelas e o INR, IP, indicarão 
quinze dias após assinatura do presente protocolo 
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os respetivos responsáveis pelo acompanhamento 
e desenvolvimento dos compromissos definidos no 
presente protocolo. 

 
Cláusula 6.ª 

Alterações ao protocolo 
 

Os outorgantes podem em qualquer altura 
proceder às necessárias adaptações ao presente 
protocolo, devendo, em caso de acordo, celebrar-
se a respetiva adenda.  

 
Cláusula 7.ª 

Dúvidas e Omissões 
 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, 
validade ou aplicação das cláusulas deste 
protocolo serão resolvidas casuisticamente, por 
acordo entre os seus outorgantes, segundo o 
princípio geral da interpretação mais favorável à 
prossecução do objetivo expresso na cláusula 
primeira. 

 
Cláusula 8.ª 

Vigência 
 

Este protocolo substitui o anterior celebrado em 22 
de maio de 2006 e produz efeitos a partir da data 
em que é assinado, sendo válido pelo período de 
um ano, considerando-se tacitamente renovado 
por iguais períodos sucessivos, caso não seja 
denunciado, por escrito, por qualquer das partes 
signatárias com a antecedência mínima de 30 dias 
relativamente ao termo do prazo ou das respetivas 
renovações.  
 
Odivelas, ……. de ……….. de 2019 
 

Pelo Município de 
Odivelas 

Pelo Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I.P. 

  
Hugo Manuel dos Santos 

Martins 
(Presidente) 

Humberto Fernando 
Simões dos Santos 

(Presidente)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EDUCATIVAS 

 
Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de Odivelas e o Instituto Superior 
de Ciências Educativas (ISCE). O presente 
Protocolo tem por objeto regular a colaboração 
das partes na realização de ações de cooperação 
institucional no âmbito da Promoção e Educação 
para a Saúde, numa perspetiva de 
complementaridade das intervenções e de 
otimização dos recursos disponíveis, considerados 

vetores fundamentais de atuação. A cooperação 
entre as partes compreenderá a realização de 
ações, projetos e programas de Investigação, 
(In)formação e Intervenção, em áreas de 
especialização abrangidas pelo ISCE e o seu Centro 
de Investigação, com especial enfoque na área dos 
Comportamentos Aditivos e Dependências. De 
acordo com o disposto na cláusula décima-
primeira da minuta agora proposta, com a 
assinatura do presente Protocolo as partes 
resolvem o Protocolo de Cooperação assinado por 
ambas a 27 de abril de 2006, aprovado na 6.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 22 de março de 2006 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6 de 
2006, página 13), de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2019/2191 de 2019.03.12. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

E O INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EDUCATIVAS 
 

Considerando que: 
 

 É missão dos municípios zelar pelas condições de 
vida dos seus munícipes, incluindo a promoção de 
estilos de vida saudáveis das diferentes faixas 
etárias e grupos profissionais da comunidade que 
servem; 
 

 A intervenção municipal em matéria de 
Promoção e Educação para a Saúde sairá 
reforçada com o estabelecimento de protocolos de 
cooperação com entidades públicas e/ou privadas 
atuantes e com responsabilidades na área da 
saúde, facilitando uma atuação articulada e 
necessariamente mais eficaz; 
 

 O Município de Odivelas, através do Pelouro da 
Saúde, desenvolve uma intervenção transversal e 
aprofundada em diversas áreas de atuação no 
contexto da Promoção e Educação para a Saúde, 
através da operacionalização de atividades no 
Concelho com ênfase na Prevenção; 
 

 O Instituto Superior de Ciências Educativas, na 
sua missão, desenvolve atividades de ensino, 
investigação e extensão comunitária nas áreas das 
Ciências do Desporto, da Educação, das Ciências 
Sociais e Humanas e do Turismo. 
 

 O Centro de Investigação do ISCE, através do seu 
núcleo de investigação “Saúde e Bem-estar”, 
procura desenvolver uma prática de investigação 
que contribua para a melhoria da saúde, bem-
estar e qualidade de vida individual e comunitária; 
 

 Existe a necessidade de estabelecer um 
protocolo que formalize uma cooperação 
institucional com vista ao desenvolvimento 
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conjunto e regular de ações de Promoção e 
Educação para a Saúde, em resposta às 
necessidades identificadas pelas partes. 
 
ENTRE: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Paços do Concelho – 
Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, Pessoa 
Coletiva n.º 504 293 125, neste ato representado 
pelo Presidente da Câmara Municipal, Hugo 
Martins, 
 
E 
 
O INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS EDUCATIVAS 
(ISCE), com sede na Rua Bento Jesus Caraça, Nº 12 – 
Serra da Amoreira, 2620-379 Ramada, neste ato 
representado pelo Prof. Doutor Luís Picado, na 
qualidade de Presidente, doravante 
abreviadamente designado por ISCE, 
 
É celebrado de livre vontade e de boa-fé o 
presente Protocolo de Cooperação, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir.  

 
Cláusula Primeira 
(Objeto e Âmbito) 

 
1. O presente Protocolo tem por objeto regular a 
colaboração das partes na realização de ações de 
cooperação institucional no âmbito da Promoção 
e Educação para a Saúde, numa perspetiva de 
complementaridade das intervenções e de 
otimização dos recursos disponíveis, considerados 
vetores fundamentais de atuação; 
 
2. A cooperação entre as partes compreenderá a 
realização de ações, projetos e programas de 
Investigação, (In)formação e Intervenção, em áreas 
de especialização abrangidas pelo ISCE e o seu 
Centro de Investigação, com especial enfoque na 
área dos Comportamentos Aditivos e 
Dependências. 

 
Cláusula Segunda 
(Beneficiários/as) 

 
Face à natureza do presente Protocolo de 
Cooperação, os/as beneficiários/as do mesmo são 
as famílias e a comunidade educativa alargada do 
Concelho de Odivelas. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Município de Odivelas) 
 

O Município de Odivelas compromete-se a: 
 
 

a) Planear e efetuar todas as diligências necessárias 
à implementação das ações e atividades a 
desenvolver no âmbito do presente Protocolo de 
Cooperação; 
 
b) Promover a articulação com o ISCE, 
funcionando como elemento coordenador do 
trabalho desenvolvido entre as partes; 
 
c) Divulgar adequadamente a realização das ações 
e atividades que venham a ser desenvolvidas, junto 
dos respetivos públicos-alvo, no âmbito deste 
Protocolo de Cooperação, fazendo menção ao 
parceiro envolvido no mesmo; 
 
d) Colaborar e participar, enquanto entidade 
parceira, nas ações e atividades propostas pelo 
ISCE;  
 
e) Disponibilizar espaço, apoio logístico e material 
necessário, nomeadamente ao nível dos 
audiovisuais ou outros relevantes, para a realização 
das ações que sejam desenvolvidas no âmbito do 
presente protocolo; 
 
f) Assegurar os encargos decorrentes com as 
deslocações dos elementos que sejam seus 
funcionários ou colaboradores, assegurando a sua 
participação, de forma gratuita, nas ações e 
atividades previstas. 

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do ISCE) 
 

O ISCE compromete-se a: 
 
a) Planear e efetuar todas as diligências necessárias 
à implementação das ações e atividades a 
desenvolver no âmbito do presente Protocolo de 
Cooperação;  
 
b) Divulgar a existência deste Protocolo de 
Cooperação e de todas as ações e atividades que 
venham a ser desenvolvidas neste âmbito, fazendo 
menção aos parceiros envolvidos no mesmo; 
 
c) Colaborar e participar, enquanto entidade 
parceira, nas atividades propostas pelo Município; 
 
d) Envolver o Município de Odivelas em ações, 
projetos e/ou programas desenvolvidos por sua 
iniciativa, em áreas enquadradas no âmbito deste 
Protocolo e mencionadas na Cláusula Primeira, 
entendidos como pertinentes e adequados às 
necessidades identificadas pelo Município de 
Odivelas;  
 
e) Assegurar os encargos decorrentes com as 
deslocações dos elementos que sejam seus 
funcionários ou colaboradores, assegurando a sua 
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participação, de forma gratuita, nas ações e 
atividades previstas. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações comuns) 
 

1. Os encargos relativos à realização de ações e 
atividades a implementar no concelho de Odivelas, 
enquadradas no âmbito do presente Protocolo de 
Cooperação, são da responsabilidade e decisão 
conjunta entre as partes, nos moldes que vierem a 
ser acordados. 

 
Cláusula Sexta 
(Coordenação) 

 
1. A atividade a desenvolver no âmbito deste 
Protocolo de Cooperação será dirigida por uma 
Coordenação Técnica conjunta, constituída por 
quem for responsável, por um lado, pela 
coordenação da área da Saúde no Município de 
Odivelas e, por outro lado, por quem for 
responsável pelo projeto em desenvolvimento, no 
âmbito dos núcleos de investigação do CI-ISCE, 
bem como, por pessoal técnico de ambas as 
partes, que assegurarão o planeamento, 
operacionalização e avaliação das ações e 
atividades a desenvolver;  
 
2. Os outorgantes, por intermédio dos/das 
representantes da Coordenação Técnica 
designada, realizarão as reuniões consideradas 
necessárias de modo a monitorizar e avaliar 
conjuntamente as ações e atividades em curso, 
introduzindo as alterações necessárias decorrentes 
dessa mesma avaliação; 

 
Cláusula Sétima 

(Utilização dos Dados) 
 

Os dados pessoais obtidos, através da realização 
das ações e atividades que venham a ser 
desenvolvidas no âmbito do presente Protocolo de 
Cooperação, serão tratados pelas Partes, em 
cumprimento da legislação sobre proteção das 
pessoas singulares, no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados. 

 
Cláusula Oitava 

(Período de Vigência) 
 

O presente Protocolo de Cooperação entra em 
vigor após assinatura e publicitação e é válido por 
um ano, sendo automaticamente renovável por 
iguais e sucessivos períodos, caso não ocorra 
denúncia ou revogação. 

 
 
 
 

Cláusula Nona 
(Revisão) 

 
1. As partes poderão rever as disposições 
constantes deste Protocolo de Cooperação, 
mediante comunicação prévia escrita; 
 
2. As alterações, suspensões ou aditamentos serão 
objeto de um documento a elaborar e a subscrever 
por ambos os outorgantes e implicarão a revisão 
do texto deste Protocolo de Cooperação; 
 
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, é 
assegurada a possibilidade de virem a ser 
estabelecidas parcerias adicionais, que venham a 
ser desenvolvidas ao abrigo do presente Protocolo 
de Cooperação. 

 
Cláusula Décima 

(Denúncia e Revogação) 
 

1. Qualquer das partes poderá unilateralmente 
denunciar o presente Protocolo de Cooperação 
precedendo de comunicação escrita à outra parte, 
através de carta registada com aviso de receção, 
remetida com a antecedência de, pelo menos, 
sessenta dias, a contar da data do seu termo, 
desde que da mesma não decorra a inviabilização 
das ações e atividades em curso; 
 
2.  O presente Protocolo pode ainda, em qualquer 
momento, ser revogado, por acordo das partes. 

 
Cláusula Décima-Primeira 

(Resolução) 
 

Com a assinatura do presente Protocolo as partes 
resolvem o Protocolo de Cooperação assinado por 
ambas a 27 de abril de 2006. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
(Hugo Martins) 

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS 

EDUCATIVAS 
 

(Luís Picado) 
 

Odivelas, ___ de ____________ de 2019” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONTRATO-PROGRAMA 
 

 
 

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO PENTATLO MODERNO 
 

Contrato Programa a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Federação Portuguesa do Pentatlo 
Moderno (FPPM). O presente contrato-programa 
tem por objeto a cooperação entre o Município de 
Odivelas e a Federação Portuguesa do Pentatlo 
Moderno na organização e concretização de 
eventos no âmbito da modalidade prosseguida 
pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, 
designadamente uma etapa do World Laser Run 
City Tour e um evento do calendário nacional da 
FPPM, de acordo com o proposto na informação 
n.º interno/2019/2181 de 2019.03.12, e nos termos da 
minuta anexa à informação. 

 
 

“Minuta 
 

Contrato-Programa 
 

Município de Odivelas / Federação Portuguesa do 
Pentatlo Moderno 

 
Considerando que: 
 
- É atribuição do Município de Odivelas apoiar e 
garantir a organização de eventos desportivos, 
quer da iniciativa deste, quer de parcerias 
estabelecidas com o movimento associativo 
desportivo concelhio, quer ainda eventos 
resultantes de parcerias externas; 
 
- Uma das condições essenciais para o 
desenvolvimento desportivo sustentado é a 
existência de locais e meios adequados para a sua 
prática; 
 
- A concretização deste objetivo só será possível 
através da rentabilização da utilização das 
instalações desportivas do Concelho; 
 
- O Município de Odivelas procura ser uma 
referência no panorama desportivo nacional e 
internacional na organização de grandes eventos 
nas diversas modalidades desportivas; 
 
- A Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno 
pretende realizar dois momentos desportivos por 
cada ciclo (2019/2020 e 2020/2021): uma etapa do 
World Laser Run City Tour e um evento do 
calendário nacional da referida Federação, nas 
instalações desportivas e infraestruturas 
complementares do Município de Odivelas.  
 

- As excelentes condições existentes no Concelho 
de Odivelas devem não só ser usufruídas e 
aproveitadas pelo público e desportistas do 
Concelho, como tornadas conhecidas no mapa 
nacional, trazendo à cidade a elite dos 
representantes da modalidade; 
 
- O Município de Odivelas encontra-se na 
disposição de ceder o uso de instalações 
desportivas e infraestruturas de apoio, para os 
momentos acima referidos; 
 
- Odivelas é a Cidade Europeia do Desporto em 
2020. 
 
A congregação destes interesses permite criar em 
Odivelas um conjunto de incentivos e mecanismos 
estimuladores ao desenvolvimento da modalidade. 
 
Assim, nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto - e do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro - Regime Jurídico dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo - em conjugação com o disposto nos 
artigos 23.º,n.º 2, alínea f) e 33.º, n,º 1, alínea u) e de 
forma a articular recursos e ações com a finalidade 
de definir princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições, é 
celebrado um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito 
público com o número 504 293 125, com sede nos 
Paços do Concelho - Quinta da Memória, na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
adiante designado por “Primeira Outorgante”, 
neste ato representado pelo Presidente da Câmara, 
Hugo Manuel dos Santos Martins, 
 
e 
 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO PENTATLO MODERNO, 
pessoa coletiva de utilidade pública desportiva 
com o número 501638725, com sede na Rua 15 de 
Agosto n.º 8 B, 2500-801 Caldas da Rainha, adiante 
designada por “Segunda Outorgante”, neste ato 
representada pelo Presidente, Manuel José Lopes 
Pinto Barroso,  
 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente contrato-programa (de ora em diante, 
designado por contrato) tem por objeto a 
cooperação das partes na organização e 
concretização de eventos no âmbito da 
modalidade prosseguida pela Segunda 
Outorgante, designadamente uma etapa do World 
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Laser Run City Tour e um evento do calendário 
nacional da FPPM. 
 
2. Os eventos referidos no número anterior 
ocorrerão uma vez a cada ano de vigência do 
contrato, a realizar entre os meses de março de 
2019 e de março de 2021. 
 
3. A cooperação da Primeira Outorgante far-se-á 
através de apoios financeiros e não financeiros à 
Segunda Outorgante. 
 
4. A cooperação da Segunda Outorgante far-se-á 
através de apoio não financeiro à Primeira 
Outorgante. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 
 

1. A Primeira Outorgante, através da Câmara 
Municipal de Odivelas (de ora em diante, 
designada por CMO), é responsável pelos seguintes 
aspetos: 
 
1.1 Facultar o uso das instalações desportivas e 
infraestruturas de apoio, desde que exista 
disponibilidade de espaços; 
 
1.2 Conceder eventuais licenças que se mostrem 
necessárias; 
 
1.3 Disponibilizar técnicos para acompanhamento 
da prova ou pela via de voluntariado; 
 
1.4 Promover e divulgar as etapas e os eventos 
pelos meios normais de distribuição da CMO; 
 
1.5 Ceder materiais (mesas, cadeiras e baias); 
 
1.6 Ceder viaturas municipais para transporte de 
material de acordo com a disponibilidade do Setor 
de Transportes, da Divisão de Transportes e 
Oficinas, do Departamento da Gestão Ambiental e 
Transportes (DGAT/DTO/ST); 
 
1.7 Assegurar os custos operacionais (caso se 
venham a verificar) ao abrigo da bolsa de horas e 
dos contratos da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo (DDD); 
 
2. Compete ainda à Primeira Outorgante conceder 
um apoio financeiro à Segunda Outorgante no 
valor total de 12.000,00 € (doze mil euros), faseado 
da seguinte forma: 
 
a) 25% na data da assinatura do contrato; 
 
b) 25% até 30 dias contados da data de realização 
do primeiro evento; 
 
 

c) 25%, quando decorrido um ano após a data de 
assinatura do contrato; 
 
d) 25% até 30 dias contados da data de realização 
do terceiro evento. 
 
3. O montante enunciado no número anterior 
provém do orçamento de receitas próprias e está 
inscrito na rubrica de despesa orçamental 
2019/A/108 – 3902-04070103 (Dinamização de 
Iniciativas Desportivas – Transferências Correntes), 
tendo-lhe sido atribuído o compromisso e o 
cabimento: _______________. 
 
4. A situação do custo real dos eventos vir a 
mostrar-se superior em face do custo expetável 
dos mesmos, não constitui causa de acréscimo na 
comparticipação financeira acima indicada. 
 
5. A CMO reserva-se o direito de, a todo o tempo, 
solicitar a apresentação da documentação 
necessária para apreciar da correta aplicação dos 
apoios concedidos, cabendo-lhe o ónus de 
fiscalizar a execução do contrato, nos termos 
previstos na Cláusula Quinta.  

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

1. A Segunda Outorgante é responsável pelos 
seguintes aspetos: 
 
1.1 Planear, preparar, realizar e avaliar as etapas e os 
eventos, de modo a garantir que o mesmo 
corresponda, às expectativas qualitativas e 
quantitativas de todos os intervenientes e do 
público, para eventos desta natureza; 
 
1.2 Coordenar tecnicamente as etapas e os eventos; 
 
1.3 Efetuar todas as apólices de seguros exigidos 
por lei, devendo fazer prova dessa subscrição junto 
da Primeira Outorgante; 
 
1.4 Promover e divulgar as etapas e os eventos que 
ocorram com a colaboração no Concelho de 
Odivelas; 
 
1.5 Disponibilizar à CMO os conteúdos para nota à 
imprensa; 
 
1.6 Realizar reportagem fotográfica com drone, a 
qual será posteriormente disponibilizada à CMO;  
 
1.7 Produzir cartazes e certificados de participação, 
com a inclusão do logótipo da CMO; 
 
1.8 Assegurar o planeamento, a execução e a 
coordenação dos eventos ao nível de: 
 
a) sistema de controlo e de classificações; 
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b) dorsais, material de tiro (alvos e armas), 
medalhas, águas; 
 
c) bombeiros, policiamento e meios de primeiros 
socorros; 
 
d) alimentação e alojamento do staff técnico; 
 
1.9 Diligenciar a montagem e desmontagem de 
todos os equipamentos essenciais à execução dos 
eventos; 
 
1.10 Acompanhar as cargas e descargas de 
materiais e/ou equipamentos; 
 
1.11 Fomentar a prática da modalidade no 
Concelho de Odivelas, colaborando com a Primeira 
Outorgante em ações de divulgação/fomento da 
modalidade; 
 
1.12 Realizar ações de promoção, demonstração e 
experimentação junto das escolas da Primeira 
Outorgante ao longo de cada ano em que vigora o 
presente contrato, bem como, colaborar nos 
programas por esta promovidos, tais como a 
“Semana do Desporto” e nas “Férias de Verão”; 
 
1.13 Providenciar e dotar os recursos humanos de 
formação técnica inicial para o desenvolvimento 
da atividade regular local no âmbito da atividade 
do Laser Run; 
 
1.14 Auxiliar, nomeadamente, as despesas de 
deslocação dos atletas locais no âmbito da 
participação a nível nacional no Circuito Laser Run 
da FPPM. 
 
1.15 Comprometer-se respeitar toda a legislação em 
matéria de recursos humanos, higiene e segurança 
em vigor. 
 
1.16 Cumprir as suas obrigações fiscais ou para com 
a segurança social, sob pena de suspensão na 
atribuição de apoios decorrentes deste contrato, 
enquanto se mantiver tal situação. 
 
1.17 Fazer incluir no seu sistema contabilístico um 
centro de resultados para registo exclusivo dos 
proveitos referentes ao apoio financeiro concedido, 
com menção expressa da sua proveniência e da 
insusceptibilidade de penhora, apreensão judicial 
ou oneração, por força do disposto no n.º 3, do 
artigo 6.º do Decreto-Lei 273/2009, de 1 de outubro. 

 
Cláusula Quarta 

(Produção de Efeitos e Vigência) 
 

O presente contrato produz os seus efeitos na data 
da sua publicação no sítio institucional do 
Município, em www.cm-odivelas.pt, por efeito do 
disposto no n.º1 do artigo 14.º do Decreto-Lei 

273/2009, de 1 de outubro e vigorará pelo período 
de 24 meses e até ao momento da conclusão do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo que 
constitui o seu objeto, com termo previsto no mês 
de março de 2021, sem prejuízo do disposto nas 
cláusulas seguintes. 

 
Cláusula Quinta 

(Sistema de acompanhamento e controlo de 
execução do contrato) 

 
Compete à Primeira Outorgante verificar o exato 
desenvolvimento do programa de atividades que 
justificou a celebração do presente contrato, 
procedendo ao acompanhamento e controlo da 
sua execução, com observância do disposto no 
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro, podendo, em qualquer momento e se 
assim se justificar, procede-se à revisão e/ou 
adequação do presente contrato nos termos 
definidos na Cláusula seguinte. 

 
Cláusula Sexta 

(Revisão) 
 

1. O presente contrato pode ser objeto de revisão, 
por acordo entre as partes, no que se mostre 
estritamente necessário ou unilateralmente pela 
Primeira Outorgante, com fundamento em 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
sem prejuízo da prévia autorização por parte da 
CMO. 
 
2. É sempre admitido o direito à revisão do 
contrato quando, em virtude de alteração 
superveniente e imprevista das circunstâncias, a 
sua execução se torne excessivamente onerosa 
para a entidade beneficiária da comparticipação 
financeira ou manifestamente inadequada à 
realização do interesse público, por efeito e os 
termos do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
Cláusula Sétima 

(Incumprimento das obrigações da Segunda 
Outorgante) 

 
1. O incumprimento pela Segunda Outorgante de 
uma ou mais condições estabelecidas no presente 
contrato ou de qualquer violação das normas 
legais em vigor é fundamento de resolução por 
parte da Primeira Outorgante, produzindo efeitos 
imediatos. 
 
2. Além do direito de resolução previsto no número 
anterior, haverá ainda lugar à reposição de todas as 
quantias pagas por parte da Segunda Outorgante, 
sempre que se demonstre a culpa no 
incumprimento por razões não fundamentadas ou 
quando se verifique a impossibilidade de 
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realização dos fins essenciais dos eventos 
desportivos objeto deste contrato. 
 
3. Caso as comparticipações financeiras 
concedidas pela Primeira Outorgante não tenham 
sido aplicadas na competente realização dos 
eventos e atividades desportivas que constituem o 
objeto do presente contrato, a Segunda 
Outorgante obriga-se a restituir àquela a totalidade 
dos montantes recebidos. 

 
Cláusula Oitava 

(Jurisdição e Domicílio Convencionado) 
 

1. Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto, aplicar-se-ão as disposições legais 
vigentes no ordenamento jurídico português; 
 
2. Em caso de diferendo sobre a interpretação do 
presente contrato ou perante situações omissas, as 
partes outorgantes desenvolverão esforços de boa-
fé para alcançar uma posição de comum acordo, 
devendo merecer por ambas a necessária análise e 
discussão tendo sempre por base o entendimento 
e a procura de soluções que sirvam os seus 
interesses. 
 
3. Lograda a solução prevista no número anterior, 
os litígios emergentes da execução do contrato 
serão submetidos a arbitragem, nos termos do 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro, que define o regime jurídico dos 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo. 
 
4. Para efeitos das comunicações entre as partes, 
vigoram as moradas da sede de cada uma das 
Outorgantes supra identificadas, devendo 
qualquer alteração de morada, ser comunicada à 
outra parte, dentro do prazo de 10 dias, da data da 
ocorrência, sob pena de não surtir efeitos. 
 
O presente Contrato é outorgado em dois 
exemplares igualmente válidos, um para cada 
parte outorgante.  
 
Odivelas,      de março de 2019 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

_____________________________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 

 
 

O Presidente da Federação Portuguesa do Pentatlo 
Moderno 

_____________________________________________ 
(Manuel José Lopes Pinto Barroso)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CABIMENTO, COMPROMISSO E PAGAMENTO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADAPTADO EFETUADO 

NO PERÍODO DE 5 DE NOVEMBRO A 
11 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
Ratificação da autorização do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas para o 
cabimento, compromisso e pagamento do serviço 
de transporte efetuado no período de 5 de 
novembro a 11 de dezembro de 2018, para a 
realização de serviço de transporte adaptado para 
um munícipe com deficiência, entre às Colinas do 
Cruzeiro, em Odivelas para o Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa, com 
instalações na Avenida das Forças Armadas em 
Lisboa, num valor total de €690,00 (seiscentos e 
noventa euros) com IVA incluído, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/2062 de 
2019.03.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ADAPTADO ATÉ FINAL DO ANO LETIVO 2018/2019 

 
Atribuição de Serviços de Transporte adaptado, 
para um munícipe com deficiência, das Colinas do 
Cruzeiro em Odivelas para o Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa, com 
instalações na Avenida das Forças Armadas em 
Lisboa, e respetivo retorno, até ao final do ano 
letivo 2018/2019, num valor total de €2.460,00 (dois 
mil quatrocentos e sessenta euros) com IVA 
incluído, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/2062 de 2019.03.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL À 
ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO DISTRITO DE LISBOA 

 
Cedência de transporte Municipal à Associação de 
Feirantes do Distrito de Lisboa, e isenção do 
pagamento dos custos, no dia 28 de maio de 2019, 
para deslocação ao Santuário de Fátima, para a 
comemoração do 14º Dia Nacional do Feirante, 
com um custo total de €237,30 (duzentos e trinta e 
sete euros e trinta cêntimos), de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2019/1686 de 
2019.03.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 14/89 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DO RATO LOTES 9, 175, 176 E 177 
PROCESSO N.º 31158/OM 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
14/89, para os lotes 9, 175, 176 e 177, inseridos no 
Bairro Casal do Rato, na União de Freguesias de 
Pontinha e Famões. A alteração pretendida, que 
incide sobre os lotes 9, 175, 176 e 177, consiste na 
reformulação das condições de ocupação dos 
lotes, com aglutinação dos lotes 175, 176 e 177 e 
aumento de número de fogos e eliminação das 
áreas afetas a atividades económicas, de acordo 
com a informação do setor de arquitetura e de 
acordo com o proposto na informação N.º 
31158/OM de 2019.03.11. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 497 
PROCESSO N.º 2731/LO/GI 

 
Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 
4/2011, para o lote 497, inserido no Bairro dos 
Quatro, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões. As alterações à licença de loteamento 
consistem no aumento do número de pisos acima 
da cota de soleira. De acordo com a informação do 
setor de arquitetura e de acordo com o proposto 
na informação n.º 2731/LO/GI de 2019.03.08. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO - BAIRRO GRANJAS NOVAS LOTE 17 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 17, Impasse G4, no Bairro Granjas Novas, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11202, de 2019.03.11, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor de €481,42 
(quatrocentos e oitenta e um euro e quarenta e 
dois cêntimos), 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 16/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 

2019 de 2019.03.13, e de acordo com o proposto na 
informação n.º 26.2019 de 2019.03.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO - BAIRRO DOS CARRASCAIS LOTE 26 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2007 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 26, da Rua dos Carrascais, no Bairro dos 
Carrascais, na União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 12576, de 
2019.03.01, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €426,57 (quatrocentos e vinte e seis 
euros e cinquenta e sete cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes 
ao Alvará de Loteamento n.º 6/2007, de 28 de 
dezembro, nos termos da informação técnica n.º 
13/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 2019, de 2019.03.07, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 21.2019 
de 2019.03.07, 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO - BAIRRO DOS QUATRO LOTE 455 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 455, da Rua Marquesa da Alorna, no Bairro dos 
Quatro, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, pelo depósito caução n.º 10873, de 
2019.03.08, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., 
no valor de €5.946,04 (cinco mil, novecentos e 
quarenta e seis euros e quatro cêntimos), 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 
15/DIST/AB/DGOU/DRRU/ 2019, de 2019.03.13, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 24.2019 
de 2019.03.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE 
CAUÇÃO - BAIRRO DOS QUATRO LOTE 602 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 602, da Rua Engenheiro Duarte Pacheco, no 
Bairro dos Quatro, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 
12766, de 2019.02.25, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos S.A., no valor de €5.240,37 (cinco mil, 
duzentos e quarenta euros e trinta e sete 
cêntimos), 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 14/DIST/AB/ 
DGOU/DRRU/2019, de 2019.03.13, e de acordo com 
o proposto na informação n.º 25.2019 de 2019.03.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 16/PRES/2019 
 

Assunto: Nomeação do cargo de Chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência da 
Câmara Municipal de Odivelas - João 
Manuel Cardoso Alcobia 

 
Verificando-se a necessidade em constituir o 
Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara 
Municipal de Odivelas nomeio, nos termos do 
artigo 42.º, n.º1 alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, diploma que aprova o regime jurídico 
das autarquias locais, João Manuel Cardoso 
Alcobia, para o cargo de Chefe de Gabinete. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir desta 
data. 
 
Odivelas, 19 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 17/PRES/2019 
 

Assunto: Delegação de Competências do 
Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas no Chefe do Gabinete de 
Apoio à Presidência, João Manuel 
Cardoso Alcobia 

 
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I à Lei n º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (doravante, designado por RJAL), conjugado 
com o disposto nos artigos 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, 
(abreviadamente, designado por CPA), aprovado 
em Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, e Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
que estabelece o regime jurídico a que estão 
sujeitos os membros do Governo, aplicável com as 
devidas adaptações “ex vi” do n.º 5 do artigo 43.º do 
RJAL delego, pelo presente Despacho, no Senhor 
Chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal, João 
Manuel Cardoso Alcobia, e sem prejuízo das 
competências inerentes à função, sem 
possibilidade para subdelegar, as competências 
abaixo discriminadas: 

 
I 
 

NO ÂMBITO DE ATOS DE ADMINISTRAÇÃO 
ORDINÁRIA: 
 
1. Proceder à abertura, análise e distribuição de 
correspondência e demais expediente, dirigido ao 
Presidente da Câmara, cabendo-lhe promover as 
diligências ou a prática de quaisquer atos 
destinados à instrução, pelos serviços municipais 
competentes, dos procedimentos administrativos a 
que respeitem;  
 
2. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, com 
as seguintes exceções: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro - Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República e Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses, Presidentes das 
Câmaras Municipais ou titulares de cargos públicos 
de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que verse, 
de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município deva pronunciar-se. 
 

3. Autorizar termos de abertura e de encerramento 
de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
4. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos 
ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
aos processos, sem prejuízo das salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
5. Autorizar o pagamento das taxas de justiça em 
ações em que o Município seja parte até ao limite 
de € 612,00 (seiscentos e doze euros); 
 
6. Autorizar a realização de despesas 
orçamentadas com a aquisição de bens e serviços, 
bem como, o seu pagamento até ao limite de € 
300,00 (trezentos euros);  
 
7. Praticar de todos os atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da 
minha competência decisória; 
 
8. Solicitar quaisquer informações destinadas a 
instruir os procedimentos administrativos, com o 
objetivo de preparar o exercício da minha 
competência decisória. 

 
II 
 

NO ÂMBITO DE ATOS RELATIVOS À GESTÃO DO 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E DO 
RESPETIVO PESSOAL: 
 
1 Com exceção dos atos relativos à constituição, 
modificação e extinção da relação jurídica de 
emprego, as seguintes competências: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias;  
 
b) Autorizar ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com exceção das mencionadas no n.º 3 do 
artigo 206.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, na sua redação atual; 
 
e) Propor a instauração de processos disciplinares, 
nos termos legalmente previstos; 
 
f) Emitir parecer sobre requerimentos de 
mobilidade interna. 
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III 
 

As competências ora delegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem e, bem assim, serem 
revogados quaisquer atos praticados pelo 
delegado no exercício da presente delegação. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o 
delegado 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 exercido das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar ao delegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 19 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 18/PRES/2019 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, 
do Dr. Luís Miguel Soares Silveiro, no 
cargo de Coordenador do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo, nível equiparado a Chefe de 
Divisão 

 
Considerando que: 
 
1- Através do Despacho n.º 57/PRES/2018, de 1 de 

outubro, designei, em regime de substituição, 
por impedimento do titular, Luís Miguel Soares 
Silveiro, no cargo de Coordenador do Gabinete 
de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, 
nível equiparado a Chefe de Divisão; 

 
2- O referido cargo, se encontrava ocupado pela 

Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, e que 
no passado dia 12 de março, determinei a 
cessação da nomeação da mesma, por ter sido 
nomeada, em comissão de serviço, noutro 
Organismo, determinando assim, a vacatura do 
lugar; 

 
3- O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 

Odivelas, aprovado na 21ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 31/10/2018, e 
na 20.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal, de 13/12/2018, contempla 25 lugares 
de Chefe de Divisão. 

 
Designo, em regime de substituição, ao abrigo do 
artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, Luís Miguel Soares 
Silveiro, Técnico Superior do mapa de pessoal do 
Instituto Superior Técnico, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo, nível equiparado a 
Chefe de Divisão, com efeitos ao passado dia 13 de 
março. 
 
Odivelas, 27 de março de 2019. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 19/PRES/2019 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho para o 
procedimento de triagem e avaliação das 
sugestões/propostas apresentadas no 
âmbito na Consulta Pública, promovida 
pelo Município de Odivelas, para a futura 
utilização do Mosteiro de S.Dinis e 
S.Bernardo. 

 
Considerando que no próximo dia 31 de março 
termina o prazo de apresentação de sugestões/ 
propostas da Consulta Pública, promovida pelo 
Município de Odivelas, para a futura utilização do 
Mosteiro de S.Dinis e S.Bernardo, importa dar início 
ao procedimento de triagem e avaliação das 
mesmas.  
 
A avaliação técnica das sugestões/propostas 
apresentadas, que se enquadrem nos pressupostos 
gerais definidos para a realização da Consulta 
Pública, deverá ser submetida para deliberação do 
Executivo Municipal, a quem caberá a seleção das 
propostas finais. 
 
Determino assim a constituição de um Grupo de 
Trabalho, constituído pelos seguintes elementos: 
 

 Diretor Municipal de Gestão e Administração 
Geral, Dr.º Hernâni Boaventura, que coordenará o 
Grupo de Trabalho; 
 

 Diretor Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, Eng.º Luis Jorge, que substituirá o 
coordenador nas suas faltas ou impedimentos; 
 

 Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, Dr.ª 
Helena Jardim; 
 

 Coordenador do Gabinete de Planeamento 
Estratégico e Projetos Especiais, Arq.º Mário 
Cantinho; 
 

 Coordenador do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo, Dr.º Miguel Silveiro. 
 
O Grupo de Trabalho dispõe de 30 dias corridos, a 
partir do termo do prazo da Consulta Pública, 
para a elaboração de um Relatório relativo à 
triagem e avaliação das sugestões/propostas 
apresentadas. 
 
O Grupo de Trabalho agora constituído pode ainda 
solicitar a colaboração de outros técnicos 
municipais sempre que considerar necessário. 
 
Odivelas, 29 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

DESPACHO N.º 20/PRES/2019 
 

Assunto: TOLERÂNCIA DE PONTO 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços 
públicos na época da Páscoa, pela relevância que a 
mesma assume enquanto momento de reunião 
familiar, determino, nos termos da competência 
que me é atribuída pela al. a), do n.º 2, do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
concessão de tolerância de ponto aos 
trabalhadores municipais no dia 18 de abril ou no 
dia 22 de abril, ambos de 2019, sem prejuízo do 
normal funcionamento dos serviços, ficando a 
cargo dos respetivos dirigentes a gestão da forma 
como esta dispensa se poderá processar, em cada 
uma das referidas datas.  
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores municipais que exercem funções na 
Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos Polos, aos 
quais é concedida tolerância de ponto no dia 20 
de abril de 2019, sábado de Páscoa, atendendo a 
que se prevê uma menor afluência de utentes a 
estes equipamentos. 
 
Ficam ainda excecionados do presente despacho, 
os trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela 
especificidade desse serviço, usufruirão de 
tolerância de ponto, nos termos a acordar entre os 
trabalhadores e a coordenação da Loja, bem como 
os serviços que, atenta a imprescindibilidade do 
seu funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão 
da referida dispensa em momento posterior, a 
acordar com o respetivo superior hierárquico.  
 
Determino a divulgação deste despacho nos 
serviços municipais, mediante afixação nas 
respetivas portas, para que o mesmo seja do 
conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 29 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DFA/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no 
âmbito das competências 
subdelegadas na Chefe de Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento no 
âmbito do Setor de Aquisições e Gestão 
de Stocks e Setor de Armazém 

 
Nos termos do n.º 3 do artigo 16º da lei 49/2012, de 
29 de agosto, na sua redação atual, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego, na Técnica 
Superior, Dra. Claudia Alexandra Serra Catalão 
Borges Cardoso, nas minhas ausências e 
impedimentos, o exercício da competência de 
assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito do 
Setor de Aquisições e Gestão de Stocks e do Setor 
de Armazém, da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento. 
 
Odivelas, 27 de março de 2019 

 
Por subdelegação de competência do Diretor 

Municipal de Gestão e Administração Geral 
Despacho n.º 1/DMGAG/2018 de 02/10/2018 

A Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento 

 
(Susana Teixeira, Dra.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DFA/2019 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no 
âmbito das competências 
subdelegadas na Chefe de Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento no 
âmbito da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, com exceção do 
Setor de Aquisições e Gestão de Stocks 
e do Setor de Armazém 

 
Nos termos do n.º 3 do artigo 16º da lei 49/2012, de 
29 de agosto, na sua redação atual, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, subdelego na Técnica 
Superior, Dra. Paula Cristina Moreira Fonseca, nas 
minhas ausências e impedimentos, o exercício da 
competência de assinatura da correspondência e 
do expediente necessário à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão Financeira e 
Aprovisionamento, com exceção do Setor de 
Aquisições e Gestão de Stocks e do Setor de 
Armazém.  
 
Odivelas, 27 de março de 2019 

 
Por subdelegação de competência do Diretor 

Municipal de Gestão e Administração Geral 
Despacho n.º 1/DM/2018 de 02/10/2018 
A Chefe da Divisão Financeira e de 

Aprovisionamento 
 

(Susana Teixeira, Dra.) 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 018/PRES/2019 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/2004 
Bairro Quinta do Castelo 

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 5/2004 do 
Bairro Quinta do Castelo para os lotes 20 e 21 
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 48337/RC 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, 1 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

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

30.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 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 5 de novembro 
de 2018, onde foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89 
referente aos lotes 377, 379, 604, 836, 837 e 839 descritos na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob 
os números 818/19920326, 819/19920326, 156/19920326, 698/19920326,699/19920326 e 701/19920326 
respetivamente, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos dos Lotes: 
 

A
lv

a
rá

 5
/8

9
 

Lotes 377 379 604 836 837 839 Total 

D
ife

re
n

cia
l 

Área Lote [m2] 240 342 221 290 300 300 1693 

Área Impl. [m2] a) 120 120 88,4 116 120 120 684,4 

Área Const. [m2] 240 240 265,2 232 240 240 1457,2 

N.º Fogos 2 1 2 1 2 1 9 

A. Económica [m2] b) b) b) b) b) b) --- 

N.º Pisos 2 2 3 2 2 2 --- 

Vago/Existente Exis Exis Exis Exis Exis Exis --- 

Isolada/Geminada/Banda Gem Isol Isol Isol Isol Isol --- 

Anexo [m2] 24 28 c) c) c) c) 52 

A
lt

e
ra

ç
ã

o
 

Área Lote [m2] 

E
m

p
ar

ce
la

d
o

 c
o

m
 o

 lo
te

 3
79

 582 242 356 252 300 1732 +39 

Área Impl. [m2] 302 88,4 116 120 138 764,4 +80 

Área Const. [m2] 604 265,2 232 240 257 1598,2 +141 

N.º Fogos 3 3 1 2 1 10 +1 

A. Económica [m2] 146 b) b) b) b) 146 +1Arm 

N.º Pisos 3 3 2 2 2 --- --- 

Isolada/Geminada/Banda Gem Isol Isol Isol Isol --- --- 

Anexo [m2] 49 c) c) c) c) 49 -3 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
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a) Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para moradias isoladas, geminadas e em 
banda um índice máximo de implantação de 40%, 50% e 60%, respetivamente, com um valor máximo de 
120m2 para lotes inferiores a 400m2. 

 
b) Cláusula n.º 4 do regulamento do alvará de loteamento que permite a mudança de uso do r/chão de 

habitação para comércio, serviços ou unidades artesanais. 
 

c) Cláusula n.º 7 do regulamento do alvará de loteamento que prevê um anexo com 10% da área do lote com 
um valor máximo de 28m2. 

 
1.2. Parâmetros Urbanísticos Totais do Bairro: 
 

 Alvará 5/89 Alteração 

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

Área total dos lotes p/ habitação e outros usos 277.923,28m2 277.962,28m2 

Área total de ocupação 107.521,54m2 107.601,54m2 

Índice de ocupação máximo 0,27 0,27 

Área total de construção 236.029,24m2 236.170,242 

Índice de utilização máximo 0,58 0,58 

N.º total de fogos 1639 fogos 1640 fogos 

Densidade habitacional 45 fogos/ha 40 fogos/ha 

 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização 
pública 
 
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 ser exigido ao proprietário do lote 604 a execução 
ou requalificação de parqueamento em domínio público, destinada a compensar a capacidade de 
estacionamento em falta.  
 
3. Outros  
 
O disposto na cláusula 2. do Regulamento do Bairro para os lotes 604 e 837 deixa de ser aplicado, 
considerando-se como áreas máximas as constantes no presente aditamento. 
  
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 1 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

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

22.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 12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 13 de junho de 2018, 
onde foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000 referente 
ao lote 53 descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob o número 919/20010403, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome 
de URBIRAMADA, Gestão Imobiliária S.A., portador do número de contribuinte 505024713.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Parâmetros Urbanísticos dos Lotes: 
 

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 

Alvará n.º 1/2000 Alteração 

53 2.271,00 0,50 1.135,50 2* 0 
Indústria/ 

serviços 
2271,00 0,55 1250,00 2*+CV 0 

Comércio/ 
indústria/ 

serviços 

Diferença 
      

0 +0,05 +114,50 +CV 0 +comércio 
 
Os valores alterados foram representados a negrito.  

 
A norma de regulamento do alvará de loteamento que estipula um índice de utilização do lote de 0,50 para 
o lote 53 - alínea b) do n.º 7 do art.º 7 - não se aplica ao lote abrangido por esta alteração, que poderá ter um 
índice de utilização de acordo com o indicado no presente aditamento, de 0,55. 
 
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) 68.155,53 

Fogos 250 

Índice de utilização 0,37 

Densidade habitacional 13,61 
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Área de construção habitacional 59.752,52 

Área de construção de atividades económicas 8.403,01 

N.º de Lotes 238 
 
Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
O aumento do défice de áreas de cedência para equipamento foi compensado em numerário, nos termos 
previstos no art.º 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 15-12, com a atual redação, considerando a reduzida 
dimensão da área em défice e ao facto do loteamento se encontrar consolidado. 
 
O aumento das necessidades das áreas de cedência para espaços verdes públicos foi compensado nos 
termos previstos no art.º 99.º do RMEU. 
 
Deverá ser garantido estacionamento privado de acordo com o artigo 101.º do RMEU, devendo no âmbito das 
operações urbanísticas de edificação, ser cumprido o regulamento do loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 7 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 5/2009 – B.º Vale Grande - Pontinha/Famões 
 

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 16.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 8 de agosto de 2018, 
onde foi deliberada por unanimidade a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2009 referente 
aos lotes 12, 13 e 14 descritos na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob os números 2830/20100220, 
2831/20100220 e 2838/20100220 respetivamente, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará 
de Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Administração Conjunta da AUGI do Vale 
Grande portador do número de contribuinte 901329070.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta de Síntese em anexo. 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Parâmetros Urbanísticos dos Lotes: 
 

Alvará 5/2009 Alteração 

Lo
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12 235 85 170 2 1 0 Vago 395 260 340 2 0 340 

13 238 85 170 2 1 0 Vago emparcelado com o lote 12 

14 489 225 450 2 0 450 Vago 489 489 489 2 0 489 

Diferença: -78m2 +354 +39 0 -2 +379 
 

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

 
Alvará de Loteamento 

5/2009 
Proposta 

Área total de intervenção 252.219 m2 252.219 m2 

Área urbanizável 232.274 m2 232.274 m2 

N.º de lotes 583 582 

N.º de fogos 814 812 

Densidade habitacional 35 fogos/ha 35 fogos/ha 

Área total dos lotes particulares 170.734 m2 170.656 m2 

Área máxima de construção 137.365 m2 137.404 m2 

Área máxima de ocupação do solo 70.474 m2 70.828 m2 

Índice de utilização máximo 0,59 0,59 

Índice de ocupação máximo 0,30 0,30 

Área de logradouros privados 75.760 m2 75.309 m2 
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Alvará de Loteamento 

5/2009 
Proposta 

Área de cedência para Espaços Verdes de utilização coletiva 1.423 m2 1.423 m2 

Área de Verde Privado 23.396 m2 23.150 m2 

N.º de Ocupações (atividades económicas/indústria) 104 105 

Área de utilização afeta a Atividades Económicas 16.060 m2 16. 439 m2 

a) Comércio e Serviços 9.043 m2 8.593 m2 

b) Indústria 7.017 m2 7.846 m2 

Lugares de estacionamento na via pública 385 389 
 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
Não se verifica a necessidade de cedência de área para equipamentos ou espaços verdes de utilização 
pública. 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 edificação e da legalização, 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. De modo a melhorar o estacionamento no local foram cedidos 78m2 para criação de uma bolsa 
de estacionamento para 4 viaturas, o que prevê que a implantação do lote 12 não contemple recuo ao limite 
frontal do lote. A realização destas obras no domínio público ficam sujeitas à apresentação de projeto com 
respetiva estimativa de custos e prestação de caução aquando do procedimento com vista à construção do 
lote 12. 
 
3. Outros  
 
O lote sito na Rua S. José e que confronta com os lotes 132 e 134 tem a designação de 133. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 12 de março de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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AVISO 
 

Alvará de Loteamento nº 11/1996 – Urbanização dos CTT, Arroteias, Vale Côvo 
União das freguesias da Ramada/Caneças 

 
5º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e nº 2 do 
78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, (RJUE), fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, datada de vinte e 
três de janeiro de dois mil e dezanove, determina que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento n.º 11/1996. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam da Planta Síntese em anexo e são as 
seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Lote 1A 26: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
● Aumento da área de implantação de 95,20 m2 para 120,00m2 (mais 24,80m2). ------------------------------------- 
 
● Aumento da área de construção habitacional de 166,60m2 para 240,00m2 (mais 73,40m2). --------------------- 
 
A operação urbanística implica as seguintes alterações globais ao loteamento:----------------------------------------- 
 
● Aumento da área de implantação total de 12.330,46m2 para 12.335,26m2 (mais 24,80m2); ----------------------- 
 
● Aumento da área de construção habitacional de 20.416,01m2 para 20.489,41m2 (mais 73,40m2); -------------- 
 
● Aumento da área de construção total de 20.791,61m2 para 20.865,01m2 (mais 73,40m2). ------------------------- 
 
Estas alterações não implicam mudanças de parâmetros de dimensionamento de estacionamento e áreas de 
cedência ao domínio público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Paços do Concelho, treze de março de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 43/PRES/2018, de 28 de setembro, 
durante o mês de fevereiro de 2019, nos termos da 
informação n.º Interno/2019/2305, de 2019.03.15 
(edoc/2019/17420): 
 
Processo n.º 461/2018/OP/GI 
Nome: URBIRAMADA 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Granjas, Lote 22 – Bairro das Granjas Novas 
- Ramada  
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 469/2018/OP/GI 
Nome: Rui Miguel Soares Barradas 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Paz – lote 101 – Bairro Casal Novo  
- Caneças 
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 587/2018/OP 
Nome: Valentim da Silva Teixeira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Duque da Terceira, n.º 1 R/C – Odivelas 
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 412/2018/OP 
Nome: Cátia Sofia Felix Filipe 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz , Lote 14 – Caneças 
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 402/2018/OP/GI 
Nome: José Vieira Pereira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Casal do Trigache Redondo – Lote 10A – Famões 
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 
 
 

Processo n.º 590/2018/OP 
Nome: José Manuel  
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Augusto Gil – Pombais – Odivelas 
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 366/2018/OP/GI 
Nome: Helena Sofia Tomás Conceição Pimenta 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Camacho Costa, lote 734 – B. São Sebastião  
– Famões 
Data de despacho: 06.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 433/2018/IP 
Nome: Lusoemp S.A 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Heróis de Chaimite, n.º 12 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 06.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer favorável 
 
Processo n.º 483/2018/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel de Jesus Vaz 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Cesário verde – Lote 513 – Bairro dos Quatro  
– Famões 
Data de despacho: 08.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 437/2018/OP/GI 
Nome: Obridantas – Construções Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Augusto Amaral – lote 119 – Bairro Sol Nascente 
- Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 201/2018/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Dias dos Santos Galante 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua 16 de Abril – Lote 158 – Bairro Sol Nascente  
- Famões  
Data de despacho: 13.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
Administrativa 
 
Processo n.º 472/2018/OP 
Nome: RFES – Construções Lda. 
Assunto: Aprovação dos projetos de Especialidade 
Local: Casal da Carochia – lote 53 – Jardim da Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
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Processo n.º 227/2017/OP/GI 
Nome: João Gomes Martins 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – lote 745  
– B. Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 538/2018/OP 
Nome: Humbertino da Silva Guedes Cardoso 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Praceta Sidónio Muralha, n.º 31 – Olival Basto 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 490/2018/OP 
Nome: António Jorge da Silva Reis Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras Ou 
Local: Escadinhas Manuel Francisco Lisboa – Ramada 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 509/2018/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Martins Sequeira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade Figueira da Foz – Lote 509  
– Bairro Vale Grande – Pontinha 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 510/2018/OP/GI 
Nome: Arlindo Pereira Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade Figueira da Foz, lote 504  
– B. Vale Grande – Pontinha 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 468/2018/OP/GI 
Nome: António Manuel da Costa Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro – Lote 457 –  
B.º Trigache Norte – Famões 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 446/2018/OP/GI 
Nome: Odivelobras,  Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua da Liberdade, Lote 524 – B. Casal Novo – 
Caneças 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 
 

Processo n.º 533/2018/OP/GI 
Nome: Rui Miguel Jerónimo de Araújo 
Assunto: Licenciamento de obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua São João, Lote 11 – B. Galo Pera - Ramada 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 453/2018/OP 
Nome: José Luis de Matos Paulino 
Assunto: Licenciamento de obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Coronel João Braz de Oliveira, 9 B, Odivelas 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 486/2018/OP/GI 
Nome: Maria Leonor Gonçalves Saraiva 
Assunto: Licenciamento de obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 5 de Outubro, lote 238, Vale Grande, Pontinha 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 431/2018/OP/GI 
Nome: Rui Filipe Ribeiro Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 199, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 96/2018/OP 
Nome: Regina Maria Barão de Carvalho Souto Abelho 
Assunto: Aprovação dos projetos de Especialidade 
Local: Avenida Luis de Camões/Av. Ary dos Santos, lote 5, 
Famões 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 490/2015/OP 
Nome: Compreconcil-Compra de Prédios e Construção 
Civil, SA 
Assunto: Licenciamento de obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Granja da Paradela, lote 23, Quinta do Barruncho, 
Póvoa Santo Adrião 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 476/2018/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Simões Rico 
Assunto: Licenciamento de obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 273, Bairro Vale Grande, 
Ramada 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
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Processo n.º 310/2018/OP/GI 
Nome: Hugo Miguel Afonso Fevereiro e Outra 
Assunto: Aprovação dos projetos de Especialidade 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 12,  
Bairro Flor do Minho (Qualihad), Caneças 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 570/2018/OP 
Nome: Beatriz Laura Penim Redondo Traquina 
Assunto: Licenciamento de obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Major Mouzinho de Albuquerque, nº 34,  
Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 14.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 37/2018/OP/GI 
Nome: Jorge Soares Rodrigues 
Assunto: Aprovação dos projetos de Especialidade 
Local: Rua Camacho e Costa, lote 730, Bairro dos Quatro, 
Famões 
Data de despacho: 21.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
 
 
Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, 
através do despacho n.º 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
durante o mês de fevereiro de 2019, nos termos da 
informação n.º Interno/2019/2303, de 2019.03.15 
(edoc/2019/17416): 
 
Processo n.º 491/2018/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Mendes Branco 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua 10 de Junho, lote 1163, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 01.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
042. 
Processo n.º 435/2018/OP/GI 
Nome: Nuno Filipe Vital 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Bairro Granjas Novas, lote 231, Ramada 
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 355/2018/OP 
Nome: Maria Ivone Padeiro Fernandes 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Pedras Altas, Caneças 
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 488/2017/OP/GI 
Nome: Duarte Norberto de Almeida Esteves 
Assunto: Autorização de Utilização 

Local: Rua Santo Antão, lote 381, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 04.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @-81/2018 
Nome: José Pereira Barbosa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua General Norton de Matos, lote 105, Pontinha 
Data de despacho: 05.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 252/2016/OP/GI 
Nome: Júlio Borges Vicente 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Fé, lote 80D, Bairro Novo do Trigache, 
Famões 
Data de despacho: 05.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 528/2018/IP 
Nome: Sérgio Fernandes 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua das Rosas, Arroja, Odivelas 
Data de despacho: 05.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 327/2018/IP 
Nome: FIEM – Representação e Administração, Lda 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua dos Açores, Olival Basto 
Data de despacho: 07.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 108/2016/OP/GI 
Nome: Muhammad Ridwan Domingos de Matos 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua 16 de Abril, lote 161, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 07.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 8/2016/OP/GI 
Nome: Pedro Manuel da Cunha Sancho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Associação, lote 84, Bairro Casal do Bispo, 
Famões 
Data de despacho: 07.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º 390/2017/OP 
Nome: Ernesto Magalhães Castanheira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 38, Odivelas 
Data de despacho: 07.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º 459/2017/OP/GI 
Nome: Luis Carlos Rodrigues Malheiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Miraflores, lote 692, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 11.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
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Processo n.º @-45/2018 
Nome: Paulo Jorge Martins Manso 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 159,  
Bairro São Sebastião, Famões 
Data de despacho: 11.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 25/2018/OP/GI 
Nome: David Simões Dias 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade Portimão, lote 7, Vale Grande, Pontinha 
Data de despacho: 11.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 154/2016/OP/GI 
Nome: Dolorsa Maria Pereira Alfaiate Neto 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Cidade de Setúbal, lote 417,  
Bairro Vale Grande, Pontinha 
Data de despacho: 12.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 227/2017/OP/GI 
Nome: João Gomes Martins 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 745,  
Bairro Casal da Silveira, Famões 
Data de despacho: 12.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 198/2016/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Viduedo Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 1º de Janeiro, lote 64, Bairro Novo do Trigache, 
Famões 
Data de despacho: 12.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 314/2015/OP/GI 
Nome: Felicidade de Jesus Alves dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Esperança, lote 216,  
Casal da Silveira, Famões 
Data de despacho: 12.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 244/2015/OP/GI 
Nome: Perpétua Rosário Correia Martinho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Humberto Delgado, lote 196,  
Bairro Casal do Bispo, Famões 
Data de despacho: 12.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 77/2016/OP/GI 
Nome: Orbílio Matos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Brasil, lote 133, Bairro Casal Novo. Caneças 
Data de despacho: 12.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 

Processo n.º 65/2018/OP/GI 
Nome: Miguel Delgado Colao 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Mirandela, lote 78,  
Bairro São Sebastião, Famões 
Data de despacho: 13.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 335/2018/OP 
Nome: Maria Felícia Sanches Simão 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria Matos, nº 12, Ramada 
Data de despacho: 15.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @-103/2017 
Nome: José Cavalheiro Pires 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Granjas, lote 8, Bairro das Granjas Novas, 
Ramada 
Data de despacho: 15.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @-80/2018 
Nome: Maria de Fátima Fontoura Pinto 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Fé, lote 214, Bairro Casal do Rato, Pontinha 
Data de despacho: 15.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 212/2018/OP/GI 
Nome: Albertino Ferreira Barata 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Bernardim Ribeiro, nº 10 (antigo lote 5), 
Ramada 
Data de despacho: 15.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @-37/2017 
Nome: Marta Sofia Cardoso Martins Alves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Alfredo Paisana, Lote 20,  
Bairro Arco Maria Teresa, Caneças 
Data de despacho: 18.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 480/2018/OP/GI 
Nome: Rui Vinhas Lda 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Olhão, lote 137,  
Bairro Casal S. Sebastião 
Data de despacho: 18.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @-14/2016 
Nome: António Fernando Nunes Freitas 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Beira, nº 12, lote 302, Bairro Casal do Rato, 
Pontinha 
Data de despacho: 18.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
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Processo n.º 137/2016/OP/GI 
Nome: Maria Ester Pereira Pinto Raposo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Avenida de São Sebastião, nº 32, lote 116,  
Bairro Casal do Rato, Pontinha 
Data de despacho: 18.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 409/2016/OP 
Nome: Edinfor Imóveis, SA 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Norberto de Oliveira, nº 13 Odivelas 
Data de despacho: 18.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 51/2017/OP/GI 
Nome: André Pires Vaz Gonçalves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Engenheiro Duarte Pacheco, lote 965,  
Bairro Casal Novo, Famões 
Data de despacho: 21.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a autorização de 
utilização 
 
Nome: António Fernandes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua de S. Miguel, lote 159, Bairro Moinho do Baeta, 
Caneças 
Data de despacho: 21.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se o requerente 
da suspensão do procedimento 
 
Processo n.º 508/2018/IP 
Nome: Pedro Miguel da Conceição Nunes 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Travessa Ary dos Santos, lote E, Quinta das Pretas, 
Famões 
Data de despacho: 22.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 69/2018/OP/GI 
Nome: José Manuel de Almeida Rodrigues 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Miratejo, lote 622, Casal da Silveira, Famões 
Data de despacho: 22.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 360/2015/OP/GI 
Nome: José da Graça Curado Prioste 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Associação, nº 23 (antigo lote 35),  
Bairro Casal do Bispo, Famões 
Data de despacho: 22.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 137/2017/OP/GI 
Nome: Manuel Batista 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Luis Freitas Branco, lote 364,  
Bairro Trigache Norte, Famões 
Data de despacho: 22.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
 
 

Processo n.º 531/2018/OP/GI 
Nome: Paulo Francisco Toscano Machado 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Bernardino Santareno, lote 221,  
Bairro Granjas Novas, Ramada 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 414/2016/OP/GI 
Nome: Graça Maria Carrilho Constantino Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Travessa do Poço, lote 25, Famões 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 41/2018/OP/GI 
Nome: João Ferreira Afonso 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 69,  
Quinta das Dálias, Famões 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 400/2018/IP 
Nome: Purple Horse – Investimentos Unipessoal, Lda 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Dr. Sidónio Pais, nº 56, 58 e 60, Odivelas 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 505/2017/OP/GI 
Nome: Maria Helena Coelho de Sousa Franco 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 123,  
Bairro Trigache Norte, Famões 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 559/2018/OP/GI 
Nome: Couteze-Construtora Unida de Tomar e Zêzere 
Lda 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Praceta Américo Nunes, nº 5 (lote 7),  
Granjas Novas, Ramada 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @-103/2018 
Nome: Carlos Alberto Carneiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 348,  
Bairro Casal São Sebastião, Famões 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 168/2016/OP/GI 
Nome: Luis Miguel Fernandes Martins 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Machado de Castro, lote 485, Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Solicito a reavaliação da pretensão, 
considerando os elementos entregues  
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Processo n.º 262/2016/OP 
Nome: Inês Gonçalves Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Fonte de Castelo de Vide, lote 8, Milharadas, 
Ramada 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 167/2016/OP/GI 
Nome: Ataíde Augusto Rosa Teixeira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 55,  
Bairro Alto de Famões, Famões 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 381/2016/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Garcia Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Lusitanos, lote 7 A,  
Bairro Quinta do Castelo Nascente, Ramada 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 287/2016/OP/GI 
Nome: Maria do Bom Sucesso Rosário Bruno 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 346, Bairro Vale Pequeno, 
Pontinha 
Data de despacho: 28.02.2019 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia, 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 
4/VPCT/2018, de 1 de outubro, durante o mês de 
fevereiro de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/2300, de 2019.03.15 (edoc/2019/17391): 
 
Processo n.º 387/2018/OP/GI 
Nome: Hugo Alexandre Pinto Monteiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Eng. Duarte Pacheco, lote 590,  
Bairro Casal dos Mochos 
Data de emissão: 01.02.2019 
Comprovativo n.º 015/2019 
 
Processo n.º 321/2018/OP/GI 
Nome: Márcia Vanessa Barreira Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Abel Manta, lote 12, Bairro Trigache Norte 
Data de emissão: 05.02.2019 
Comprovativo n.º 016/2019 
 
Processo n.º 591/2018/OP/GI 
Nome: INOVACIL – Sociedade de Construção Civil, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Vasco Santana, lote 902, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 05.02.2019 

Comprovativo n.º 017/2019 
 
Processo n.º 462/2018/OP/GI 
Nome: Diana Cristina Paiva Correia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua dos Pastores, lote B 125, Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 06.02.2019 
Comprovativo n.º 018/2019 
 
Processo n.º 277/2017/OP/GI 
Nome: Pedro Manuel da Silva Carvalho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 183,  
Bairro Casal dos Apréstimos 
Data de emissão: 07.02.2019 
Comprovativo n.º 019/2019 
 
Processo n.º 396/2018/OP/GI 
Nome: Willemina Grada Vrielink 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua 18 de Maio, lote 32, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 13.02.2019 
Comprovativo n.º 020/2019 
 
Processo n.º 260/2017/OP/GI 
Nome: Hugo Alexandre Rodrigues Duarte e Vanessa Sofia 
Santos Cabral 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Cidade de Ponte de Sôs, lote 96,  
Bairro Casal de São Sebastião 
Data de emissão: 19.02.2019 
Comprovativo n.º 021/2019 
 
Processo n.º 381/2015/OP/GI 
Nome: José Acácio Antunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Júlio Verne, lote 845, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 18.02.2019 
Comprovativo n.º 022/2019 
 
 
 
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 4/VPCT/2018, de 1 de outubro, 
durante o mês de fevereiro de 2019, nos termos da 
informação n.º Interno/2019/2302, de 2019.03.15 
(edoc/2019/17407): 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 370/2016/OP/GI 
Nome: Maria Lucília Marques da Costa Monteiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Liberdade, lote 92,  
Bairro Casal da Perdigueira 
Data de emissão: 01.02.2019 
Alvará n.º 034/2019 
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Processo n.º 1/2019/D/OVP 
Nome: Lisboagás  
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Palmira Bastos, Odivelas 
Data de emissão: 01.02.2019 
Alvará n.º 035/2019 
 
Processo n.º 414/2018/D/OVP 
Nome: NOS-Comunicações SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Aquilino Ribeiro/Av. Prof. Dr. Augusto Abreu 
Lopes, Odivelas 
Data de emissão: 01.02.2019 
Alvará n.º 036/2019 
 
Processo n.º 413/2018/D/OVP 
Nome: NOS – Comunicações SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Palmira Bastos/Rua Torcato Jorge,  
UF Ramada e Caneças 
Data de emissão: 01.02.2019 
Alvará n.º 037/2019 
 
Processo n.º 233/2017/OP/GI 
Nome: Dina Filipa Alves Vicente 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua António Freitas, lote 3, Odivelas 
Data de emissão: 04.02.2019 
Alvará n.º 038/2019 
 
Processo n.º 45/2017/OP/GI 
Nome: Albino Machado Alves 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Paz, lote 638, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 04.02.2019 
Alvará n.º 039/2019 
 
Processo n.º 14/2018/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel dos Santos Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua de Santo Antão, lote 379, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 05.02.2019 
Alvará n.º 040/2019 
 
Processo n.º 169/2018/OP/GI 
Nome: Carina Patrícia Gonçalves Correia 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Idade de Bronze, lote 42,  
Bairro Quinta do Castelo 
Data de emissão: 06.02.2019 
Alvará n.º 041/2019 
 
Processo n.º 232/2017/OP/GI 
Nome: Cristina Isabel Alves Vicente 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua António Freitas, lote 3 A, Odivelas  
Data de emissão: 06.02.2019 
Alvará n.º 042/2019 
 
Processo n.º 147/2017/OP/GI 
Nome: YASSIR IQBAL HAJI 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua José Gomes Ferreira, lote 39,  
Bairro Trigache Norte 
Data de emissão: 06.02.2019 
Alvará n.º 043/2019 
 
 
 

Processo n.º 249/2018/OP/GI 
Nome: António Batista de Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua dos Bons Amigos, lote 647, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 06.02.2019 
Alvará n.º 044/2019 
 
Processo n.º 205/2016/OP/GI 
Nome: Fernando Jorge Silva Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 300,  
Bairro Casal São Sebastião 
Data de emissão: 07.02.2019 
Alvará n.º 045/2019 
 
Processo n.º 132/2017/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Martins Pinheiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Liberdade, lote 103,  
Bairro Casal da Perdigueira 
Data de emissão: 07.02.2019 
Alvará n.º 046/2019 
 
Processo n.º 366/2016/OP/GI 
Nome: Maria Alexandra Antunes de Jesus Bremax 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 25 de Dezembro, lote B 40,  
Bairro dos Pedernais 
Data de emissão: 08.02.2019 
Alvará n.º 047/2019 
 
Processo n.º 122/2017/OP/GI 
Nome: Armindo José Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 25 de Abril, lote 362, Bairro Vale Pequeno 
Data de emissão: 08.02.2019 
Alvará n.º 048/2019 
 
Processo n.º 234/2018/OP/GI 
Nome: João Carlos Rebelo da Silva Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Pedro Nunes, lote 329, Bairro Girassol 
Data de emissão: 11.02.2019 
Alvará n.º 049/2019 
 
Processo n.º 412/2018/OP 
Nome: Cátia Sofia Félix Filipe 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Miguel Silvestre, lote 14, Bairro Carrascais 
Data de emissão: 12.02.2019 
Alvará n.º 050/2019 
 
Processo n.º 146/2018/OP/GI 
Nome: Andreia Filipa Cotrim Ribeiro Acto 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Chafariz do Poço, lote 279,  
Bairro Casal do Bispo 
Data de emissão: 12.02.2019 
Alvará n.º 051/2019 
 
Processo n.º 281/2017/OP/GI 
Nome: José Curto da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Faustino Freitas, lote 5, Casal das 
Comendadeiras 
Data de emissão: 13.02.2019 
Alvará n.º 052/2019 
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Processo n.º 346/2018/OP/GI 
Nome: Anabela Dias Pinto Colaço Amaral 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida da Liberdade, lote 438,  
Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 20.02.2019 
Alvará n.º 053/2019 
 
Processo n.º 72/2017/OP/GI 
Nome: Ana Maria D’Assunção Pereira Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cidade de Ovar, lote 396,  
Bairro Casal de São Sebastião 
Data de emissão: 20.02.2019 
Alvará n.º 054/2019 
 
Processo n.º 135/2017/D/OVP 
Nome: PROARBA – Energia e Telecomunicação Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua D. Fernando, lote 562, Bairro Serra da Luz 
Data de emissão: 21.02.2019 
Alvará n.º 055/2019 
 
Processo n.º 201/2018/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Dias dos Santos Galante 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 16 de Abril, lote 158, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 21.02.2019 
Alvará n.º 056/2019 
 
Processo n.º 483/2018/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel de Jesus Vaz 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Cesário Verde, lote 513, Bairro dos Quatro 
Data de emissão: 21.02.2019 
Alvará n.º 057/2019 
 
Processo n.º 187/2018/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Poço, lote 338, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 22.02.2019 
Alvará n.º 058/2019 
 
Processo n.º 368/2016/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Agoga Teles 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Machado de Castro, lote 500,  
Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 22.02.2019 
Alvará n.º 059/2019 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 64/2016/OP/GI 
Nome: Elvira Antunes Simões Fonseca Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 51,  
Bairro Alto de Famões, Famões 
Data de emissão: 04.02.2019 
Alvará n.º 018/2019 
 
Processo n.º @-70/2018 – 32198/OCP/RC/OC 
Nome: Joaquim José Maia Gouveia 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Carochia, nº 10 e 10 A, Ramada  
Data de emissão: 04.02.2019 
Alvará n.º 019/2019 

Processo n.º 204/2015/OP/GI 
Nome: Agostinho Francisco Claro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua D. José, lote B 142, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de emissão: 05.02.2019 
Alvará n.º 020/2019 
 
Processo n.º 190/2017/OP 
Nome: A Joia do Tejo, Restaurante Unipessoal, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Pulido Valente, nº 29, 29 A, 29 B, 29 C e 29C, 
Odivelas 
Data de emissão: 05.02.2019 
Alvará n.º 021/2019 
 
Processo n.º 489/2017/OP/GI 
Nome: José Rodrigues Cacheira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Lamego, lote 471,  
Bairro Vale Grande, Pontinha 
Data de emissão: 08.02.2019 
Alvará n.º 022/2019 
 
Processo n.º 488/2017/OP/GI 
Nome: Duarte Norberto de Almeida Esteves 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de Santo Antão, lote 381, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de emissão: 08.02.2019 
Alvará n.º 023/2019 
 
Processo n.º 2/2017/OP 
Nome: Ambimobiliária Investimentos e Negócios 
Imobiliários SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Quinta das Lamas, lote 10, Pontinha  
Data de emissão: 08.02.2019 
Alvará n.º 024/2019 
 
Processo n.º @-27/2018 – 11164/CP/OP/GI 
Nome: João Antunes Barata Lima 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Santa Rita Pintor, nº 13 e 13 A, Famões  
Data de emissão: 08.02.2019 
Alvará n.º 025/2019 
 
Processo n.º @-108/2018 – 30048/OCP 
Nome: Vítor Manuel da Silva Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, nº 3 e 3 A de policia,  
com vão de porta para  
Rua Dr. João Santos, nº 4 A, Odivelas 
Data de emissão: 12.02.2019 
Alvará n.º 026/2019 
 
Processo n.º 215/2016/OP/GI 
Nome: Luis Miguel Guerreiro Paulo e Outros 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 565,  
Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 21.02.2019 
Alvará n.º 027/2019 
 
Processo n.º 459/2017/OP/GI 
Nome: Luis Carlos Rodrigues Malheiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Miraflores, lote 692, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 22.02.2019 
Alvará n.º 028/2019 
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Processo n.º 142/2017/OP/GI 
Nome: Idalmiro Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Avenida do Vale Grande, lote 75,  
Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 22.02.2019 
Alvará n.º 029/2019 
 
Processo n.º 25/2018/OP/GI 
Nome: David Simões Dias 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 7, Bairro Vale Grande 
Data de emissão: 25.02.2019 
Alvará n.º 030/2019 
 
Processo n.º 455/2017/OP/GI 
Nome: Maria João Delgado Catarino 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Sitio da Várzea, lote 5,  
Bairro Sitio da Várzea 
Data de emissão: 27.02.2019 
Alvará n.º 031/2019 
 
Processo n.º @-45/2018 – 14372/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Martins Manso 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 159,  
Bairro São Sebastião 
Data de emissão: 27.02.2019 
Alvará n.º 032/2019 
 
Processo n.º @-103/2017 – 722/OP/GI 
Nome: José Cavalheiro Pires 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Granjas, nº 72 e 72 A, Granjas Novas, 
Ramada 
Data de emissão: 28.02.2019 
Alvará n.º 033/2019 
 
Processo n.º @-2/2019 – 1547/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Lopes Soares Moreira Monteiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Santa Rita Pintor, nº 20, 20 A e 20 B,  
Bairro Trigache Norte, Famões 
Data de emissão: 28.02.2019 
Alvará n.º 034/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


