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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 8 de janeiro de 2020 
 
 

 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

 
 

“AO EX-COMANDANTE OPERACIONAL DISTRITAL 
ANDRÉ FILIPE FERNANDES 

 
A Proteção Civil Municipal define-se hoje como um 
elo essencial entre a segurança das populações e a 
forma de atuação dos diversos organismos e 
estruturas de apoio em situações de perigo, alerta, 
emergência e reposição da normalidade, 
assumindo um papel de acompanhamento 
permanente dos riscos antes mesmo do registo de 
ocorrências, residindo nessa preparação a sua 
primordial importância: o trabalho diário de 
prevenção, sensibilização e mitigação dos riscos. 
 
Ao longo dos últimos anos, Odivelas tem vindo a 
assumir um trabalho dedicado no âmbito da 
resiliência, caminho que foi desde muito cedo 
acompanhado pelo trabalho de proximidade e 
particularmente atento do Comandante 
Operacional Distrital André Fernandes. 
 
O trabalho desenvolvido no Município de Odivelas 
em parceria com a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil, durante a liderança 
do Comandante André Fernandes, pautou-se pela 
abnegação e empenho que estruturaram esta 
cooperação profícua, e estamos certos de que é 
este o caminho a trilhar para garantir a cooperação 
entre estas entidades e a adequada resposta às 
populações em situação efetiva de catástrofe. 
 
Destes anos de cooperação destacamos o 
acompanhamento assíduo em marcantes 
incêndios ocorridos no concelho de Odivelas e o 
constante desafio a participar em exercícios 
nacionais e internacionais, como por exemplo os 
recentes T-Rex em 2018 ou o CASCADE em 2019. 

Foi também em resposta ao repto do então 
Comandante André Filipe Fernandes que, em 2015, 
Odivelas se candidata ao título de Cidade 
Resiliente, no âmbito da campanha com aquele 
nome implementada pela UNISDR - Secretariado 
da United Nations International Strategie for 
Disaster Reduction, envergando desde essa data 
tal distinção que muito nos honra. 
 
No passado mês de novembro, André Filipe 
Fernandes terminou as funções de CODIS, tendo 
sido nomeado Segundo Comandante Nacional na 
ANEPC, um cargo desafiante e de elevada 
responsabilidade que será encarado, certamente, 
com o mesmo empenho e dedicação. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal de Odivelas, 
reunida a 8 de janeiro de 2020, na sua 1.ª Reunião 
Ordinária, apresenta este Voto de Louvor ao CODIS 
André Filipe Fernandes como forma de 
reconhecimento pela sua atuação, sempre 
empenhada, em prol do nosso Concelho e da 
segurança dos nossos munícipes, desejando-lhe 
todo o sucesso nas novas funções que agora 
desempenha. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 

 
Odivelas, 08 de janeiro de 2020 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FINANCEIRA 
 

 
 

1.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 2020 
1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020 

 
1.ª Alteração Orçamental Permutativa 2020, 1.ª 
Modificação Orçamental 2020, nos termos do 
artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro e de acordo com a informação n.º 
Interno/2020/67, de 2020.01.03. 
 
“1.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 
A 1.ª Alteração Orçamental Permutativa de 2020 é 
efetuada com os seguintes objetivos: 
 
 Atualizar os valores transitados relativamente a 
projetos anteriores a 2020, uma vez que o 
orçamento para 2020, foi encerrado durante o mês 
de outubro de 2019 e até ao final do ano 
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económico, ainda se assumiram compromissos e 
se efetuaram pagamentos; 
 
 Atualizar os valores relativos às transferências 
constantes do mapa XIX, anexo à proposta de Lei 
do Orçamento de Estado de 2020, incluindo o valor 
relativo ao IVA, uma vez que à data de 
encerramento do processo de elaboração de 2020, 
estes valores ainda não eram conhecidos; 
 
 Incluir em orçamento de 2020, os valores relativos 
à transferência de recursos do Município para as 
freguesias para o ano de 2020, uma vez que estes 
valores devem ser inscritos em orçamento 
municipal de acordo com instruções da DGAL, 
sendo esta uma despesa legalmente consignada. 
 
 Atualizar o capítulo relativa às Taxas no lado da 
Receita, uma vez que a Nota Informativa da DGAL 
alterou o classificador económico, sendo que todas 
as inscrições de impostos indiretos passaram, para 
o Capítulo 4 de Taxas especificas das autarquias 
locais. (…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 
 
Mapa de fluxos de caixa relativo ao exercício 
económico de 2019, para integração do saldo de 
gerência transitado nos fundos disponíveis de 
2020, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2020/02, de 2020.01.02. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2020 
 
Constituição dos Fundos de Maneio para o ano de 
2020 e, consequentemente, autorização para se 
realizar a despesa no âmbito de Regulamento do 
Fundo de Maneio, bem como autorização para se 
proceder ao compromisso dos valores de 
constituição dos fundos, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/12000, de 2019.12.27: 
 

U.O Titular 
Orgânica/ 

Económica 
Valor Anual 

Assembleia 
Municipal 

Presidente da 
AMO 
Miguel Cabrita 

31.01/02.01.21 300,00 € 

31.01/02.02.25 300,00 € 

Gabinete de 
Apoio à 
Presidência 
(GAP) 

Presidente da 
CM 
Hugo Martins 

31.02/02.01.15 300,00 € 

31.02/02.01.21 300,00 € 

31.02/02.02.25 300,00 € 

 

U.O Titular 
Orgânica/ 

Económica 
Valor Anual 

Gabinete de 
Apoio aos 
Vereadores 
(GAV) 
 

Vereador Edgar 
Valles 

31.04/02.01.21 300,00 € 

31.04/02.02.25 300,00 € 

Vereadora 
Susana Santos 

31.04/02.01.21 300,00 € 

31.04/02.02.25 300,00 € 

Vereador Paulo 
César Teixeira 

31.04/02.01.21 300,00 € 

31.04/02.02.25 300,00 € 

Vereador João 
Paulo António 

31.04/02.01.21 300,00 € 

31.04/02.02.25 300,00 € 

Vereadora 
Mónica 
Vilarinho 

31.04/02.01.21 300,00 € 

31.04/02.02.25 300,00 € 

 
 

U.O Titular 
Orgânica/ 

Económica 
Valor Anual 

DMGAG 
Hernâni 
Boaventura 

34.07/02.01.21 300,00 € 

34.07/02.02.25 2.500,00 € 

DFA Susana Teixeira 
34.04/02.01.21 300,00 € 

34.04/02.02.25 300,00 € 

GCRPP Miguel Silveiro 
31.08/02.01.21 300,00 € 

31.08/02.02.25 300,00 € 

 
 

 
 

Orgânica/Económica 
Valor a 

Disponibilizar 

Assembleia Municipal 
31.01/02.01.21 150,00 € 

31.01/02.02.25 150,00 € 

Gabinete de Apoio à 
Presidência (GAP) 

31.02/02.01.15 150,00 € 

31.02/02.01.21 150,00 € 

31.02/02.02.25 150,00 € 

Gabinete de Apoio aos 
Vereadores (GAV) 

31.04/02.01.21 750,00 €* 

31.04/02.02.25 750,00 €* 

DMGAG 
34.07/02.01.21 125,00 € 

34.07/02.02.25 875,00 € 

DFA 
34.04/02.01.21 150,00 € 

34.04/02.02.25 150,00 € 

GCRPP 
31.08/02.01.21 150,00 € 

31.08/02.02.25 150,00 € 

 
*Será disponibilizado o valor de 150,00 € na rubrica 02.01.21 e 150,00 € na 
rubrica 02.02.25, a cada titular deste Fundo. 

 
(Aprovado por maioria) 
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FUNDO DE MANEIO PARA O ANO DE 2020  
DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS DE ODIVELAS  
 
Constituição do Fundo de Maneio da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas, para o 
ano de 2020, no valor de € 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/11946, de 2019.12.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FUNDO DE MANEIO PARA O ANO DE 2020 
FUNDO DE AUXÍLIO SOCIAL DE EMERGÊNCIA (FASE) 

 
Constituição do Fundo de Maneio Permanente do 
FASE, para 2020, com valor de € 1500,00 (mil e 
quinhentos euros) mensais renováveis, perfazendo 
o valor total anual de €18.000,00 (dezoito mil 
euros), sendo que o FASE consubstancia-se num 
apoio financeiro, excecional e temporário 
destinado aos agregados familiares ou a pessoas 
isoladas em processo de acompanhamento social 
no âmbito do Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social integrado e que se 
encontrem em situação económico-social de 
emergência para fazer face a despesas essenciais 
ao suporte básico de vida, nos termos do 
Regulamento do Fundo de Auxílio Social de 
Emergência, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2019/11930, de 2019.12.20. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/DJOM/2019 
 

Relatório Final do Processo Disciplinar n.º 
01/DJOM/2019. 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio 
secreto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE 
TEMPOS LIVRES 

 

 
 

PAUSA LETIVA – JANEIRO 2020 
 

Atividades de ocupação de tempos livres a 
implementar no período de pausa letiva a decorrer 
nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020, nos 
termos do disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 
33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/11875, de 2019.12.19. 
 
 
“…Destinatários/Idades: 
 
80 crianças/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.  
 
Condições de Inscrição: 
 
Mediante apresentação de comprovativo da 
Segurança Social, as inscrições serão feitas de 
acordo com os escalões do subsidio de ação social 
escolar (ver Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho, 
em anexo), a saber: 
 

Escalões 
Valor de 
Inscrição 

Portadores de 
Cartão 

Municipal 

Escalão (A) Gratuito Gratuito 

Escalão (B) 15,00€ 10,00€ 

Escalão (C) 30,00€ 25,00€ 

 
Serão contempladas 40 inscrições dos 6 aos 9 anos 
e 40 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 (30 euros). 
 
Local de Inscrição: 
 
Na Loja do Cidadão – Balcão CMO, no Strada 
Outlet, Odivelas. 
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Período de Inscrição: 
 
De 15 a 21 janeiro 2020. 
 
Objetivos: 
 
 Constituir uma medida de apoio à família, 
mediante uma oferta qualitativa de ocupação dos 
tempos livres para as crianças/jovens, em período 
de pausa letiva; 
 
 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 das 
crianças/jovens;  
 
 Proporcionar oportunidades às crianças/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 um programa de 
atividades de natureza educativa, lúdica, 
recreativa, desportiva e cultural, sendo que o 
mesmo foi ajustado de acordo com o público alvo, 
bem como pela lotação das entidades 
contactadas, o que irá proporcionar a realização de 
duas atividades distintas em três dias diferentes. 
 
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/jovens participantes, o almoço será 
servido na Casa da Juventude de Odivelas. As 
ementas serão verificadas pelas nutricionistas da 
Câmara Municipal de Odivelas, afetas à Divisão de 
Educação. 

 
Programa 

 
Calendarização: 
 
27, 28, 29, 30 e 31 janeiro 2020, das 09:00h às 17:30h. 
 
JANEIRO 
 
Dia 27 – (2ªF) 

Dia todo: Quinta da Granja, Á-dos-Cãos, Loures  
Almoço: Pic Nic  
 
Dias 28 - (3ªF) 
 
Manhã: Peça de Teatro, Malaposta “O que 
aconteceu na terra dos Procópios”  
Almoço: Casa da Juventude de Odivelas 
Tarde: Beloura Bowling Center  
 
Dias 29 – (4ªF) 
 
Manhã: Práticas desportivas – Pavilhão Multiusos e 
Pavilhão Escola António Gedeão 
Almoço: Casa da Juventude de Odivelas 
Tarde: Práticas desportivas - Pavilhão Multiusos 
 
Dia 30 - (5ªF)  
 
Dia todo: Kidzânia (com almoço incluído) 
 
Dia 31 - (6ªF)  
 
Manhã: Palácio da Pena Sintra – “Uma aventura no 
Palácio da Pena” - (10 aos 15 anos) 
Palácio Nacional de Sintra – “O Tesouro do Rei” – (6 
aos 9 anos) 
Almoço: Casa da Juventude de Odivelas 
Tarde: Bombeiros Voluntários de Odivelas - (6 aos 
9 anos) 
Bombeiros Voluntários da Pontinha – (10 aos 15 
anos) 
 
(…) 
 
IV – Conclusão 
 
Custos Diretos Estimados: 
 
Caso a presente proposta mereça concordância 
superior, prevê-se um custo estimado no valor 
total de € 4.958,00, c/IVA incluído à taxa legal em 
vigor, a saber: 
 
- Alimentação: € 1.534,50 
- Ingressos de Visitas: € 3.423,50(…)” (Informação n.º 

Interno/2019/11875, de 2019.12.19) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VEÍCULOS ESTACIONADOS ABUSIVA E/OU 
INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 

 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR OCUPAÇÃO E 
DESTINO FINAL DOS MESMOS 

 
Ao abrigo do artigo 6.º n.º 1 al. a) do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e /ou 
Indevidamente na Via Pública, na sequência de 
ação de fiscalização, foram removidos da via 
pública as viaturas, que se encontravam 
estacionadas nas circunstâncias do artigo 5.º do 
citado regulamento, referidas na listagem 
constante na informação n.º informação n.º 
interno/2019/11887, de 2019.12.19. 
 
Atendendo que as mesmas não foram reclamadas 
e que algumas foram declaradas abandonadas 
pelos respetivos proprietários, é proposto a 
aquisição por ocupação das referidas viaturas, nos 
termos do nº. 4, do art.º 10 do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e /ou 
indevidamente na Via Pública, com o destino final 
de alienação por desmantelamento qualificado, 
pela empresa certificada e contratada para o 
efeito, de acordo com a informação mencionada. 
 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

176/VIAT/OD/19 Toyota Starlet 21-40-IR 

187/VIAT/OD/19 Honda Civic 36-54-HX 

193/VIAT/OD/19 Nissan Sunny 14-04-EB 

71/VIAT/OD/16 Renault Kangoo 54-AV-85 

110/VIAT/PO/FA/19 Ford Escort 62-19-LE 

75/VIAT/PV/OL/19 Mercedes C 200 81-21-QR 

74/VIAT/PV/OL/19 Ford Fiesta 66-78-JL 

175/VIAT/OD/19 VW Polo 51-59-PD 

127/VIAT/PO/FA/19 Citröen Xsara 08-83-MU 

70/VIAT/RA/CA/19 BMW 75-24-LB 

53/VIAT/PV/OL/19 Renault Clio 67-86-EM 

83/VIAT/RA/CA/19 Fiat Punto 47-94-RJ 

58/VIAT/PV/OL/19 Fiat Marea 14-64-NU 

163/VIAT/OD/19 Fiat Punto 85-48-MQ 

177/VIAT/OD/19 Mercedes 250 TD 90-55-GU 

106/VIAT/PO/FA/19 Fiat Marea 26-65-PR 

 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

179/VIAT/OD/19 Ford Mondeo 82-04-EG 

68/VIAT/RA/CA/19 Fiat Ducato IX-75-03 

166/VIAT/OD/19 Mercedes 65-14-NE 

23/VIAT/OD/11 Audi 80 K-040177 

85/VIAT/RA/CA/19 Nissan Almera 22-70-ID 

172/VIAT/OD/19 Citröen Saxo 92-71-OE 

173/VIAT/OD/19 Renault Twingo 26-55-HM 

188/VIAT/OD/19 Rover 414 17-29-JF 

59/VIAT/RA/CA/19 Peugeot 206 29-91-OH 

60/VIAT/RA/CA/19 Opel Vecta 86-71-PE 

61/VIAT/RA/CA/19 Citröen AX 75-26-DO 

63/VIAT/RA/CA/19 BMW 70-59-JQ 

49/VIAT/PV/OL/19 VW Polo 00-32-NS 

51/VIAT/PV/OL/19 Peugeot 206 14-06-NZ 

54/VIAT/PV/OL/19 Adria Optima P-60784 

26/VIAT/PO/FA/19 Citröen C3 96-PC-08 

86/VIAT/PO/FA/19 Peugeot 206 87-24-MX 

90/VIAT/PO/FA/19 Renault Clio 92-58-DO 

99/VIAT/PO/FA/19 Citröen Saxo s/matricula 

101/VIAT/PO/FA/19 Hyundai Lantra 42-43-HQ 

103/VIAT/PO/FA/19 Fiat Punto 48-36-DN 

137/VIAT/OD/19 Fiat Stilo 55-88-SX 

140/VIAT/OD/19 Ford Focus s/matricula 

141/VIAT/OD/19 VW Golf s/matricula 

144/VIAT/OD/19 Mitsubishi Canter s/matricula 

145/VIAT/OD/19 “sucata” s/matricula 

153/VIAT/OD/19 Toyota Carina 62-30-CB 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ACEITAÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA ECOVALOR 2019/2020 

 
Aceitação de apoios no âmbito do Programa 
Ecovalor 2019/2020, programa de apoio da 
Valorsul, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11653, de 2019.12.10. 
 
O Programa Ecovalor concretiza-se através da 
disponibilização de bens e serviços de apoio à 
realização de atividades dinamizadas pelos 
municípios e através da cedência de recursos 
materiais e humanos, nomeadamente visitas às 
instalações de tratamento e valorização ambiental, 
realização de ações de sensibilização nas escolas, 
cedência de materiais informativos e de 
sensibilização e cedência de equipamentos lúdico-
pedagógicos.  
 
Foram concedidos ao Município de Odivelas os 
seguintes bens: 
 
- 30 Sessões da Ação de Sensibilização “A Nossa 
Casa é um Planeta”, a realizar entre 06 e 12 de 
fevereiro de 2020; 
 
- Concurso Separa e Ganha (embalagens e papel / 
cartão); 
 
- Prémios pelo desempenho das escolas 
participantes nos concursos, de acordo com o 
regulamento do Programa Ecovalor 2019/2020, de 
participação e para 3 escolas vencedoras 
(diferentes) em cada concurso; 
 
- Prémios de participação pelo desempenho das 
instituições participantes nos concursos do 
Amarelo e do Azul, de acordo com o regulamento 
do Programa Ecovalor 2019/2020: 
 
- 3.000 sacos transparentes; 
- 54 cartazes alusivos ao concurso; 
 
- Visitas aos equipamentos de valorização 
ambiental da Valorsul (ETVO, CTRSU e CTE): 
- 10 Visitas; 
 
- Cedência de Ecobag´s XL: 
- 250 kit´s de reciclagem. 
 
A presente doação em espécie tem um valor de 
4.500€ (quatro mil e quinhentos euros). Para além 
deste montante indicado, há a acrescentar os 

prémios dos concursos “Separa e Ganha” cujo 
valor, como refere a Valorsul, não é possível de 
momento prever, mas que estima rondar os 
3.000€ (três mil euros) ou ligeiramente superior, 
de acordo com os prémios pagos na edição do ano 
passado. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIOS A ATRIBUIR ÀS ASSOCIAÇÕES 
HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO CONCELHO DE ODIVELAS NO ANO DE 2020 

 
Atribuição de subsídios às Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Odivelas no ano de 2020, nos termos 
da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua atual redação 
e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2019/11873, de 2019.12.18. 
 
 
 Subsídio mensal de gestão corrente e 
manutenção 
 
O valor da proposta de subsídio a atribuir este ano 
será o mesmo do atribuído em 2019. Os subsídios a 
transferir são mensais. 
 

Subsídio Mensal de Gestão Corrente e Manutenção 

 
Valor mensal 

(12 meses) 
Total anual 

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

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

A.H.B.V. Pontinha € 5.238,00 € 62,856,00 

Total € 16.221,00 € 194.652,00 

 
 
 Subsídio para aquisição de viatura e/ou 
equipamento: 
 
Este ano está prevista a atribuição total de 
€100.000,00 (cem mil euros) para subsídios de 
investimento, repartidos em duas atribuições, no 
valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros) cada, às 
Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários de Caneças e Pontinha. 
 
 Seguros de viaturas e ramo bombeiro 
 
Relativamente aos seguros de viaturas e ramo 
bombeiro é proposto que se mantenha o 
procedimento levado a cabo nos últimos anos para 
atribuição deste apoio. Os pedidos de reembolso 
dos seguros de viaturas devem ser encaminhados 
ao Serviço Municipal de Proteção Civil após 
pagamento das faturas por parte das Associações, 
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devendo fazer-se acompanhar, em boas condições 
de legibilidade, das faturas completas e respetivos 
comprovativos de pagamento. Este subsídio tem 
uma dotação no valor de total de €40.000,00 
(quarenta mil euros). 
 
O pagamento do seguro ramo bombeiro tem uma 
dotação no valor de €22.000,00 (vinte e cinco mil 
euros). 
 
 
 Reembolso de pagamento de despesas de água 
e eletricidade 
 
No que concerne aos reembolsos de despesas de 
pagamentos de água e eletricidade é proposto 
que se mantenha o procedimento levado a cabo 
nos últimos anos para atribuição deste apoio. Os 
pedidos de reembolso de despesas de água e 
eletricidade devem ser encaminhados ao Serviço 
Municipal de Proteção Civil após pagamento das 
faturas por parte das Associações, devendo 
constar, em boas condições de legibilidade, as 
faturas completas e respetivos comprovativos de 
pagamento. Este subsídio tem uma dotação no 
valor total de €95.000,00 (noventa e cinco mil 
euros). 
 
 
 Subsídios pontuais 
 
Relativamente a eventuais subsídios pontuais, é 
proposto a atribuição de suplemento ao subsídio 
de refeição às ELAC'S/ECIN'S. 
 
À semelhança do que vem sucedendo, é proposto 
o pagamento de um suplemento ao subsídio de 
refeição a atribuir aos elementos que venham a 
integrar as Equipas de Combate a Incêndios (ECIN) 
ou Equipas Logística de Apoio ao Combate (ELAC), 
sempre que as Associações de Bombeiros do 
concelho sejam contempladas pela ANEPC com 
estas equipas, sendo que no ano de 2020 0 seu 
valor deverá ser de 15/elemento/dia, no valor total 
de €30.000,00 (trinta mil euros). 
 
 
 Viatura atribuída pela ANEPC 
 
A Câmara Municipal comparticipará em até 20 % 
(remanescente) as viaturas atribuídas pela 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil às Associações contempladas. 
 
 
 
 
 
 
 

 Piquetes de Primeira Intervenção 
 

Piquetes de Primeira Intervenção – PPI’s 

 
N.º 

elementos 
Valor por 
elemento 

Valor 
mensal 

Valor anual 
(14 meses) 

A.H.B.V. 
Caneças 

12 € 757,94 € 9.095,28 € 127.333,92 

A.H.B.V. 
Odivelas 

17 € 757,94 € 12.884,98 € 180.389,72 

A.H.B.V. 
Pontinha 

13 € 757,94 € 9.853,22 € 137.945,08 

Total 42  € 31.833,48 € 445.668,72 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E 
IDOSOS DO BAIRRO DE SANTO ELOY 
CEDÊNCIA DE VIATURA MUNICIPAL 

 
Continuidade de cedência de transporte à 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Bairro de Santo Eloy, durante o ano de 2020, 
para deslocação de uma enfermeira (de Odivelas, 
à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
do Bairro de Santo Eloy, no Bairro Novo de Santo 
Eloy), em regime de voluntariado, às segundas-
feiras do ano de 2020, a partir de 13 de janeiro, no 
horário das 14h00 às 16h30, com um custo 
estimado de €1.470,25 (mil, quatrocentos e setenta 
euros e vinte e cinco cêntimos), de acordo com o 
estabelecido na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, da 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2019/11840, 
de 2019.12.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DOS QUATRO LOTE 664 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 664, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 10807, de 2019.12.12, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €6.716,65 
(seis mil setecentos e dezasseis euros e sessenta e 
cinco cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2019/106, de 2019.12.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DOS QUATRO LOTE 433 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 433, inserido no Bairro dos Quatro, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11180, de 2019.12.11, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €3.724,10 
(três mil setecentos e vinte e quatro euros e dez 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2019/107, de 2019.12.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DA MILHARADA LOTE 196 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote 196, inserido no Bairro da Milharada, na União 
das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 10586, de 2019.12.11, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €366,22 

(trezentos e sessenta e seis euros e vinte e dois 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 3/2006, de 19 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2019/108, de 2019.12.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
BAIRRO DOS PEDERNAIS LOTE A77 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição do meio de garantia da caução 
prestada por hipoteca legal, constituída sobre o 
lote A77, inserido no Bairro dos Pedernais, na 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 11856, de 2019.12.16, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €1085,94 
(mil e oitenta e cinco euros e noventa e quatro 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/2001, de 07 de setembro, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 27.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, na sua redação atual, nos termos da 
informação técnica e de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2019/109, de 2019.12.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 17 de janeiro de 2020 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

CEDÊNCIAS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 
INTEGRAR O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DE 

PARCELA DE TERRENO E CEDÊNCIA EM DIREITO DE 
SUPERFÍCIE À CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 
Desafetação do domínio público para integrar o 
domínio privado municipal, da parcela de terreno 
designada pela letra “A”, com a área de 3.633,60m2, 
sita na Quinta do Barruncho, Granja da Paradela, 
na União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião 
e Olival Basto, confrontando a norte com domínio 
público, a sul com caminho, a nascente com 
domínio público e a poente com Compreconcil 
Compra de Prédios e Construção Civil, S.A. (linha 
de água), no âmbito das competências, previstas 
nas disposições conjugadas na alínea ccc) do n.º 1 
do artigo 33.º e alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º, 
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Constituição, a título gratuito, de um Direito de 
Superfície a favor da Cruz Vermelha Portuguesa, 
instituição humanitária de utilidade pública 
administrativa, sem fins lucrativos, através de 
documento particular autenticado, sobre a 
referida parcela de terreno, no âmbito da 
competência, prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
2020/495, de 2020.01.15, e nos termos elencados na 
referida informação: 
 
“(…) Confrontações da Parcela, a ceder em Direito 
de Superfície:  
 
Norte: Domínio Público; 
Sul: Caminho; 
Nascente: Domínio Público; 
 

Poente: Compreconcil Compra de Prédios e Const. 
Civil, S.A. (linha de água). 
 
Termos e Condições do Direito de Superfície: 
 
A constituição do Direito de Superfície a favor da 
Cruz Vermelha Portuguesa, objeto da presente 
proposta, fica subordinada às seguintes condições: 
 
i) Objeto: 
 
1. O Direito de Superfície a constituir, a título 
gratuito, a favor da Cruz Vermelha Portuguesa, 
incide sobre a parcela de terreno municipal, 
designada pela letra “A”, sita na Quinta do 
Barruncho – Granja da Paradela, União das 
Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto, em Odivelas, identificada a cor azul na cópia 
da Planta constante do Anexo II, com a área de 
3.633,60m2; 
 
2. A aludida parcela, objeto da constituição do 
Direito de Superfície, será entregue livre de 
quaisquer ónus ou encargos à Cruz Vermelha 
Portuguesa, no estado em que se encontra, sendo 
da sua responsabilidade as obras a desenvolver no 
local; 
 
3. O Direito de Superfície a constituir sobre a 
referida parcela de terreno, destina-se à 
construção de instalações de uma Creche com 
capacidade para 84 (oitenta e quatro) crianças, 
com a possibilidade de, no futuro, a 
implementação de uma outra resposta social, 
especificamente na área dos idosos, criando dessa 
forma uma interligação geracional; 
 
4. A construção a erigir/construir deverá iniciar-se 
no prazo de 3 (três) anos, a contar da data da 
assinatura do Contrato de Constituição do Direito 
de Superfície, devendo ficar concluída nos 5 (cinco) 
anos subsequentes;  
 
5. A Cruz Vermelha Portuguesa não poderá utilizar 
a parcela de terreno ora cedida em Direito de 
Superfície para qualquer outro fim que não o agora 
previsto;  
 
ii) Prazo de constituição: 
 
6. O Direito de Superfície é constituído pelo prazo 
de 50 (cinquenta) anos, a contar da data da 
assinatura do Contrato de constituição do Direito 
de Superfície;  
 
iii) Encargos do Superficiário: 
 
7. A Cruz Vermelha Portuguesa obriga-se a: 
 
a) Requerer e instruir, a expensas suas, todos os 
pedidos de licenças necessários ao cumprimento 
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dos direitos e obrigações decorrentes da 
constituição do Direito de Superfície; 
 
b) Assegurar a manutenção e os encargos de 
funcionamento do seu equipamento construído 
na propriedade municipal objeto do Direito de 
Superfície, nomeadamente, os relacionados com 
consumos de eletricidade, água, gás, 
telecomunicações, limpeza e quaisquer 
equipamentos de segurança; 
 
c) Incrementar e manter, a expensas suas, os 
arranjos exteriores da área de implantação do 
equipamento; 
 
d) Avisar, de imediato, o Município de Odivelas 
sempre que tenha conhecimento de algum perigo 
ou ameaça relativamente ao bem ou que terceiros 
se arrogam de direitos sobre a propriedade 
municipal objeto do Direito de Superfície ou 
equipamentos nela erigidos; 
 
iv) Transmissão ou oneração do Direito de 
Superfície: 
 
8. Fica expressamente proibido à superficiária 
proceder à alienação do Direito de Superfície 
constituído a seu favor. 
 
v) Extinção do Direito de Superfície: 
 
9. O Direito de Superfície extinguir-se-á pelo 
decurso do respetivo prazo, pelo incumprimento 
dos prazos de início e término das obras 
mencionados no ponto 4, ou pela verificação das 
seguintes situações, com a consequente 
desocupação imediata da parcela de terreno 
municipal e dos respetivos equipamentos aí 
construídos e instalados: 
 
a) A utilização da propriedade municipal para fins 
diversos do objeto da cedência; 
 
b) O incumprimento, pela superficiária, de 
qualquer das obrigações emergentes do Contrato 
de Constituição do Direito de Superfície; 
 
c) Por acordo das partes. 
 
10. Operada, por qualquer causa, a extinção do 
Direito de Superfície, a referida parcela de terreno, 
bem como a(s) edificação(ões) nela implantada(s) 
e benfeitorias reverterão automaticamente para a 
posse e propriedade do Município de Odivelas, 
livre de quaisquer ónus ou encargos e sem que 
seja devida à superficiária qualquer 
indemnização.(…)” (Informação n.º 2020/495, de 

2020.01.15) 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 
INTEGRAR O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DE 

PARCELA DE TERRENO E CEDÊNCIA EM DIREITO DE 
SUPERFÍCIE À ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS 

DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 
 

Desafetação do domínio público para integrar o 
domínio privado municipal, de uma parcela de 
terreno com a área de 5.000,00m2, sita na Praceta 
José Manuel dos Santos Carreira, na Quinta do 
Segulim, na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, a destacar da Parcela “B” (prédio-mãe 
com a área total de 7.191,00m2, com a Ficha 2382 da 
Freguesia de Famões), confrontando a norte com 
lotes privados e domínio público (Praceta José 
Manuel dos Santos Carreira), a sul com o domínio 
público (espaços verdes), a nascente com 
propriedade municipal (remanescente da Parcela 
“B”) e a poente com lotes privados, no âmbito das 
competências, previstas nas disposições 
conjugadas na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
Constituição, a título gratuito, de um Direito de 
Superfície a favor da Associação das Obras 
Assistenciais da Sociedade São Vicente de Paulo 
(AOASSVP), instituição particular de solidariedade 
social – IPSS, através de documento particular 
autenticado, sobre a referida parcela de terreno, no 
âmbito da competência, prevista na alínea g) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2020/507, de 2020.01.15, e 
nos termos elencados na referida informação: 
 
 
“(…) Confrontações da Parcela, a ceder em Direito 
de Superfície:  
 
Norte: Lotes Privados e Domínio Público; 
Sul: Domínio Público; 
Nascente: Propriedade Municipal (remanescente 
da Parcela “B”); 
Poente: Lotes Privados. 
 
Termos e Condições do Direito de Superfície: 
 
A constituição do Direito de Superfície a favor da 
AOASSVP, objeto da presente proposta, fica 
subordinada às seguintes condições: 
 
i) Objeto: 
 
1. O Direito de Superfície a constituir, a título 
gratuito, a favor da AOASSVP, incide sobre a 
parcela de terreno municipal sita na Praceta José 
Manuel dos Santos Carreira, Quinta do Segulim, 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, em 
Odivelas, a destacar da Parcela “B” (prédio-mãe 
com a área total de 7.191,00m2, com a Ficha 2382 da 
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Freguesia de Famões), delimitada a cor laranja na 
planta de localização constante do Anexo IV, com 
a área de 5.000,00 m2; 
 
2. A aludida parcela, objeto da constituição do 
Direito de Superfície, será entregue livre de 
quaisquer ónus ou encargos à AOASSVP, no 
estado em que se encontra, sendo da sua 
responsabilidade as obras a desenvolver no local; 
 
3. O Direito de Superfície a constituir sobre a 
referida parcela de terreno, destina-se à 
construção de instalações para a resposta social de 
Creche com capacidade para 84 utentes, um 
Centro de Dia com capacidade para 60 utentes, 
um Serviço de Apoio Domiciliário, com capacidade 
de 50 utentes e uma Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas – ERPI, com capacidade para 50 
utentes. 
 
4. A construção a erigir/construir deverá iniciar-se 
no prazo de 3 (três) anos, a contar da data da 
assinatura do Contrato de Constituição do Direito 
de Superfície, devendo ficar concluída nos 5 (cinco) 
anos subsequentes;  
 
5. A AOASSVP não poderá utilizar a parcela de 
terreno ora cedida em Direito de Superfície para 
qualquer outro fim que não o agora previsto;  
 
ii) Prazo de constituição: 
 
6. O Direito de Superfície é constituído pelo prazo 
de 50 (cinquenta) anos, a contar da data da 
assinatura do Contrato de constituição do Direito 
de Superfície;  
 
iii) Encargos da Superficiária: 
 
7. A AOASSVP obriga-se a: 
 
a) Requerer e instruir, a expensas suas, todos os 
pedidos de licenças necessários ao cumprimento 
dos direitos e obrigações decorrentes da 
constituição do Direito de Superfície; 
 
b) Assegurar a manutenção e os encargos de 
funcionamento do seu equipamento construído 
na propriedade municipal objeto do Direito de 
Superfície, nomeadamente, os relacionados com 
consumos de eletricidade, água, gás, 
telecomunicações, limpeza e quaisquer 
equipamentos de segurança; 
 
c) Incrementar e manter, a expensas suas, os 
arranjos exteriores da área de implantação do 
equipamento; 
 
d) Avisar, de imediato, o Município de Odivelas 
sempre que tenha conhecimento de algum perigo 

ou ameaça relativamente ao bem ou que terceiros 
se arrogam de direitos sobre a propriedade 
municipal objeto do Direito de Superfície ou 
equipamentos nela erigidos; 
 
iv) Transmissão ou oneração do Direito de 
Superfície: 
 
8. Fica expressamente proibido à superficiária 
proceder à alienação do Direito de Superfície 
constituído a seu favor. 
 
v) Extinção do Direito de Superfície: 
 
9. O Direito de Superfície extinguir-se-á pelo 
decurso do respetivo prazo, pelo incumprimento 
dos prazos de início e término das obras 
mencionados no ponto 4, ou pela verificação das 
seguintes situações, com a consequente 
desocupação imediata da parcela de terreno 
municipal e dos respetivos equipamentos aí 
construídos e instalados: 
 
a) A utilização da propriedade municipal para fins 
diversos do objeto da cedência; 
 
b) O incumprimento, pela superficiária, de 
qualquer das obrigações emergentes do Contrato 
de Constituição do Direito de Superfície; 
 
c) Por acordo das partes. 
 
10. Operada, por qualquer causa, a extinção do 
Direito de Superfície, a referida parcela de terreno, 
bem como a edificação nela implantada e 
benfeitorias reverterão automaticamente para a 
posse e propriedade do Município de Odivelas, 
livre de quaisquer ónus ou encargos e sem que 
seja devida à superficiária qualquer 
indemnização.(…)” (Informação n.º interno/2020/507, 

de 2020.01.15) 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/PRES/2020 
 

Assunto: Designação do Grupo de Trabalho para a 
criação do Centro Interpretativo do Mosteiro de 
Odivelas (GTCIMO) 
 
Com a recente cedência de utilização do edifício 
do Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo ao Município 
de Odivelas, tal como exarado no Despacho n.º 
5957/2017, publicado no Diário da República, de 6 
de julho de 2017, recai sobre o Município de 
Odivelas um conjunto de obrigações estabelecidas 
na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que 
determina as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural 
classificado.  
 
A requalificação do Mosteiro de Odivelas, 
monumento nacional e referência identitária do 
concelho de Odivelas, e a sua adaptação para a 
instalação de serviços municipais e de utilidade 
pública é uma das apostas da autarquia.  
 
No entanto, no âmbito da salvaguarda, valorização 
e fruição pública deste edifício histórico, é também 
intenção do Executivo Municipal a constituição de 
um espaço museológico que, através da história 
deste importante Monumento, reflita a fundação e 
crescimento do centro histórico de Odivelas e a 
história e a vida quotidiana das instituições ali 
alojadas ao longo dos séculos. 
 
A fim de executar tal tarefa, através do Despacho 
n.º 22/PRES/2019, de 03 de abril, foi constituído um 
Grupo de Trabalho, com áreas de formação e 
especialização específicas para o exercício das 
seguintes funções: 
 
 Elaborar, apresentar e desenvolver o programa 

de conteúdos programáticos, científicos e 
museográficos para o Centro Interpretativo do 
Mosteiro de Odivelas; 

 
 

 Desenvolver estudos e trabalhos de investigação 
que visam integrar e complementar os 
conteúdos científicos e futuro Centro de 
Documentação do Mosteiro de Odivelas; 

 
 Definir as tarefas necessárias à sua execução e os 

recursos humanos, técnicos e financeiros 
adequados, de acordo com o programa 
estabelecido pela Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO); 

 
 Estabelecer parcerias e protocolos com 

universidades, centros de investigação, museus 
ou outras instituições tendo em vista 
implementar e desenvolver o programa; 

 
 Apoiar a equipa de arquitetura/ museografia na 

definição final dos diversos espaços, soluções 
museográficas e valências do equipamento, 
tendo por base a utilização das novas 
tecnologias. 

 
Em função de alterações ocorridas no Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, verifica-
se a necessidade de proceder a alterações ao 
Grupo de Trabalho designado no Despacho 
referido supra. 
 
Assim, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º 
do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
designo para integrar o Grupo Trabalho para a 
criação do Centro Interpretativo do Município de 
Odivelas (CIMO), os seguintes elementos: 
 
 Ana Cristina Encarnação Santos (História) 
 
 Elisabete de Jesus Guerreiro da Conceição 

(Arqueologia) 
 
 Hugo Alexandre Moreira Lopes Diogo Caroço 

(Engenharia Informática) 
 
 Joana Isabel Gerardo Varge (História da 

Arte/Museologia) 
 
 João Paulo dos Santos Rego Oliveira Fresco 

(História) 
 
 Mário José César Cantinho (Arquitetura) 
 
 Nelson Manuel Malcata Simões (Arquitetura) 
 
 Sara Cristina Fernandes Pequenão Silva (História 

da Arte) 
 
 Sofia Pedroso Correia de Matos Boto (História)  
 
O presente Grupo de Trabalho será coordenado 
por Sofia Correia de Matos Boto, que reportará 
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diretamente ao Senhor Vereador Edgar Valles, 
responsável pelo projeto do CIMO.  
 
O Grupo deverá apresentar os resultados do 
trabalho desenvolvido através de relatórios 
trimestrais. 
 
Sempre que se revele necessário, este Grupo de 
Trabalho poderá solicitar a colaboração técnica 
dos serviços da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Este Despacho revoga o Despacho 22/PRES/2019, 
de 03 de abril e produz efeitos à data da sua 
publicação no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Odivelas, 07 de janeiro de 2020 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/PRES/2020 
 

Assunto: Delegação de competências do 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
Diretor Municipal, Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura 
 
Considerando que o Regulamento da Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
Odivelas (REON), deliberado e aprovado pela 
Câmara Municipal de Odivelas na 9.ª Reunião 
Ordinária de 07 de maio de 2018 e pela Assembleia 
Municipal de Odivelas na 9.ª Sessão Extraordinária 
de 17 de maio de 2018, publicado no Boletim n.º 
10/2018, de 29 de maio e publicado no Diário da 
República n.º 187/2018, 2.ª Série, de 27 de setembro, 
e com a aprovação do Regulamento da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas (REOF), deliberado e aprovado pela 
Câmara Municipal de Odivelas na 18.ª Reunião 
Ordinária, de 19 de setembro de 2018, publicado no 
Boletim Municipal n.º 19/2018, de 2 de outubro, 
constituiu a Direção Municipal de Gestão e 
Administração Geral, nos termos da alínea a) do 
artigo 12.º da EON. 
 
Assim; 
 
Ao abrigo da alínea b), do artigo 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado, em anexo, pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, (doravante, designado por CPA), 
torna-se imperativo proceder à delegação de 
competências no Diretor Municipal, pelo que, 
atento o disposto no n.º 1 do artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por 
força da Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, e no 
artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 
agosto, na sua redação atual, e demais legislação 
habilitante, delego, com a faculdade de 
subdelegação, no Senhor Diretor Municipal, 
HERNÂNI SILVINO VILELA BOAVENTURA, 
Licenciado em Direito, as competências abaixo 
discriminadas, para serem exercidas no âmbito da 
Direção Municipal de Gestão e Administração 
Geral; do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral, Setor de Contratos 
Públicos, Setor de Apoio aos Órgãos Municipais, 
Setor de Proteção de Dados, Divisão Financeira e 
de Aprovisionamento e Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, nos seguintes termos e 
limites: 
 
I- No âmbito da Direção Municipal de Gestão e 
Administração Geral: 
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1. A competência prevista no artigo 16.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear 
da Câmara Municipal de Odivelas, publicado no 
Diário da República n.º 187/2018, 2.ª Série, de 27 
de setembro, para coordenar as atividades das 
unidades Orgânicas de nível inferior, na linha 
geral de atuação definida pelos órgãos 
municipais competentes, designadamente nas 
áreas jurídica, financeira e patrimonial, de 
acordo com as políticas municipais definidas 
para o efeito, tendo em vista a prossecução das 
atribuições definidas no artigo 14.º do citado 
Regulamento, nomeadamente para: 

 
a) Assegurar a concretização das políticas 
municipais definidas para as respetivas áreas de 
atividade; 
 
b) Coordenar as atividades das unidades orgânicas 
de nível inferior que a compõem na linha geral de 
atuação definida pelos órgãos municipais 
competentes; 
 
c) Assegurar uma adequada articulação entre os 
Departamentos Municipais ou outros serviços de 
nível inferior; 
 
d) Apoiar os dirigentes municipais das unidades 
orgânicas de nível inferior e superintender os 
aspetos de gestão corrente; 
 
e) Controlar os resultados sectoriais, 
responsabilizando-se pela sua produção de forma 
adequada aos objetivos prosseguidos; 
 
f) Promover a execução das ordens e despachos do 
Presidente da Câmara ou dos Vereadores com 
poderes para o efeito nas matérias compreendidas 
na esfera da sua competência. 
 
2. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
3. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
II. No âmbito do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral 
 
A- DIVISÃO JURÍDICA E DE ORGANIZAÇÃO 
MUNICIPAL/SETOR DE CONTRATOS PÚBLICOS: 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Preparar a celebração de contratos, com 
exceção dos relativos a pessoal, em que o 
Município seja outorgante; 
 
4. Instruir processos para efeitos de fiscalização 
prévia ou concomitante pelo Tribunal de Contas. 
 
B- DIVISÃO JURÍDICA E DE ORGANIZAÇÃO 
MUNICIPAL/SETOR DE APOIO AOS ÓRGÃOS 
MUNICIPAIS : 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Assegurar o apoio técnico e administrativo aos 
Órgãos Municipais, nomeadamente: 
 
a) Assegurar a elaboração da ordem do dia das 
reuniões dos órgãos do Município, com base nos 
assuntos que, para o efeito, lhe forem indicados 
pelos respetivos presidentes; 
 
b) Assegurar o apoio administrativo às reuniões da 
Câmara Municipal, bem como tudo o que respeita 
à elaboração das atas e respetivas minutas; 
 
c) Assegurar o conveniente apoio ao 
funcionamento da Assembleia Municipal, 
mormente no que respeita ao respetivo 
expediente e elaboração das atas e respetivas 
minutas; 
 
d) Assegurar a conveniente disposição física do 
mobiliário para cada sessão ou reunião dos Órgãos 
Municipais; 
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4. Proceder à publicação dos despachos e 
deliberações através do respetivo Boletim 
Municipal;  
 
C- DIVISÃO JURÍDICA E DE ORGANIZAÇÃO 
MUNICIPAL/SETOR DE PROTEÇÃO DE DADOS: 
 
1. Assegurar o apoio técnico a todas as Unidades 
Orgânicas no estreito cumprimento do Novo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados; 
 
2. Assegurar a adoção de medidas técnicas e 
organizativas adequadas ao cumprimento do 
Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados; 
 
3. Garantir a proteção dos dados de caráter pessoal 
de todas as pessoas singulares que interajam com 
a Câmara Municipal; 
 
4. Assegurar o tratamento dos dados pessoais, 
salvaguardando os direitos fundamentais, em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade. 
 
D- DIVISÃO FINANCEIRA E DE APROVISIONAMENTO: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Coordenar a elaboração das Grandes Opções do 
Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Outras 
Atividades Relevantes) e do Orçamento do 
Município, promovendo o planeamento anual e 
plurianual de atividades, tanto na sua vertente 
operativa como orçamental; 
 
4. Assegurar os registos e procedimentos 
contabilísticos, de acordo com a legislação em 
vigor e com os requisitos do modelo de gestão 
estabelecido no Município; 
 
5. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na 
execução de operações financeiras ao nível da 
aplicação de disponibilidades e da gestão da 
carteira de empréstimos; 
 
6. Proceder à liquidação das receitas municipais 
sempre que esta tarefa não esteja cometida a 
outros Serviços; 
 

7. Colaborar com a Divisão de Licenciamentos e 
Desenvolvimento Económico na gestão financeira 
de projetos comparticipados, preparando os 
respetivos elementos contabilísticos; 
 
8. Assegurar a gestão e controlo das garantias 
bancárias prestadas, quer pelo Município, quer por 
terceiros a favor do Município, no quadro dos 
contratos estabelecidos; 
 
9. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o 
respetivo relatório; 
 
10. Elaborar estudos e propostas relativamente a 
receitas a cobrar pelo Município designadamente 
sobre o Regulamento de Taxas e outras Receitas 
Municipais; 
 
11. Assegurar a gestão e funcionamento da 
tesouraria do Município, designadamente no que 
respeita à elaboração de planos de tesouraria; 
 
12. Propor diretrizes, mediante análise económico-
financeira, para o aumento das receitas 
municipais; 
 
13. Colaborar na elaboração de relatórios que 
sistematizem aspetos relevantes da gestão 
financeira do Município; 
 
14. Apoiar tecnicamente as ações relativas à 
empresarialização ou concessão externa de 
atividades ou serviços que o Município tenha 
decidido empreender; 
 
15. Acompanhar os contratos-programa, 
protocolos e acordos, na sua incidência financeira, 
em que o Município participe; 
 
16. Acompanhar e controlar a execução dos Planos 
e Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação 
dessa execução e promover medidas de 
reajustamento, sempre que se verifique a 
ocorrência de desvios entre o programado e o 
executado; 
 
17. Assegurar as atividades de aprovisionamento 
municipal em bens e serviços necessários à 
execução eficiente e oportuna das atividades 
planeadas, respeitando os melhores critérios de 
gestão económica, financeira e de qualidade; 
 
18. Elaborar, em colaboração com os diversos 
serviços, o Plano Anual de Aprovisionamento, em 
consonância com as atividades previstas nos 
documentos previsionais; 
 
19. Proceder ao lançamento de todos os concursos 
ou outros processos de aquisição, para 
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fornecimento de bens e serviços, devidamente 
autorizados; 
 
20. Proceder à constituição e gestão racional de 
“stocks”, em consonância com critérios definidos, 
em articulação com os diversos serviços 
utilizadores; 
 
21. Proceder ao armazenamento e gestão material 
dos bens e ao seu fornecimento mediante 
requisição própria; 
 
E- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E 
FORMAÇÃO: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Propor a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 128.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho; 
 
4. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 20.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, bem como mandar submeter os 
trabalhadores a juntas médicas; 
 
5. Praticar atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória quanto à gestão e direção 
dos recursos humanos afetos aos serviços 
municipais, designadamente: 
 
a) Instrução dos procedimentos administrativos 
tendentes à constituição da relação jurídica de 
emprego público, a qualquer título; 
 
b) Instrução dos procedimentos relativos à 
administração do pessoal, designadamente, 
aposentações, exonerações, licenças sem 
remuneração, acumulação de funções e estatuto 
de trabalhador-estudante. 
 
6. Autorizar os pedidos de estatuto de trabalhador-
estudante; 
 
7. Autorizar a divulgação de 
expediente/informação no âmbito dos recursos 
humanos e formação, na internet e intranet; 
 

8. Autorizar os pedidos de autoformação, 
requerida nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro; 
 
9. Autorizar a formação externa que não implique 
custos para o Município; 
 
10. Assegurar a gestão do fornecimento das 
refeições aos trabalhadores municipais. 
 
III - Decisão de todos os assuntos relacionados 
com a gestão e direção dos recursos humanos 
afetos às unidades e/ou subunidades orgânicas 
sob a sua responsabilidade, com exceção dos 
atos relativos à constituição, modificação ou 
extinção da respetiva relação jurídica de 
emprego, nomeadamente: 
 
1. Autorizar férias dos trabalhadores afetos às 
unidades orgânicas ou subunidades orgânicas 
referidas nos Pontos I e II, em conformidade com 
os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados pelos trabalhadores, sem prejuízo 
pelo regular funcionamento dos serviços e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
2. 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; 
 
3. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, 
dentro dos limites previstos no artigo 120.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas. 
 
IV – Autorização de despesa e decisão de 
contratar no âmbito das atribuições cometidas 
às unidades e/ou subunidades orgânicas sob a 
sua responsabilidade, nomeadamente: 
 
1. Autorizar a realização de despesas orçamentadas 
com a locação e aquisição de bens e serviços até 
ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a 
decisão de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual, sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada 
pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, e pela Lei 
n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, e no 
cumprimento do disposto no artigo 16.º do 
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Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que se 
mantém em vigor por força do artigo 14.º, n.º 1, 
alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos 
Públicos; 
 
2. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
ainda que não tenha sido o agora delegado a 
autorizá-la. 
 
V. Do exercício da delegação de poderes: 
 
1. O delegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes delegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 
 
2. A delegação de competências ora efetuada, bem 
como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser objeto de revogação total 
ou parcial por razões de mérito, conveniência ou 
oportunidade, ou anuladas administrativamente, 
com fundamento em invalidade, ao abrigo do 
disposto nos artigos 165.º e 169.º do CPA; 
 
3. O delegante tem ainda o poder de avocar, ao 
abrigo da delegação, em conformidade com o 
disposto na 1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 
 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto 
não for remetido ao delegante, o delegado abster-
se-á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a 
situação existente. 
 
VI. O presente despacho revoga o Despacho n.º 
46/PRES/2018 e produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 9 de janeiro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/PRES/2020 
 

Assunto: Delegação de competências do 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
Diretor Municipal, Luis Manuel da Conceição Jorge 
 
Considerando que o Regulamento da Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
Odivelas (REON), deliberado e aprovado pela 
Câmara Municipal de Odivelas na 9.ª Reunião 
Ordinária de 07 de maio de 2018 e pela Assembleia 
Municipal de Odivelas na 9.ª Sessão Extraordinária 
de 17 de maio de 2018, publicado no Boletim n.º 
10/2018, de 29 de maio e publicado no Diário da 
República n.º 187/2018, 2.ª Série, de 27 de setembro, 
e com a aprovação do Regulamento da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas (REOF), deliberado e aprovado pela 
Câmara Municipal de Odivelas na 18.ª Reunião 
Ordinária, de 19 de setembro de 2018, publicado no 
Boletim Municipal n.º 19/2018, de 2 de outubro, 
constituiu a Direção Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial, nos termos da alínea a) do 
artigo 12.º da EON. 
 
Assim; 
 
Ao abrigo da alínea b), do artigo 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado, em anexo, pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, (doravante, designado por CPA), 
torna-se imperativo proceder à delegação de 
competências no Diretor Municipal, pelo que, 
atento o disposto no n.º 1 do artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, a qual estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por 
força da Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, e no 
artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 
agosto, na sua redação atual, e demais legislação 
habilitante, delego, com a faculdade de 
subdelegação, no Senhor Diretor Municipal, LUIS 
MANUEL DA CONCEIÇÃO JORGE, Licenciado em 
Engenharia, as competências abaixo 
discriminadas para serem exercidas no âmbito da 
Direção Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial, do Departamento de 
Obras Municipais e Habitação e do Gabinete de 
Planeamento Estratégico e Projetos Especiais, 
nos seguintes termos e limites: 
 
I - No âmbito da Direção Municipal de 
Ordenamento e Intervenção Territorial: 
 
1. A competência prevista no artigo 17.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear da 
Câmara Municipal de Odivelas, para coordenar as 
atividades das unidades Orgânicas de nível 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 2 - 21 de janeiro de 2020 

24 
 

inferior, designadamente nas áreas do 
planeamento e do ordenamento territorial, na 
intervenção e realização de infraestruturas que 
promovam o processo de transformação física e o 
uso do solo, de acordo com as políticas municipais 
definidas para o efeito, tendo em vista a 
prossecução das atribuições definidas no artigo 
14.º do citado Regulamento, nomeadamente para: 
 
a) Assegurar a concretização das políticas 
municipais definidas para as respetivas áreas de 
atividade; 
 
b) Coordenar as atividades das unidades orgânicas 
de nível inferior, na linha geral de atuação definida 
pelos órgãos municipais competentes; 
 
c) Assegurar uma adequada articulação entre os 
Departamentos Municipais ou outros serviços de 
nível inferior; 
 
d) Apoiar os dirigentes municipais das unidades 
orgânicas de nível inferior e superintender os 
aspetos de gestão corrente; 
 
e) Controlar os resultados sectoriais, 
responsabilizando-se pela sua produção de forma 
adequada aos objetivos prosseguidos; 
 
f) Promover a execução das ordens e despachos do 
Presidente da Câmara ou dos Vereadores com 
poderes para o efeito nas matérias compreendidas 
na esfera da sua competência. 
 
2. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
3. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei. 
 
II - No âmbito do Departamento de Obras 
Municipais e Habitação: 
 
A – DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 

processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Planear a execução das obras contempladas nos 
Planos de Investimento aprovados, 
calendarizando as diferentes fases de execução 
das mesmas, de acordo com os objetivos definidos 
superiormente; 
 
4. Colaborar com a Divisão de Gestão Patrimonial 
nas medidas de gestão patrimonial para a 
execução de obras municipais, face às 
necessidades de expropriação de terrenos; 
 
5. Planear as obras necessárias de manutenção em 
Equipamentos Coletivos e Instalações Municipais 
de responsabilidade da Câmara Municipal, em 
coordenação com as entidades encarregues da 
sua gestão e em observância do Plano de 
Investimentos aprovado; 
 
6. Promover e controlar os atos administrativos 
previstos na lei para os processos de empreitadas 
e fornecimentos de obras públicas, a partir do ato 
de celebração dos respetivos contratos iniciais; 
 
7. Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, 
dos contratos de empreitadas e fornecimentos, 
em representação do dono de obra, 
desenvolvendo os necessários procedimentos 
administrativos e técnicos previstos nas 
atribuições da função de fiscalização; 
 
8. Assegurar por administração direta, a 
conservação e manutenção das instalações e 
equipamentos municipais, ou sob 
responsabilidade municipal; 
 
9. Assegurar a gestão dos contratos de 
manutenção dos diversos equipamentos 
existentes nas instalações municipais; 
 
10. Promover a aquisição de materiais 
equipamentos e ferramentas necessários para o 
desenvolvimento de trabalhos por Administração 
Direta; 
 
B – DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS 
URBANOS: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
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processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Planear a execução das obras contempladas nos 
Planos de Investimento aprovados, 
calendarizando as diferentes fases de execução 
das mesmas, de acordo com os objetivos definidos 
superiormente; 
 
4. Colaborar com a Divisão de Gestão Patrimonial 
nas medidas de gestão patrimonial para a 
execução de obras municipais, face às 
necessidades de expropriação de terrenos; 
 
5. Promover e controlar os atos administrativos 
previstos na lei para os processos de empreitadas 
e fornecimentos de obras públicas que sejam da 
sua responsabilidade; 
 
6. Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, 
dos contratos de empreitadas e fornecimentos, 
em representação do dono de obra, 
desenvolvendo os necessários procedimentos 
administrativos e técnicos previstos nas 
atribuições da função de fiscalização; 
 
7. Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, 
dos contratos de empreitadas e fornecimentos, 
em representação do dono de obra, 
desenvolvendo os necessários procedimentos 
administrativos e técnicos previstos nas 
atribuições da função de fiscalização; 
 
8. Participar nas vistorias de receções provisórias e 
definitivas de obras de Urbanização; 
 
9. Assegurar a construção, manutenção e 
conservação da rede viária, nomeadamente: vias, 
estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 
 
10. Assegurar a construção, manutenção e 
conservação de espaços urbanos; 
 
11. Assegurar a colocação de mobiliário urbano; 
 
12. Emitir parecer sobre a oportunidade das 
ligações das urbanizações à rede viária existente; 
 
13. Emitir parecer sobre os pedidos de 
licenciamento apresentados pelos operadores de 
subsolo em áreas urbanas consolidadas; 
 
14. Assegurar, diretamente ou através de terceiros, 
os trabalhos relativos a infraestruturas de 
iluminação pública; 
 
 

15. Emitir parecer sobre os projetos de iluminação 
pública e decorativa; 
 
16. Proceder à vistoria a instalações elétricas de 
iluminação pública; 
 
17. Controlar os trabalhos de iluminação pública 
realizados pelo concessionário; 
 
18. Promover e acompanhar, em estreito contacto 
e articulação com os operadores públicos e 
privados, um adequado sistema de transportes, 
bem como definir as zonas de transporte de 
automóveis de aluguer de ligeiros de passageiros; 
 
19. Elaborar e implementar estudos de trânsito e 
circulação em colaboração com outros serviços 
municipais competentes; 
 
20. Efetuar o estudo, implementação, manutenção 
e conservação da sinalização semafórica e painéis 
dinâmicos; 
 
21. Assegurar a conservação e manutenção de 
sinalização vertical e horizontal; 
 
22. Analisar e implementar a sinalização necessária 
ao melhoramento das condições de circulação e 
estacionamento; 
 
23. Elaborar estudos e promover a implementação, 
manutenção e conservação da sinalização 
direcional; 
 
24. Assegurar a execução de obras de forma a criar 
condições de circulação e utilização dos 
transportes públicos; 
 
25. Assegurar a permanente atualização do 
cadastro da sinalização; 
 
26. Emitir parecer e apoiar outros serviços 
municipais na sinalização e desvios provisórios de 
trânsito na rede viária municipal, aquando da 
realização de obras particulares e eventos; 
 
27. Assegurar a aquisição de materiais e 
ferramentas para obras por administração direta; 
 
28. Acompanhar as ações delegadas nas juntas de 
freguesia na área dos pavimentos pedonais. 
 
C – SETOR DE ESTUDOS E PROJETOS: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
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processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Assegurar a elaboração de estudos e projetos 
relativos a instalações municipais e equipamentos 
coletivos de responsabilidade municipal a 
construir, reconstruir, ampliar, remodelar e 
conservar; 
 
4. Elaborar estudos e projetos relativos às 
acessibilidades municipais e intermunicipais, 
visando o desenvolvimento e consolidação da 
estrutura viária, bem como a sua conservação e 
beneficiação; 
 
5. Elaborar estudos e projetos relativos à 
construção, remodelação, beneficiação e 
conservação dos espaços urbanos, zonas de 
recreio e laser e mobiliário urbano. 
 
III – No âmbito do Gabinete de Planeamento 
Estratégico e Projetos Especiais 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Promover e concretizar ações tendo em vista o 
planeamento estratégico para o desenvolvimento 
do Concelho; 
 
4. Promover a recolha e análise de toda a 
informação produzida com base na realidade 
existente no Concelho, bem como estudos e 
relatórios que identifiquem as tendências e 
projeções de futuro; 
 
5. Reunir e sistematizar dados e documentos, nas 
diferentes matérias e especialidades relevantes 
para o território, por forma a produzir 
documentação de orientação estratégica, que 
esteja disponível ao Executivo e Estrutura 
Municipal; 
 
6. Apoiar o processo de decisão técnica e política, 
tendo como base a orientação estratégica para o 
desenvolvimento sustentado do Município; 

7. Promover o alinhamento com os processos de 
ordenamento territorial de ordem superior, 
nomeadamente: planos e programas nacionais de 
desenvolvimento estratégico, planos regionais e 
especiais de ordenamento do território, planos 
supramunicipais, projetos e investimentos para 
infraestruturas supramunicipais, garantindo e 
apoiando a articulação com as diferentes tutelas 
envolvidas; 
 
8. Dinamizar a colaboração com instituições de 
ensino superior, no sentido da produção de 
investigação académica e elaboração de estudos 
que permitam o apoio ao desenvolvimento de 
documentos de orientação estratégica; 
 
9. Coordenar e dinamizar o processo de 
monitorização do Plano Diretor Municipal e propor 
a abertura de processos de revisão, alteração ou 
suspensão do mesmo, bem como averiguar a 
necessidade de elaboração dos demais 
instrumentos de gestão territorial; 
 
10. Acompanhar, monitorizar e avaliar os diversos 
estágios dos processos de ordenamento do 
território em curso; 
 
11. Coordenar projetos especiais e estudos sobre 
projetos que, pela sua importância, singularidade 
ou urgência, devam ser acompanhados pelo 
Executivo Municipal ou pelo seu Presidente; 
 
12. Promover o desenvolvimento da estratégia de 
mobilidade e da rede de transportes públicos, em 
articulação com a AML e monitorizar os processos 
subsequentes; 
 
13. Planear e acompanhar o desenvolvimento de 
projetos no domínio da rede viária, acessibilidades 
e estacionamento; 
 
14. Assegurar o acompanhamento e a negociação, 
ao nível estratégico, das intervenções da 
administração central e de empresas 
concessionárias ou operadoras de transportes nos 
domínios das acessibilidades e das redes 
infraestruturais; 
 
15. Articular, com outras unidades orgânicas 
competentes, o planeamento e gestão das cartas 
educativa, equipamentos sociais, cultural, 
desportiva e outras consideradas relevantes para a 
atividade municipal; 
 
16. Elaborar estudos, planear e acompanhar a 
execução de projetos e de equipamentos 
estratégicos para o Município no domínio da 
energia;  
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17. Promover a criação das condições para o 
aproveitamento de oportunidades relevantes, 
otimizando as potencialidades existentes no 
Concelho, através de um processo sistemático e 
contínuo de produção de informação que suporte 
a tomada de decisão, tendo em vista o 
desenvolvimento sustentável do Concelho. 
 
IV - Decisão de todos os assuntos relacionados 
com a gestão e direção dos recursos humanos 
afetos às unidades e subunidades orgânicas sob 
a sua responsabilidade, com exceção dos atos 
relativos à constituição, modificação ou extinção 
da respetiva relação jurídica de emprego, 
nomeadamente: 
 
1. Autorizar férias dos trabalhadores afetos às 
unidades orgânicas ou subunidades orgânicas 
referidas nos Pontos I, II e III, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados pelos trabalhadores, sem prejuízo 
pelo regular funcionamento dos serviços e da 
salvaguarda do interesse público; 
 
2. 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; 
 
3. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, 
dentro dos limites previstos no artigo 120.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas. 
 
V – Autorização de despesa e decisão de 
contratar no âmbito das atribuições cometidas 
às unidades e/ou subunidades orgânicas sob a 
sua responsabilidade, nomeadamente: 
 
1. Autorizar a realização de despesas orçamentadas 
com a locação e aquisição de bens e serviços e com 
empreitadas de obras públicas até ao limite de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), bem como 
as demais competências para a decisão de 
contratar referidas no número 3 do artigo 109.º, do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua 
redação atual, sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual 
redação, e no cumprimento do disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho; 
 
2. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 

ainda que não tenha sido o agora delegante a 
autorizá-la; 
 
3. Praticar atos e formalidades de carater 
instrumental necessários ao exercício das 
competências agora delegadas. 
 
VI - Do exercício da delegação de poderes: 
 
1. O delegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para o delegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes delegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 
 
2. A delegação de competências ora efetuada, bem 
como as eventuais subdelegações delas 
decorrentes poderão ser objeto de revogação total 
ou parcial por razões de mérito, conveniência ou 
oportunidade, ou anuladas administrativamente, 
com fundamento em invalidade, ao abrigo do 
disposto nos artigos 165.º e 169.º do CPA; 
 
3. O delegante tem ainda o poder de avocar, ao 
abrigo da delegação, em conformidade com o 
disposto na 1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 
 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto 
não for remetido ao delegante, o delegado abster-
se-á de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a 
situação existente. 
 
VII. O presente despacho revoga o Despacho n.º 
15/PRES/2019 e produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 9 de janeiro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 04/PRES/2020 
 

Assunto: Designação, em regime de substituição, 
de Rosa Maria Gomes Patrão, no cargo de Chefe da 
Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais 
 
Considerando que: 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas para o corrente ano de 2020, aprovado na 
21.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 30 de outubro de 2019 e na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 21 de 
novembro de 2019, contempla 25 lugares de Chefe 
de Divisão; 
 
A Estrutura Orgânica Nuclear, aprovada na 9.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 7 de maio de 2018 e na 9.ª Sessão 
Extraordinária de 17 de maio de 2018, da 
Assembleia Municipal, prevê o cargo de Chefe da 
Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais; 
 
O titular do respetivo cargo, se encontra 
designado, em regime de substituição, no cargo 
de Diretor do Departamento de Obras Municipais 
e de Habitação, Designo, em regime de 
substituição, por impedimento do titular, ao abrigo 
do artigo 27.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua redação atual e adaptada à Administração 
Local por efeito da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
Rosa Maria Gomes Patrão, Técnica Superior do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
no cargo de Chefe da Divisão de Infraestruturas e 
Equipamentos Municipais, com efeitos ao próximo 
dia 13 de janeiro. 
 
Odivelas, 10 de janeiro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DMGAG/2020 
 

Assunto: Subdelegação de competências do 
Diretor Municipal na Diretora do Departamento 
Jurídico e de Administração Geral, Paula Susana 
do Nascimento Teixeira Gonçalves 
 
Considerando que, 
 
A) O Regulamento da Estrutura Orgânica Nuclear 
da Câmara Municipal de Odivelas (REON), 
deliberado e aprovado pela Câmara Municipal de 
Odivelas na 9.ª Reunião Ordinária de 07 de maio de 
2018 e pela Assembleia Municipal de Odivelas na 
9.ª Sessão Extraordinária de 17 de maio de 2018, 
publicado no Boletim n.º 10/2018, de 29 de maio e 
publicado no Diário da República n.º 187/2018, 2.ª 
Série de 27 de setembro e com a aprovação do 
Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da 
Câmara Municipal de Odivelas (REOF) deliberado 
e aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas na 
18.ª Reunião Ordinária de 19 de setembro de 2018, 
publicado no Boletim Municipal n.º 19/2018, de 2 de 
outubro, constituiu o Departamento Jurídico e de 
Administração Geral; 
 
B) Por Despacho n.º 66/PRES/2019, foi nomeada a 
diretora do referido departamento municipal, 
tornando-se imperativo proceder à subdelegação 
de competências na Senhora Diretora do 
Departamento Jurídico e de Administração Geral. 
 
Nestes termos, e ao abrigo do disposto no artigo 
16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede 
à adaptação à administração local da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 
de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, 
de 3 de setembro e que aprova o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado, 
conjugado com o disposto no artigo 44º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado em Anexo ao Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, subdelego, com 
faculdade de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com prévia autorização do signatário, 
na Senhora Diretora do Departamento Jurídico e 
de Administração Geral, PAULA SUSANA DO 
NASCIMENTO TEIXEIRA GONÇALVES, licenciada em 
Direito, as competências abaixo discriminadas, 
que me foram delegadas pelo Sr. Presidente, 
através do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 02/PRES/2020, de 9 de  janeiro, e 
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que serão exercidas no âmbito da referida Unidade 
Orgânica Nuclear, nos seguintes termos e limites: 
 
 
I. NO ÂMBITO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE 
APROVISIONAMENTO: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Coordenar a elaboração das Grandes Opções do 
Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Outras 
Atividades Relevantes) e do Orçamento do 
Município, promovendo o planeamento anual e 
plurianual de atividades, tanto na sua vertente 
operativa como orçamental; 
 
4. Assegurar os registos e procedimentos 
contabilísticos, de acordo com a legislação em 
vigor e com os requisitos do modelo de gestão 
estabelecido no Município; 
 
5. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na 
execução de operações financeiras ao nível da 
aplicação de disponibilidades e da gestão da 
carteira de empréstimos; 
 
6. Proceder à liquidação das receitas municipais 
sempre que esta tarefa não esteja cometida a 
outros Serviços; 
 
7. Colaborar com a Divisão de Licenciamentos e 
Desenvolvimento Económico na gestão financeira 
de projetos comparticipados, preparando os 
respetivos elementos contabilísticos; 
 
8. Assegurar a gestão e controlo das garantias 
bancárias prestadas, quer pelo Município, quer por 
terceiros a favor do Município, no quadro dos 
contratos estabelecidos; 
 
9. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o 
respetivo relatório; 
 
10. Elaborar estudos e propostas relativamente a 
receitas a cobrar pelo Município designadamente 
sobre o Regulamento de Taxas e outras Receitas 
Municipais; 
 
 

11. Assegurar a gestão e funcionamento da 
tesouraria do Município, designadamente no que 
respeita à elaboração de planos de tesouraria; 
 
12. Propor diretrizes, mediante análise económico-
financeira, para o aumento das receitas 
municipais; 
 
13. Colaborar na elaboração de relatórios que 
sistematizem aspetos relevantes da gestão 
financeira do Município; 
 
14. Apoiar tecnicamente as ações relativas à 
empresarialização ou concessão externa de 
atividades ou serviços que o Município tenha 
decidido empreender; 
 
15. Acompanhar os contratos-programa, 
protocolos e acordos, na sua incidência financeira, 
em que o Município participe; 
 
16. Acompanhar e controlar a execução dos Planos 
e Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação 
dessa execução e promover medidas de 
reajustamento, sempre que se verifique a 
ocorrência de desvios entre o programado e o 
executado; 
 
17. Assegurar as atividades de aprovisionamento 
municipal em bens e serviços necessários à 
execução eficiente e oportuna das atividades 
planeadas, respeitando os melhores critérios de 
gestão económica, financeira e de qualidade; 
 
18. Elaborar, em colaboração com os diversos 
serviços, o Plano Anual de Aprovisionamento, em 
consonância com as atividades previstas nos 
documentos previsionais; 
 
19. Proceder ao lançamento de todos os concursos 
ou outros processos de aquisição, para 
fornecimento de bens e serviços, devidamente 
autorizados; 
 
20. Proceder à constituição e gestão racional de 
“stocks”, em consonância com critérios definidos, 
em articulação com os diversos serviços 
utilizadores; 
 
21. Proceder ao armazenamento e gestão material 
dos bens e ao seu fornecimento mediante 
requisição própria. 
 
 
II- NO ÂMBITO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
E FORMAÇÃO: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
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2. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, bem como a 
restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei; 
 
3. Propor a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 128.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho; 
 
4. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 20.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, bem como mandar submeter os 
trabalhadores a juntas médicas; 
 
5. Praticar atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória quanto à gestão e direção 
dos recursos humanos afetos aos serviços 
municipais, designadamente: 
 
a) Instrução dos procedimentos administrativos 
tendentes à constituição da relação jurídica de 
emprego público, a qualquer título; 
 
b) Instrução dos procedimentos relativos à 
administração do pessoal, designadamente, 
aposentações, exonerações, licenças sem 
remuneração, acumulação de funções e estatuto 
de trabalhador-estudante. 
 
6. Autorizar os pedidos de estatuto de trabalhador-
estudante; 
 
7. Autorizar a divulgação de expediente/ 
informação no âmbito dos recursos humanos e 
formação, na internet e intranet; 
 
8. Autorizar os pedidos de autoformação, 
requerida nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro; 
 
9. Autorizar a formação externa que não implique 
custos para o Município; 
 
10. Assegurar a gestão do fornecimento das 
refeições aos trabalhadores municipais. 
 
 
III - Decisão dos assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos às 
unidades orgânicas sob a sua responsabilidade, 
com exceção dos atos relativos à constituição, 
modificação ou extinção da respetiva relação 
jurídica de emprego, nomeadamente: 
 
 

1. Autorizar férias dos trabalhadores, em 
conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores, 
sem prejuízo do regular funcionamento do serviço 
e da salvaguarda do interesse público; 
 
2. Justificar e injustificar faltas no âmbito dos 
serviços, 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; 
 
3. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, 
dentro dos limites previstos no artigo 120.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas. 
 
IV – Autorização de despesa e decisão de 
contratar no âmbito das atribuições cometidas 
às unidades orgânicas sob a sua 
responsabilidade, nomeadamente: 
 
1. Autorizar a realização de despesas orçamentadas 
com a locação e aquisição de bens e serviços até 
ao limite de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 
bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual, sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental estabelecida nas alíneas 
d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada 
pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, e pela Lei 
n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, e no 
cumprimento do disposto no artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que se 
mantém em vigor por força do artigo 14.º, n.º 1, 
alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos 
Públicos; 
 
2. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
limite de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 
ainda que não tenha sido a agora subdelegada a 
autorizá-la. 
 
V. Do exercício da subdelegação de poderes: 
 
1. O subdelegante pode emitir diretivas ou 
instruções vinculativas para a subdelegada sobre o 
modo como devem ser exercidos os poderes 
subdelegados, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 49.º da CPA; 
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2. A subdelegação ora efetuada, bem como 
eventuais subdelegações dela decorrentes 
poderão ser objeto de revogação total ou parcial 
por razões de mérito, conveniência ou 
oportunidade, ou anuladas administrativamente, 
com fundamento em invalidade, ao abrigo do 
disposto nos artigos 165º e 169º do CPA; 
 
3. O subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao 
abrigo da subdelegação, em conformidade com o 
disposto na 1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 
 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto 
não for remetido ao subdelegante, a subdelegada 
abster-se-á de praticar quaisquer ações ou 
iniciativas que, por qualquer forma, sejam 
suscetíveis de alterar a situação existente. 
 
VI. O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data. 
 
 
Odivelas, 10 de janeiro de 2020 

 
 

Por Delegação de Competência do 
Presidente da Câmara Municipal 

Despacho 02/PRES/2020, de 9 de janeiro de 2020 
O Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral 

 
(Hernâni Boaventura) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/DJAG/2020 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da 
Diretora do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral, Paula Susana do Nascimento 
Teixeira Gonçalves, na Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, Maria Cristina 
Machado Mira Laureano Forte.  
 
Nos termos do artigo 44.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do 
artigo 38.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com as alterações 
subsequentes e do Despacho n.º 01/DMGAG/2020, 
de 10 de janeiro, subdelego na Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, Maria Cristina 
Machado Mira Laureano Forte, as competências 
abaixo discriminadas no âmbito da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, nomeadamente: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 
 
2. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com exceção das mencionadas no artigo 
206.º, n.ºs 3 e 4, do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas; 
 
Mais subdelego na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, as competências que a 
seguir se enunciam no âmbito da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, para serem 
exercidas em relação a todas as unidades 
orgânicas do Município: 
 
4. Propor a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 128.º, do anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho; 
 
5. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos 
termos do artigo 20º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, bem como mandar submeter os 
trabalhadores a juntas médicas; 
 
6. Autorizar os pedidos de estatuto de trabalhador-
estudante; 
 
7. Autorizar a divulgação de expediente/ 
informação no âmbito dos recursos humanos e 
formação, na internet e intranet; 
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8. Autorizar os pedidos de autoformação, 
requerida nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro; 
 
9. Autorizar a formação externa que não implique 
custos para o Município. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem, bem como quaisquer 
atos praticados pela subdelegada no exercício da 
presente subdelegação. 
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a 
subdelegada abster-se da prática de quaisquer 
ações ou iniciativas que, por qualquer forma, sejam 
suscetíveis de alterar a situação existente, 
enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá a subdelegada prestar à subdelegante 
todas as informações solicitadas, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos à presente data. 
 
Odivelas,14 de janeiro de 2020 

 
Por subdelegação de competências do Diretor 

Municipal de Gestão e Administração Geral 
Despacho n.º 01/DMGAG/2020, de 10 de janeiro 

A Diretora do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral 

 
(Susana Teixeira, Dra.) 
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EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 195/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000 
Bairro Granjas Novas 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 
do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
redação atual e no artigo 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2000 do 
Bairro Granjas Novas para o lote 64, consideram-se 
notificados os proprietários de lotes, edifícios ou 
frações autónomas localizados na área do alvará 
de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 
úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar 
o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 14102/LO/GI 
encontrar-se-á disponível para consulta pelos 
interessados no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico durante o prazo de 
afixação. O prazo de afixação é de 10 dias úteis. 
 
Odivelas, 12 de dezembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL N.º 206/PRES/2019 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 9/2001 
Bairro Encosta do Mourigo 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

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 26.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização na sua 
redação atual, torna público que para efeitos da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 9/2001 do 
Bairro Encosta do Mourigo para os lotes 47 e 48, 
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 2039/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, 26 de dezembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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EDITAL N.º 01/PRES/2020 
 

CONSULTA PUBLICA DO REGULAMENTO 
DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS 

 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, torna público que a Câmara Municipal de 
Odivelas, em reunião de 13 de dezembro de 2019, 
deliberou, em conformidade com o disposto na 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.° e da alínea g) do n.º 
1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e nos artigos 98.° 
a 101.° do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovar o projeto de Alterações do 
Regulamento do Centro de Exposições de 
Odivelas.  
 
Mais faz saber que, com a presente publicação no 
Diário da República o período de consulta pública 
para recolha de sugestões, decorre pelo prazo de 
30 (trinta) dias. 
 
O Projeto de Regulamento encontra-se disponível 
para consulta na internet, no sítio do Município, e 
também na Divisão de Cultura e Turismo, de 
segunda-feira a sexta-feira durante o horário de 
expediente (dias úteis das 9h as 12h30 e das 14h às 
17h30).  
 
No âmbito da participação pública, e nos termos 
do disposto no artigo 101.º do CPA, os interessados 
devem dirigir, por escrito, as suas sugestões à 
Câmara Municipal, ou para o e-mail geral@cm-
odivelas.pt. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Paços do Concelho, 
Quinta da Memória, 2675-267 Odivelas, informa 
que é a Responsável pelo Tratamento dos Dados 
(RTD) Pessoais fornecidos por quem se constitua 
como interessado no presente procedimento. 
 
O Encarregado de Proteção de Dados poderá ser 
contactado através de e-mail para 
protecaodedados@cm-odivelas.pt, ou através de 
carta para CMO/EPD para a morada da Câmara 
Municipal de Odivelas; 
 
As pessoas singulares que se constituam como 
interessados no presente procedimento poderão 
solicitar à Camara Municipal de Odivelas o acesso 
aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem 
como a sua retificação, o apagamento, a limitação 
do tratamento ou o direito de se opor ao 
tratamento, bem como o direito à portabilidade 
dos dados; 
 
Poderão, ainda, apresentar reclamação a uma 
autoridade de controlo; 

Os dados pessoais serão conservados até ao termo 
do procedimento, procedendo-se à respetiva 
eliminação nos 90 dias subsequentes à publicação 
do Regulamento. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas não toma, no caso 
em apreço, decisões totalmente automatizadas. 
 
 
Odivelas, 02 de janeiro de 2020 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 

[Nota: o referido regulamento encontra-se 
publicado em anexo no final do presente Boletim] 
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DECISÕES COM 
EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 
 

COESÃO SOCIAL 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora 
Ana Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências do Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, n.º 42/PRES/2018, de 28 de setembro, no âmbito 
da Divisão de Coesão Social, referentes ao mês de 
dezembro de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2020/9, de 2020.01.02 (edoc/2020/49): 
 
DCS - Divisão de Coesão Social 
 
DCS/SVARS - Setor Vida Ativa e Recursos Sociais 
 
EDOC/2019/60949 
Interno/2019/11700 de 2019/12/11 
Assunto: Vigilantes/Patrulheiros 2019/2020 - Pagamento 
de fatura à Rodoviária de Lisboa (setembro 2019) 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/23 
 
EDOC/2019/70510 
Interno/2019/11703 de 2019/12/11 
Assunto: Vigilantes/Patrulheiros 2019/2020 - Pagamento 
de fatura à Rodoviária de Lisboa (outubro 2019) 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/23 
 
 
DCS/SIHS - Setor de Intervenção na Habitação Social  
 
EDOC/2019/3104 
Interno/2019/10970 de 2019/11/20 
Assunto: Plano de Regularização – Praceta Manuela 
Porto, n.º 4 – 2º Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/10 
 
EDOC/2019/69142 
Interno/2019/10635 de 2019/11/08 
Assunto: Plano de regularização – Praceta Alice Pestana, 
n.º 3 – 1º C – Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/03 
 
 
 
 
 

DCS/SGPH - Setor de Gestão do Parque Habitacional  
 
EDOC/2018/58440 
Interno/2019/3831 de 2019/05/07 
Assunto: Realojamento no fogo sito na Rua Dr. Elysio 
Moura, n.º 2 – 2º Frtº - Arroja - Odivelas 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/03 
 
EDOC/2019/57093 
Interno/2019/9078 de 2019/09/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua Helena de 
Aragão – Odivelas - Pagamento de quotas 2019 e 
aumento do valor mensal em atraso 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/10  
 
EDOC/2019/69854 
Interno/2019/11014 de 2019/11/21 
Assunto: Revisão de renda – Morada: Rua Domingos 
António Carvalho, n.º 8 – 2º Esq. - Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DDCS para os posteriores efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/03 
 
EDOC/2019/70676 
Interno/2019/11026 de 2019/11/21 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 12, Rua Cristóvão 
Colombo – Odivelas - Pagamento de quota 
extraordinária 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/03 
 
EDOC/2019/71006 
Interno/2019/10980 de 2019/11/20 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 30, Rua Jorge de 
Sena – Odivelas - Pagamento de quotas 2019  
Decisão da Sra. Vereadora: De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/03 
 
EDOC/2019/76102 
Interno/2019/11641 de 2019/12/10 
Assunto: Prohabita I – Acordo 328 – Cabimentos para o 
ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente, Conforme proposto e face ao informado na 
etapa 2, solicita-se autorização de Cabimento, 
Compromisso e Pagamento das rendas Prohabita I 
Acordo 328 para o ano de 2020. Em caso de 
concordância, solicita-se, igualmente, o envio à 
DJGFP/DFA para os posteriores procedimentos.” 
Data da decisão: 2019/12/13 
 
EDOC/2019/76107 
Interno/2019/11643 de 2019/12/04 
Assunto: Prohabita II – Acordo 574 – Cabimentos para o 
ano de 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente, Conforme proposto e face ao informado na 
etapa 2, solicita-se autorização de compromisso, 
cabimento e ordem de pagamento da verba de 
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€60.154,20 (sessenta mil, cento e cinquenta e quatro 
euros e vinte cêntimos), das rendas relativas ao 
PROHABITA II para o ano de 2020. Em caso de 
concordância, solicita-se, igualmente, o envio à 
DJGFP/DFA para os posteriores procedimentos.” 
Data da decisão: 2019/12/18 
 
EDOC/2019/76158 
Interno/2019/34311 de 2019/12/08 
Assunto: Acordo de Cooperação celebrado entre a CMO 
e a Cooperativa NHC – Cooperativa de Solidariedade, CRL 
– Proposta de cabimento e compromisso de 
comparticipação de rendas em 2020 
Decisão da Sra. Vereadora: “À consideração do Sr. 
Presidente, Conforme proposto e face ao informado na 
etapa 5, solicita-se autorização de cabimento e 
compromisso do valor de 101.470,08€ (cento e um mil, 
quatrocentos e setenta euros e oito cêntimos), verba 
destinada a assegurar o pagamento da comparticipação 
mensal da CMO, das rendas de fogos de habitação social, 
à NHC Social - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, 
durante o ano de 2020. Em caso de concordância, 
solicita-se, igualmente, o envio à DJGFP/DFA para os 
posteriores procedimentos.” 
Data da decisão: 2019/12/23 
 
 
DCS/SAASI - Setor de Atendimento e Acompanhamento 
Social Integrado 
 
 
EDOC/2019/71915 
Assunto: Proposta FASE - novembro 2019 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/03 
 
EDOC/2019/77030 
Assunto: Proposta FASE - dezembro 2019 - Declarações 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o proposto, 
face ao informado. À DJAG/DFA para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2019/12/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 novembro de 2019, nos termos da informação 
n.º Interno/2019/11861, de 2019.12.18, (edoc/2019/78044): 
 
 
Processo n.º 173/2019/OP/GI 
Nome: Rui João Timóteo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação 
Local: Rua Armindo de Stau Monteiro, lote 230, Ramada 
Data de despacho: 04.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida  
 
Processo n.º 231/2019/OP/GI 
Nome: Maria Alice Ramos Ferreira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Ferreira de Castro, 52, Bairro Alto de Famões, 
Famões 
Data de despacho: 05.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 86/2019/OP/GI 
Nome: Abílio Nascimento Lameira 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Ilha da Madeira, lote 263, Bairro Vale Pequeno, 
Pontinha 
Data de despacho: 05.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 534/2018/OP/GI 
Nome: Cristina Isabel Farinha Relvacho Silva 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 43, Bairro 
Trigache Norte, Famões 
Data de despacho: 05.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 499/2018/OP/GI 
Nome: Maria dos Remédios Bernardo Santos Carvalho 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Bairro Girassol, lote 251, Ramada05.11.2019 
Data de despacho: 05.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 469/2018/OP/GI 
Nome: Rui Miguel Soares Barradas 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua da Paz, lote 101, Bairro Casal Novo, Caneças 
Data de despacho: 06.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
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Processo n.º 77/2019/OP 
Nome: Joaquim Sampaio Monteiro 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 1071(nº 67), Bairro 
Casal Novo, Famões 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 510/2017/OP 
Nome: Gomes Fialho, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua C, esq. Nº 3, lote 111, Quinta Porto Pinheiro, 
Odivelas 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 332/2018/OP/GI 
Nome: Vitorino Martins dos Reis 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 729, Casal da 
Silveira, Famões 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 386/2019/IP 
Nome: Sérgio Gonçalo Delgado Silva 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Engenheiro José Ferreira Roriz, lote 1, Caneças 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer favorável 
 
Processo n.º 88/2019/OP/GI 
Nome: Amorim António Passos de Deus 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua das Fontainhas, lote 54, Bairro das Fontainhas, 
Famões 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 262/2018/OP/GI 
Nome: João Araújo Fernandes 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Principal, lote B 2, Pedernais, Ramada 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 111/2019/OP/GI 
Nome: Manuel Afonso Martinho Alves 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua da Liberdade, lote 535, Bairro Casal Novo, 
Famões 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 89/2019/OP/GI 
Nome: Humberto Jorge da Rocha Prates 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Poeta José Régio, lote 144, Casal do Bispo, 
Famões 
Data de despacho: 07.11.2019 

Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 255/2019/OP/GI 
Nome: Seven Rivers – Investimentos, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Carlos Seixas, lote 178, Trigache Norte (AUGI 1), 
Famões 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 64/2019/OP 
Nome: Ricardo João Martinho 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, 49, Quinta das 
Dálias, Famões 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 234/2018/OP/GI 
Nome: João Carlos Rebelo da Silva Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Pedro Nunes, lote 329, Bairro do Girassol, 
Ramada 
Data de despacho: 08.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 408/2019/OP/GI 
Nome: Amaro de Sousa Araújo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Pedreira, lote 607, Bairro Casal Novo, Caneças 
Data de despacho: 08.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 234/2019/OP/GI 
Nome: Cláudio Alexandre Gonçalves Lemos 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua São José e Rua Vasco Santana, lote 839, Bairro 
Casal Novo, Famões 
Data de despacho: 08.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 203/2016/OP/GI 
Nome: Tiago Emanuel Rodrigues da Silva Jacinto 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Eduardo Viana, lote 125, Casal dos Apréstimos, 
Ramada 
Data de despacho: 08.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação  
 
Processo n.º 372/2019/OP/GI 
Nome: Luis Manuel Lopes Oliveira 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Rio Maior, lote 260, Bairro São 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 11.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 397/2019/OP/GI 
Nome: Sérgio Filipe Dias de Carvalho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Fontainhas, lote 29, Bairro das Fontainhas, 
Famões 
Data de despacho: 11.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 306/2019/OP/GI 
Nome: Olímpio Costa Rebelo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 93, Bairro Trigache Norte, 
Famões 
Data de despacho: 11.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 5/2018/OP/GI 
Nome: Marco Paulo Silva Morais 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação 
Local: Rua da Caiada, lote D54, Bairro dos Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 12.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa especial de obras inacabadas 
 
Processo n.º 386/2017/OP/GI 
Nome: Rui Alexandre Rodrigues Gamito 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 603, Bairro Casal dos 
Mochos, Famões 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 388/2017/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel da Silva Morais 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 8, Quinta do Abadesso, 
Famões 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 178/2019/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Alegria Figueiredo 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Rua Castro da Amoreira, lote 13A (nº 12), Bairro 
Quinta do Castelo Nascente 
Ramada 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 167/2019/OP 
Nome: Duarte Miguel Fusco Carona 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Quinta do Segulim. Lote AE 21, Famões 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
 
 

Processo n.º 407/2019/OP/GI 
Nome: Marco Alexandre Afonso Lima 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade Nova de Lisboa, lote 78, Bairro Casal do 
Bispo, Famões 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 168/2019/OP/GI 
Nome: Davide Amaral Barruncho 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua José Ferreira Gomes, lote 29, Bairro Trigache 
Norte, Famões 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 7/2018/OP/GI 
Nome: Fernando de Jesus Pinto 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Palmeiras, lote 190, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 168/2017/OP 
Nome: Bruno Manuel da Costa Melo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Fernando Pessoal, lote C28, Bairro Pedernais, 
Ramada 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa especial de obras inacabadas 
 
Processo n.º 383/2019/OP/GI 
Nome: André Gonçalo Matias Diz 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua José Malhoa, lote 1005, Bairro Casal Novo, 
Famões 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 307/2019/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Martins das Neves 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua de S. Miguel, lote 38, Pontinha 
Data de despacho: 18.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 403/2019/OP/GI 
Nome: Gomes Fialho, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Rosa Lobato de Faria (Rua C), lote 105, Quinta 
Porto Pinheiro, Odivelas 
Data de despacho: 18.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
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Processo n.º 409/2019/OP/GI 
Nome: Vasco Luís Ezequiel 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua 16 de Abril, lote 159, Bairro Sol Nascente, 
Famões 
Data de despacho: 18.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 444/2018/OP/GI 
Nome: David José Alfaiate Fernandes 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 20, Bairro Sitio da 
Várzea, Ramada 
Data de despacho: 18.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 169/2019/OP/GI 
Nome: Ignacio Manuel Tobias 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua de São Domingos, lote 37, Bairro Trigache Sul, 
Famões 
Data de despacho: 18.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 239/2018/OP/GI 
Nome: Ricardo Miguel Pereira Martins 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidades 
Local: Rua António Feijó, lote 392, Bairro Trigache Norte, 
Famões 
Data de despacho: 18.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 212/2019/OP 
Nome: Auto Diesel, Unipessoal 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Heróis de Chaimite, nº 37, Tojais da Barrosa, 
Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 20.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 191/2019/OP/GI 
Nome: Maria Joaquina Broa Maurício 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Ramalho Ortigão, lote 71, Bairro Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 20.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 293/2019/OP/GI 
Nome: JSPI, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 52, Bairro Casal S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 21.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 

Processo n.º 192/2019/OP/GI 
Nome: Manuel Francisco Dias 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade da Horta, lote 450, Bairro Casal S. 
Sebastião, Famões 
Data de despacho: 25.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 447/2019/OP 
Nome: 100 Regras – Administração e Gestão de Activos 
Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Quinta da Paião, lote 3, Porto da Paiã, Famões 
Data de despacho: 25.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 217/2019/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Rosinha Andrade 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 75, Bairro 
Encosta do Mourigo, Famões 
Data de despacho: 25.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 359/2019/OP/GI 
Nome: Ana Cristina Gomes de Almeida 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua José Rodrigues Migueis, 35 (lote 70), Bairro 
Tomada da Amoreira, Ramada 
Data de despacho: 25.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 273/2016/OP/GI 
Nome: Mehnaze Ahmed 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 143, Bairro 
Casal dos Apréstimos, Ramada 
Data de despacho: 25.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 273/2019/IP 
Nome: IMOFUSTE – Sociedade Imobiliária, SA 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Avenida Augusto Hilário, lote 7, Jardim da 
Amoreira, Ramada 
Data de despacho: 26.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer favorável 
 
Processo n.º 478/2017/OP/GI 
Nome: José Eduardo Campos Martins 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Miradouro, lote 237, Bairro Casal do Bispo 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
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Processo n.º 475/2016/OP/GI 
Nome: Caixa Económica Montepio Geral 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Eucaliptos, lote 2, Casal do Rato. Pontinha 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Determino a realização  
 
Processo n.º 477/2016/OP/GI 
Nome: Caixa Económica Montepio Geral 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua S. Sebastião, lote 3 A, Bairro Casal do Rato, 
Pontinha 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 476/2016/OP/GI 
Nome: Caixa Económica Montepio Geral 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Eucaliptos, lote 3, Casal do Rato. Pontinha 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Determino a realização da 
vistoria e a sua marcação 
 
Processo n.º 479/2017/OP/GI 
Nome: Valentim da Silva Teixeira 
Assunto: Aprovação dos Projetos de Especialidade 
Local: Avenida da Liberdade, lote 353, Trigache Norte, 
Pontinha 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 28/2015/OP/GI 
Nome: João Martinho Nunes da Silva 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 90, Bairro 
Moinho do Baeta, Caneças 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura e deferido o pedido de licenciamento 
 
Processo n.º 279/2019/OP 
Nome: David Vieira Carrujo 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Praceta Courelo do Forno, lote 4, Ramada 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 55/2019/OP 
Nome: Alicerceconncept Unipessoal, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua S. José, nº 16, Odivelas 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a licença 
administrativa 
 
Processo n.º 130/2019/OP/GI 
Nome: Fernando da Silva Loureiro 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis, lote 101 A, Bairro do 
Girassol, Ramada 
Data de despacho: 29.11.2019 

Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
Processo n.º 225/2019/OP/GI 
Nome: Predipereira, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua dos Pinheiros, lote 14, Bairro das Arroteias, 
Odivelas 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado o projeto de 
arquitetura 
 
 
 
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 novembro de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/11856, de 2019.12.18, (edoc/2019/78016): 
 
 
Processo n.º 403/2017/OP/GI 
Nome: Guilherme de Jesus Alberto 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz – Lote 158 – Bairro Casal S. 
Sebastião – Famões 
Data de despacho: 04.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo 
 
Processo n.º 261/2016/OP/GI 
Nome: Luís Manuel Guedes de Oliveira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Amaral – Lote 113 – Bairro Sol 
Nascente – Famões 
Data de despacho: 04.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 23/2016/OP/GI 
Nome: Paulo Gilberto Vieira Pinto Ribeiro 
Assunto: Autorização Utilização 
Local: Rua Santa Rita Pintor - Lote 529 – Famões 
Data de despacho: 04.11.2019 
Teor do Despacho: Deferida a autorização de Utilização 
 
Processo n.º 460/2016/OP 
Nome: Amélia Maria Patrício Cruz 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Travessa do Pinhal Verde, Lote 6 – Piçarras – 
Caneças 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 415/2018/OP/GI 
Nome: Construções Araujo & Machado, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia de obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Tomaz da Anunciação, Lote 17 – Ramada 
Data de despacho: 07.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
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Processo n.º 246/2018/OP/GI 
Nome: João Barata Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, Lote 1232 – Bº Casal Novo – 
Caneças 
Data de despacho: 08.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 55/2018/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Monteiro da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade Rio Maior – Lote 231 – Casal S. Sebastião 
– Famões 
Data de despacho: 08.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 271/2017/OP 
Nome: Lismago Sociedade de Construções Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Quinta da Horta Grande e Cochos – 
Lote 4 – Famões 
Data de despacho: 08.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @10/2019 
Nome: Carlos Manuel Lopes Correia 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Av. Da Liberdade, Lote 442 – B. Trigache Norte – 
Famões 
Data de despacho: 11.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 348/2016/OP 
Nome: Maria de Jesus Fidalgo Clemente 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Orquídeas, n.º 9 – Bairro Casal do Privilégio 
– Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 11.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º @40/2019 
Nome: Ambulâncias Tagus, S.A 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Professor Francisco Gentil, Lote 3 – Póvoa 
de Santo Adrião 
Data de despacho: 11.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @30/2019 
Nome: João da Silva Cardoso 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, Lote 49 – Bº do 
Alvajar – Ramada 
Data de despacho: 12.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @30/2019 
Nome: João da Silva Cardoso 
Assunto: Autorização Utilização 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, lote 49 – Bº do 
Alvajar – Ramada 

Data de despacho: 12.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 313/2019/OP/GI 
Nome: Angul Intenso Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Mário de Sá Carneiro – Lote 406 – Famões 
Data de despacho: 12.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 330/2019/OP/GI 
Nome: Renato Alexandre Pereira Costa e Silva 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua António Duarte Brás – Lote 666 – Bº S. 
Sebastião Norte – Bº dos Quatro – Famões 
Data de despacho: 12.12.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 428/2019/OP/GI 
Nome: Valdemar Fernando Pinto dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua António Duarte Brás – Lote 666 – Bº S. 
Sebastião Norte 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 487/2017/OP/GI 
Nome: João Ricardo Justino Vasco 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, Lote 13 – Carrascais - 
Caneças 
Data de despacho: 13.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 56/2016/OP/GI 
Nome: Sérgio Pires 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, lote 525 – Bº Casal Novo – 
Caneças 
Data de despacho: 14.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização 
utilização 
 
Processo n.º 56/2019/OP/GI 
Nome: Sérgio Pires 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, Lote 525 – Bº Casal Novo – 
Caneças 
Data de despacho: 14.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 358/2019OP 
Nome: José Agostinho Pontes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Largo da Igreja – Póvoa Santo Adrião  
Data de despacho: 26.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
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Processo n.º 219/2017/OP/GI 
Nome: Obridantas – Construções Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Palmeiras, Lote 181 – B. Sol Nascente – 
Famões 
Data de despacho: 14.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 273/2018/OP/GI 
Nome: Coutinho e Funina, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua José viana, Lote 671 – B. dos Quatros – Famões 
Data de despacho: 15.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 360/2019/OP/GI 
Nome: António Figueiredo Marques Deus 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua S. Domingos, lote 58 – B. Trigache Sul – Famões 
Data de despacho: 20.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 108/2016/OP/GI 
Nome: Muhammad Ridwan Domingos de Matos 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua 16 de Abril, lote 161 – Bairro Sol Nascente – 
Famões 
Data de despacho: 22.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @32/2019 
Nome: Mário Vicente Duarte Antunes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Praceta João Villaret, n.º 2 C/V D - Odivelas 
Data de despacho: 22.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 164/2017/OP/GI 
Nome: Francisco Guerra 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Pastores, Lote B 108 – Bairro dos Pedernais 
Data de despacho: 22.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 459/2018OP/GI 
Nome: João Paulo Reis Martins 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Alfredo Ruas, n.º 59 – B. dos Pedernais – 
Ramada 
Data de despacho: 22.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 375/2019/OP/GI 
Nome: Edite de Jesus Palmeiro Velez 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Portimão, Lote 367 – B. São 
Sebastião – Famões 
Data de despacho: 22.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
 

Processo n.º 113/2019/OP/GI 
Nome: António José Morais Brito 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Primavera, Lote 45 – B. Casal do Bispo – 
Famões 
Data de despacho: 22.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 287/2019/OP/GI 
Nome: Ricardo Manuel de Sousa Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Torcato Ferreira, Lote 64 – B. Novo das 
Queimadas – Famões 
Data de despacho: 26.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 286/2017/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Ramos Páscoa e Outra 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua de Santo Antão – Lote 378 – B. Casal Novo – 
Caneças 
Data de despacho: 26.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 288/2019/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Marques 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua das Violetas, n.º 3 – B. Casal do Privilégio – 
Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 25.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 289/2019/OP 
Nome: Jorge Manuel Costa Domingos 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua A – Quinta do Porto Pinheiro – Arroja – Odivelas 
Data de despacho: 26.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 362/2019/OP/GI 
Nome: Carlos Daniel do Carmo Gracias 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, 
Remodelação de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Cidade Peso da Régua – Lote 124 – Bairro São 
Sebastião 
Data de despacho: 27.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º @38/2017 
Nome: Indurba Sociedade de Construções Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Av. Reinaldo dos Santos, n.º 18 e 18ª – Odivelas 
Data de despacho: 27.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 474/2017/OP/GI 
Nome: José Manuel Monteiro Sargaço 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Rio Maior – Lote 257 – Casal S. 
Sebastião – Famões 
Data de despacho: 27.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
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Processo n.º 371/2019/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, n.º 3 - Ramada 
Data de despacho: 27.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 344/2018/OP/GI 
Nome: João Ricardo Gravito 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua das Granjas, n.º 102 – B. Granjas Novas – 
Ramada 
Data de despacho: 27.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 476/2018/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Simões Rico 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Elvas, Lote 273 – B. Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 28.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 224/2016/OP/GI 
Nome: Fernando Paulo Lisboa 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Cidade de Ponte de Sor, Lote 446 – B. Vale 
Grande – Pontinha 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º @ 25/2019 
Nome: Manuel João Carvalho Dórdio 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua António Duarte Júnior, nº 12, Caneças 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @ 206/2016 
Nome: Tomás Gomes 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Alexandre Herculano, lote 154, Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @ 27/2019 
Nome: Pedro Alexandre da Silva Pinheiro Moitinho 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Estrada da Amoreira, lote 24, Ramada 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º @ 39/2019 
Nome: Joaquim Maria Machado Ganchinho 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 154, Bairro da Milharada 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
 

Processo n.º @ 47/2019 
Nome: Natalino Pedro Alves Pinto 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 87, Bairro Novo Stº. Eloy 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º @ 52/2019 
Nome: Consulteam SA 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Urbanização Casal da Paradela, lote 7, Póvoa Stº. 
Adrião 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização e emissão do respetivo alvará 
 
Processo n.º 354/2019/OP/GI 
Nome: Manuel Ramos Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Nova de São José, lote 11, Bairro São José 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 368/2019/OP/GI 
Nome: João de Aguiar Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua de S. João, lote 198, Casal Novo, Caneças 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 305/2019/OP/GI 
Nome: Miguel Moreira de Barros 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, Lote 208, Bairro 
Trigache Norte 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se alertando para 
as desconformidades legais e regulamentares detetadas 
e pra as relativas consequências caso as mesmas não 
sejam sanadas 
 
Processo n.º 391/2019/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Amorim Gonçalves 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Eng. Duarte Pacheco, lote 584, Bairro Casal 
dos Mochos, Bairro dos Quatro 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 369/2019/OP/GI 
Nome: Ricardo Miguel Marcelino Dias 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Joaquim Agostinho, lote 32, Bairro Novo das 
Queimadas, Famões 
Data de despacho: 29.11.2019 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se alertando para 
as desconformidades legais e regulamentares detetadas 
e pra as relativas consequências caso as mesmas não 
sejam sanada 
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Processo n.º 339/2019/OP/GI 
Nome: Justino Gomes da Costa 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua da Liberdade, lote 518, Bairro Casal Novo, 
Odivelas 
Data de despacho: 29.11.2019 
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 
novembro de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/11846, de 2019.12.18 (edoc/2019/77919): 
 
 
Processo n.º 364/2019/OP 
Nome: Domingos Gomes Teixeira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua dos Viveiros, lote 2 A 26, Bairro dos CTT 
Data de emissão: 11.10.2019 
Comprovativo n.º 101/2019 
 
Processo n.º 347/2018/OP 
Nome: Vera Lúcia Pisana Lopes dos Reis 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Fonte das Piçarras, nº 31, 31 A e 31 B, UF 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 13.11.2019 
Comprovativo n.º 102/2019 
 
Processo n.º 227/2019/OP/GI 
Nome: Urbiramada – Gestão Imobiliária, SA 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua das Granjas, lote 49. Bairro das Granjas Novas 
Data de emissão: 15.11.2019 
Comprovativo n.º 103/2019 
 
 
 
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 novembro de 2019, nos termos da informação n.º 
Interno/2019/11849, de 2019.12.18 (edoc/2019/77929): 
 
 
Processo n.º 75/2017/OP/GI 
Nome: Francisco José de Sousa Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Sitio da Várzea, lote 8, Bairro Sitio da Várzea 
Data de emissão: 08.11.2019 
Alvará n.º 112/2012 
 
Processo n.º 268/2018/OP/GI 
Nome: António Pires Ribeiro Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 

Local: Rua do Vale Grande, lote 21, UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 04.11.2019 
Alvará n.º 186/2019 
 
Processo n.º 375/2016/OP/GI 
Nome: Maria Ribeiro Simões Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Chãos Compridos, lote 16, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 07.11.2019 
Alvará n.º 187/2019 
 
Processo n.º 381/2015/OP/GI 
Nome: José Acácio Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Júlio Verne, lote 845, Bairro Casal da Silveira 
Data de emissão: 11.11.2019 
Alvará n.º 188/2019 
 
Processo n.º 343/2017/OP/GI 
Nome: Manuel Óscar de Jesus Fonseca 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Madame Curie, lote 110, Bairro Novo das 
Queimadas 
Data de emissão: 11.11.2019 
Alvará n.º 189/2019 
 
Processo n.º 141/2017/OP/GI 
Nome: Pedro Filipe Gomes Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, nº 11 de policia, 
Bairro Trigache Norte 
Data de emissão: 12.11.2019 
Alvará n.º 190/2019 
 
Processo n.º 271/2017/OP 
Nome: LISMAGO – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Avenida Dr. Salgado Zenha, nº 7 de policia, com vão 
de porta de policia 
Da Rua Filipa Vascondeus, UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.11.2019 
Alvará n.º 191/2019 
 
Processo n.º 252/2016/OP/GI 
Nome: Júlio Borges Vicente 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Fé, lote 80 S, Bairro Novo do Trigache 
Data de emissão: 13.11.2019 
Alvará n.º 192/2019 
 
Processo n.º 246/2018/OP/GI 
Nome: João Barata Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1232, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 14.11.2019 
Alvará n.º 193/2019 
 
Processo n.º 200/2017/OP/GI 
Nome: Paulo de Jesus Martins Birra 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua do Vale Grande, lote 145, UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 22.11.2019 
Alvará n.º 194/2019 
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Processo n.º 55/2018/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Monteiro da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Rio Maior, lote 231, Bairro Casal São 
Sebastião 
Data de emissão: 22.11.2019 
Alvará n.º 195/2019 
 
Processo n.º 23/2016/OP/GI 
Nome: Paulo Gilberto Vieira Pinto Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Santa Rita Pintor, nº 10 de policia, tornejando 
para a Rua Padre 
António Vieira, nº 24 de polícia, UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 28.11.2019 
Alvará n.º 196/2019 
 
Processo n.º @ 40/2019 – 29043/OCP 
Nome: LIMOVALUGA, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Professor Francisco Gentil, nº 11 e 11 A de policia, 
com vão de 
Porta para a Praceta Francisco Gentil, nº 3 de polícia, 
Póvoa Santo Adrião 
Data de emissão: 28.11.2019 
Alvará n.º 197/2019 
 
Processo n.º 426/2018/OP/GI 
Nome: Joaquim Miguel Vitorino do Norte 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Azinhaga do Canhamato, lote 13, UF da Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 28.11.2019 
Alvará n.º 198/2019 
 
Processo n.º @ 10/2019 – 14044/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Lopes Correia 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Avenida da Liberdade, nº 81 e 81 A, UF da Pontinha 
e Famões 
Data de emissão: 28.11.2019 
Alvará n.º 199/2019 
 
Processo n.º @ 30/2019 – 8209/CP/OP/GI 
Nome: João da Silva Cardoso 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, lote 49, UF da 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 28.11.2019 
Alvará n.º 200/2019 
 
Processo n.º 219/2017/OP/GI 
Nome: OBRIDANTAS – Construções, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua das Palmeiras, lote 181, UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 29.11.2019 
Alvará n.º 201/2019 
 
 
Alvarás de Construção 
 
 
Processo n.º 410/2019/D/OVP 
Nome: Lisboa Gás, GDL-Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Neto, Odivelas 

Data de emissão: 04.11.2019 
Alvará n.º 300/2019 
 
Processo n.º 411/2019/D/OVP 
Nome: Lisboa Gás, GDL-Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Avenida Reinaldo dos Santos, Odivelas 
Data de emissão: 04.11.2019 
Alvará n.º 301/2019 
 
Processo n.º 274/2017/OP/GI 
Nome: Gracinda Maria Antunes Rocha 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Vieira da Silva, lote 49, Bairro da Milharada 
Data de emissão: 05.11.2019 
Alvará n.º 302/2019 
 
Processo n.º 159/2018/OP/GI 
Nome: António José Ramos Alexandre 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 584, Bairro Casal da 
Silveira 
Data de emissão: 07.11.2019 
Alvará n.º 303/2019 
 
Processo n.º 473/2018/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Verde Mendes 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 50, Bairro Castelo Poente 
Data de emissão: 07.11.2019 
Alvará n.º 304/2019 
 
Processo n.º 85/2017/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Leitão 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua de Stº. Antão, lote 379 A, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 07.11.2019 
Alvará n.º 305/2019 
 
Processo n.º 347/2019/D/OVP 
Nome: Lisboa Gás, GDL-Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, SA 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Campo da Bola, UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 12.11.2019 
Alvará n.º 306/2019 
 
Processo n.º 492/2018/OP 
Nome: Alexandre Rodrigues da Silva Coelho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Combatentes de Grande Guerra, nº 11, anexo G, 
Odivelas 
Data de emissão: 13.11.2019 
Alvará n.º 307/2019 
 
Processo n.º 493/2018/OP 
Nome: Alexandre Rodrigues da Silva Coelho 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Combatentes de Grande Guerra, nº 11, anexo C, 
Odivelas 
Data de emissão: 13.11.2019 
Alvará n.º 308/2019 
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Processo n.º 244/2019/OP 
Nome: ABDUL GAFAR – Imóveis, Unipessoal, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua de Macau, nº 23, UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 13.11.2019 
Alvará n.º 309/2019 
 
Processo n.º 243/2019/OP 
Nome: ABDUL GAFAR – Imóveis, Unipessoal, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua de Macau, nº 21, UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 13.11.2019 
Alvará n.º 310/2019 
 
Processo n.º 73/2018/OP/GI 
Nome: António Alves Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua da Liberdade, lote 9, Quinta das Canoas 
Data de emissão: 13.11.2019 
Alvará n.º 311/2019 
 
Processo n.º 35/2019/OP/GI 
Nome: José Monteiro da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 214, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 14.11.2019 
Alvará n.º 312/2019 
 
Processo n.º 178/2019/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Alegria Figueiredo 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Castro da Amoreira, lote 13 A, Bairro Quinta do 
Castelo 
Data de emissão: 21.11.2019 
Alvará n.º 313/2019 
 
Processo n.º 322/2019/OP 
Nome: Honda Motor Europ, Limited – Sucursal em 
Portugal 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua dos Malmequeres, nº 31, UF da Póvoa Santo 
Adrião e Olival Basto 
Data de emissão: 22.11.2019 
Alvará n.º 314/2019 
 
Processo n.º 234/2019/OP/GI 
Nome: Cláudio Alexandre Gonçalves Lemos Correia  
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua São José e Rua Vasco Santana, lote 839, Bairro 
Casal Novo 
Data de emissão: 22.11.2019 
Alvará n.º 315/2019 
 
Processo n.º 457/2018/OP/GI 
Nome: José Fiúza da Cunha 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua D. Dinis, lote 277 A, UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 22.11.2019 
Alvará n.º 316/2019 
 
Processo n.º @ 29/2018 – 3083/OP 
Nome: GIROMAQ – Comércio de Máquinas e Imóveis, 
Construção Civil e  
Obras Públicas, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, zona 7, lote 16, 
Odivelas 
Data de emissão: 28.11.2019 

Alvará n.º 317/2019 
 
Processo n.º 363/2017/OP/GI 
Nome: Rui Jorge Pires Gonçalves de Freitas 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua de Santa Catarina, lote 11, Bairro do Girassol 
Data de emissão: 28.11.2019 
Alvará n.º 318/2019 
 
Processo n.º 319/2018/OP/GI 
Nome: Luís Alberto Vieira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Alfeu Gaspar do Amaral, lote 131, Bairro 
Trigache Norte 
Data de emissão: 29.11.2019 
Alvará n.º 319/2019 
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Listagem dos atos com eficácia externa praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Odivelas Edgar Valles, 
no uso da competência delegada/subdelegada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, no período 
compreendido entre 02 a 31 de dezembro de 2019, nos 
termos da informação n.º Interno/2020/111, de 2020.01.06 
(edoc/2020/1035): 
 
 
NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO / OBRAS SEM CONTROLO 
PRÉVIO ADMINISTRATIVO 
 
Assunto: Decisão de demolição da construção sita na 
Alameda Fernando Namora, n.º 3, 1.º Dt.º – Póvoa de 
Santo Adrião. 
(Proprietário: Legal Representante da empresa “Kandoit, 
Holding, S.A”) 
(Processo n.º 120/DFM/OI/2018) 
Data da Decisão do Senhor Vereador Edgar Valles: 
2019.11.05 
Data da notificação: 2019.12.17 (via postal) 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA E VEDAÇÃO DE TERRENOS 
Decisões tomadas ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas  
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Notificação para vedação de terreno localizado 
na Rua do Impasse, lote 32, Bairro Casal da Perdigueira – 
Pontinha, nos termos do nº 3 do Art.º 41º do Regulamento 
de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma “Abrigo da Sorte – Investimentos 
Imobiliários, Lda.”) 
(Processo: 92/DFM/16) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-11-25 
Data da notificação: 2019.12.05 
 
Assunto: Notificação para limpeza e vedação de terreno 
localizado na Rua Ator Ribeirinho, lote 1024, Casal da 
Perdigueira - Pontinha, nos termos do nº 1 do Art.º 42º e 
nos termos do nº 3 do Art.º 41º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Jorge de Bastos Lopes) 
(Processo: 90/DFM/19) 
Decisão do Senhor Vereador - Edgar Valles: Concordo, 
Notifique-se – Data: 2019-11-28 
Data da notificação: 2019.12.05 
 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
04/11/2019 a 29/11/2019 
Decisões tomadas ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas  
(Despacho n.º 41/PRES/2018, de 28 de setembro) 
 
Assunto: Remoção de um veículo Ford Fiesta, com a 
matrícula 64-85-HE, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
01/VIAT/OD/20). 

Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Master, com a 
matrícula 87-29-ML, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
01/VIAT/RA/CA/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.13 
Data da remoção: 2020.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Renault Express, com a 
matrícula 82-68-HS, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
02/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.03 
 
Assunto: Remoção de um veículo Citröen C4, com a 
matrícula 16-BM-17, nos termos do disposto nos Art.º 5 e 
6º do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
03/VIAT/OD/20). 
Despacho do Senhor Vereador Edgar Valles - 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do 
disposto no Art.º 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
via Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2019.12.11 
Data da remoção: 2020.01.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 2 - 21 de janeiro de 2020 

49 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 2 - 21 de janeiro de 2020 

51 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

20.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 19 de dezembro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PONTO RETIRADO 
 

 
 

RETIRADO O PONTO 1 DA PRESENTE SESSÃO 
 

Pela Senhora Presidente em Exercício da 
Assembleia Municipal de Odivelas foi proposto a 
retirada do Ponto 1 “Proposta da segunda revisão 
da Carta Educativa do Município de Odivelas”, da 
presente sessão. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
PROCESSO N.º 46/DMGAG/2019 

 
Proposta para contratação de empréstimo para os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2019/10948, de 2019.11.18, aprovada na 3.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 3 de dezembro de 2019, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 25 de 2019, página 16), remetida pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal, para deliberação. 
 
1 - Autorização prévia do financiamento dos 
investimentos identificados no Anexo I da 
proposta dos SIMAR e que consiste em dois 
empréstimos nos seguintes termos: 
 
 

Empréstimo A 
 
• Montante do empréstimo – até ao montante de 
1.471.800€ (um milhão quatrocentos e setenta e 
um mil e oitocentos euros); 
 
• Prazo Global de 8 anos; 
 
• Sem carência. 
 
Empréstimo B  
 
• Montante do empréstimo – até ao montante de 
11.298.500 € (onze milhões duzentos e noventa e 
oito mil e quinhentos euros); 
 
• Prazo Global de 14 anos; 
 
• Período de carência de 2 anos. 
 
2 - Que a Câmara Municipal de Odivelas delegue 
nos SIMAR a instrução dos processos de 
contratação dos empréstimos e a assinatura dos 
respetivos contratos com as instituições de crédito, 
nos termos constantes na informação acima 
referida. 
 
Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
em 12 de novembro de 2019, na sua 13.ª reunião 
extraordinária, de acordo com Proposta de 
Deliberação n.º 399/2019 e documentos anexos, 
remetidos à Câmara Municipal de Odivelas através 
do ofício S/34373, de 12.11.2019, dos SIMAR de 
Loures e Odivelas (anexos à informação n.º 
Interno/2019/10948, de 2019.11.18). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

 
 

RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Contrato interadministrativo entre a Câmara 
Municipal de Odivelas, os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) e as várias 
Freguesias do Concelho, mediante o qual estas 
assumem a responsabilidade de efetuar a recolha, 
eventual armazenamento temporário e transporte 
a destino intermédio ou final adequado dos 
resíduos identificados no clausulado do referido 
contrato, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
na sua redação atual, bom como ao abrigo do 
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disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 23.º da lei 
75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2019/11663, de 
2019.12.10, aprovada na 24.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 13 de 
dezembro de 2019, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 26 de 2019, página 8), 
remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal, para 
deliberação. 

 
 
 

«CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, SIMAR E 

FREGUESIAS PARA A RECOLHA DE RESÍDUOS 
 

Entre: 
 
O Município de Odivelas, pessoa coletiva n.º 
504293125, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675-372 Odivelas, neste ato 
representado por……….…, adiante designado como 
PRIMEIRO OUTORGANTE 
 
e  
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas, pessoa coletiva nº 
680009671, com sede na R. Ilha da Madeira n.º 2, 
2674-504 Loures, neste ato representada por…….…, 
adiante designado como SEGUNDO OUTORGANTE 
 
e a 
 
Junta da União de Freguesias de / Junta de 
Freguesia de ..............…, pessoa coletiva nº ........., com 
domicílio em ………....., neste ato representada por 
…………….…, adiante designada como TERCEIRA 
OUTORGANTE. 
 
Considerando que, 
 
a) O PRIMEIRO OUTORGANTE deve assegurar a 

gestão dos resíduos urbanos que não exceda 
1.100l por produtor, nos termos do nº 2 do artigo 
5.º do Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro; 

 
b) O SEGUNDO OUTORGANTE é um serviço público 

não personalizado, de interesse local, dotado de 
autonomia técnica, administrativa e financeira e 
gerido sob a forma empresarial, no quadro da 
organização intermunicipal, sendo a entidade 
responsável pelo serviço de remoção e 
deposição de resíduos sólidos urbanos no 
Município de Odivelas; 

 
c) O PRIMEIRO e a TERCEIRA OUTORGANTES, 

enquanto Autarquias Locais, na execução das 
suas atribuições devem respeitar os princípios 

da descentralização administrativa, da 
subsidiariedade, da complementaridade, da 
prossecução do interesse público e da proteção 
dos direitos e interesses dos cidadãos; 

 
d) As Juntas de Freguesia, pela sua proximidade 

com as respetivas populações, podem ter um 
papel crucial relativamente aos serviços 
relacionados com o objeto do presente Contrato 
Interadministrativo. 

 
 
É livremente acordado de boa-fé, e, 
reciprocamente aceite, o presente Contrato 
Interadministrativo para a recolha de resíduos 
urbanos que não excedam 1.100l por produtor, 
depositados em desconformidade com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, 
adiante referido como CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
I – Disposições Gerais 

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto e finalidade) 
 

O presente Contrato Interadministrativo tem por 
objeto a constituição de mecanismos de 
cooperação, através de uma parceria entre o 
Município de Odivelas, os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas (SIMAR) e a Junta da 
União/Junta de Freguesia de__________________, 
visando garantir a recolha e o respetivo transporte 
a destino intermédio e final, nos casos indicados, 
pelas TERCEIRAS OUTORGANTES, dos resíduos 
urbanos identificados na cláusula 2ª, depositados 
na zona territorial da respetiva freguesia, em 
desconformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

 
Cláusula 2ª 

(Âmbito do Contrato Interadministrativo) 
 

1. O presente Contrato Interadministrativo visa 
regular as operações de recolha e eventual 
armazenamento temporário e transporte a 
destino intermédio ou final adequado dos 
resíduos identificados no número 2, e sempre 
que resultantes das deposições nos locais 
identificados no número 3, ambos da presente 
cláusula; 

 
2. Nos termos do indicado no número anterior, e 

sem prejuízo do disposto no número 4, 
consideram-se resíduos abrangidos pelo 
presente Contrato Interadministrativo: 
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a) Objetos domésticos volumosos fora de uso 
(colchões e sofás); 

 
b) Madeira (tábuas, portas, móveis e embalagens 

de madeira); 
 
c) Resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos (equipamentos de frio, 
eletrodomésticos e lâmpadas); 

 
d) Resíduos verdes (podas, troncos, ramagens e 

relvas). 
 
3. O presente Contrato Interadministrativo é 

aplicável a toda a área de jurisdição da respetiva 
Freguesia, nomeadamente junto dos 
equipamentos de recolha municipal, no caso de 
áreas servidas por contentores de utilização 
coletiva na via pública, ou no local onde é 
habitual a colocação de contentor, nas áreas 
servidas por recolha porta-a-porta. 

 
Cláusula 3ª 
(Exclusões) 

 
Quaisquer resíduos que não se mostrem descritos 
na cláusula 2.ª do presente Contrato 
Interadministrativo ficam excluídos do seu âmbito 
de aplicação. 

 
Cláusula 4ª 
(Princípios) 

 
1. O presente Contrato Interadministrativo não 

altera, restringe ou exceciona as atribuições do 
Município de Odivelas ou da Freguesia que se 
encontram legalmente fixados. 

 
2. A negociação, a celebração e execução, assim 

como a cessação do presente Contrato 
Interadministrativo obedece aos princípios da 
subsidiariedade, da estabilidade, da 
prossecução do interesse público, da 
necessidade e suficiência de recursos e da boa 
administração. 

 
3. Nas relações entre os Outorgantes, vigoram os 

princípios de transparência, boa-fé, lealdade e 
cooperação, pautados por critérios e eficiência 
na prossecução do interesse público. 

 
4. O presente Contrato Interadministrativo 

obedece ao principio da proteção da saúde 
humana e do ambiente, tendo como objetivo 
principal evitar e reduzir os riscos para a saúde 
humana e para o ambiente, garantindo assim 
que a recolha, o transporte e o armazenamento 
temporário sejam realizados recorrendo a 
processos ou métodos que não sejam 
suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre o 

ambiente, nomeadamente poluição da água, do 
ar, do solo, afetação da fauna ou da flora, ruído, 
odores ou danos em quaisquer locais de 
interesse e na paisagem. 

 
5. Este contrato orienta-se pelo princípio da 

hierarquia da gestão de resíduos, devendo todas 
as operações de gestão de resíduos por este 
abrangidas respeitar a seguinte ordem de 
prioridades:  

 
a) Preparação para reutilização; 
 
b) Reciclagem; 
 
c) Outro tipo de valorização; 
 
d) Eliminação. 

 
Cláusula 5ª 

(Destino dos resíduos) 
 

Os destinos finais dos resíduos recolhidos são os 
constantes do ANEXO I, de acordo com as 
características dos resíduos que venham a ser 
objeto de recolha. 

 
 

II - Obrigação das partes 
 

Cláusula 6ª 
(Obrigações e responsabilidade das partes) 

 
Os Outorgantes comprometem-se a fazer cumprir 
todas as normas e instrumentos legais e 
regulamentares aplicáveis na execução do 
presente Contrato Interadministrativo, sendo a sua 
responsabilidade limitada na direta medida da sua 
participação. 

 
Cláusula 7ª 

(Obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE) 
 

Para garantir o exato cumprimento do presente 
Contrato Interadministrativo, o PRIMEIRO 
OUTORGANTE obriga-se a por à disposição da 
TERCEIRA OUTORGANTE os meios financeiros e 
operacionais necessários e suficientes para 
execução do transporte dos resíduos para o 
destino intermédio, nomeadamente: 
 
a) A cedência de uma viatura com caixa de carga 

(conforme características técnicas do ANEXO III); 
 
b) Assegurar a substituição de componentes das 

viaturas e as reparações mecânicas, elétricas, de 
carroçaria e de superestrutura que decorram de 
falhas ou desgaste decorrentes do uso normal, 
excluindo-se as manutenções preventivas ou 
curativas imputáveis à TERCEIRA OUTORGANTE, 



 
 

 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano XXI – N.º 2 - 21 de janeiro de 2020 

54 
 

isto é, de danos ou anomalias que decorram de 
incorretas condições de utilização pela 
TERCEIRA; 

 
c) Assegurar a substituição de 2 jogos de pneus, 

durante o prazo de vigência do presente 
contrato;  

 
d) Contratualização de seguro automóvel, que 

abranja cobertura de responsabilidade civil 
mínima obrigatória, danos próprios, ocupantes 
e assistência em viagem, bem como suportar as 
despesas de combustível das viaturas cedidas 
ao abrigo do presente Contrato 
Interadministrativo, nos termos e condições 
fixados no Anexo II; 

 
e) Assegurar a colocação e remoção dos elementos 

de identificação da viatura cedida, sendo que 
qualquer modificação destes elementos tem de 
obter a prévia concordância do PRIMEIRO 
OUTORGANTE; 

 
f) Pagar, atempadamente, as importâncias 

devidas, de acordo com o ANEXO II ao presente 
Contrato Interadministrativo e nos termos e 
condições descritas na cláusula 10.ª; 

 
g) Colocar em espaço reservado, a definir pela 

TERCEIRA OUTORGANTE, 2 (dois) contentores de 
30 m³, para acondicionamento exclusivo de 
resíduos volumosos, nomeadamente: sofás e 
colchões, para posterior recolha pelo PRIMEIRO 
OUTORGANTE; 

 
h) Proceder à publicação e divulgação dos serviços 

prestados ao abrigo do presente Contrato 
Interadministrativo quer no site institucional 
quer junto dos munícipes, sendo da sua 
responsabilidade os encargos inerentes às 
mesmas. 

 
Cláusula 8ª 

(Obrigações do SEGUNDO OUTORGANTE) 
 

No âmbito do presente Contrato Interadministrativo, 
compete ao SEGUNDO OUTORGANTE: 
 
a) Comunicar à Valorsul, SA, a matrícula das 

viaturas autorizadas e habilitadas 
exclusivamente para os serviços efetuados no 
âmbito do presente contrato; 

 
b) Comunicar à Valorsul, SA, as tipologias de 

resíduos que a TERCEIRA OUTORGANTE está 
autorizado a descarregar em cada uma das suas 
instalações; 

 
c) Assumir os encargos previstos na Cláusula 10.ª 

alínea c); 

d) Assegurar, conjuntamente com o PRIMEIRO 
OUTORGANTE, a adequada sensibilização à 
TERCEIRA OUTORGANTE no que respeita a boas 
práticas de triagem, transporte e 
armazenamento temporário de resíduos. 

 
Cláusula 9ª 

(Obrigações da TERCEIRA OUTORGANTE) 
 

No âmbito do presente Contrato 
Interadministrativo, a TERCEIRA OUTORGANTE 
obriga-se a: 
 
a) Proceder à recolha, transporte e depósito para 

destino intermédio ou final, de acordo com as 
suas características, dos resíduos urbanos 
identificados na cláusula 2ª; 

 
b) Contratar os recursos humanos necessários ao 

cumprimento do presente Contrato 
Interadministrativo, sendo da sua 
responsabilidade o recrutamento, seleção e 
pagamento dos encargos inerentes aos 
mesmos; 

 
c) Comunicar, via email, ao SEGUNDO OUTORGANTE, 

com conhecimento do PRIMEIRO a necessidade 
de recolha dos resíduos identificados na alínea 
g) da cláusula 7ª, quando a contentorização se 
encontrar cheia; 

 
d) Garantir o fácil acesso do SEGUNDO 

OUTORGANTE ao local de armazenamento dos 
resíduos identificados na alínea anterior; 

 
e) Garantir um serviço de recolha regular e 

eventual armazenamento temporário, bem 
como o transporte dos resíduos objeto do 
presente Contrato, com autonomia na sua 
organização, devendo articular e cooperar a 
execução do serviço com os restantes 
Outorgantes; 

 
f) Dispor de local adequado para a colocação da 

contentorização cedida pelo PRIMEIRO 
OUTORGANTE, respeitando as boas práticas de 
gestão dos resíduos nesse local, garantindo a 
deposição no interior dos equipamentos 
disponibilizados para esse efeito, de forma a 
assegurar condições de segurança, higiene e 
salubridade do local, prevenindo a ocorrência de 
efeitos adversos sobre a saúde humana e 
ambiente; 

 
g) Assegurar a adequada triagem dos resíduos 

recolhidos e eventualmente armazenados 
temporalmente, de forma a garantir o respetivo 
destino final adequado e assim reforçar as taxas 
de reciclagem e valorização, em detrimento do 
encaminhamento para eliminação; 
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h) Zelar pelo bom uso e conservação da viatura 
cedida ao abrigo do presente Contrato, 
respeitando o manual e indicações do 
construtor, nomeadamente, no que se refere ao 
cumprimento do programa de 
manutenção/conservação, a disponibilizar pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE; 

 
i) Assegurar o pagamento de todas as 

contraordenações e coimas associadas à 
condução e utilização da viatura cedida ao 
abrigo do presente Contrato; 

 
j) Garantir a certificação do motorista da viatura; 
 
k) Solicitar, após cada entrega em destino final dos 

resíduos identificados no n.º 2 da Cláusula 2ª, o 
respetivo comprovativo, submetendo aos 
PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES cópia 
digitalizada do documento; 

 
l) Remeter ao PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES, 

via email, segundo o modelo que se descreve no 
ANEXO IV, um relatório, com periodicidade 
mensal, que contemplará a caraterização de: 

 
I. Identificação de deposições ilegais; 
 
II. Quantidade de resíduos e tipologias recolhidas; 
 
III. Local de destino dos resíduos; 
 
IV. Caraterização dos pontos críticos. 

 
Cláusula 10ª 
(Encargos) 

 
Os encargos resultantes para o cumprimento do 
presente Contrato definem-se da seguinte forma: 
 
a) Pelas operações indicadas na Cláusula 2ª, o 

PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
TERCEIRA OUTORGANTE a verba constante do 
Anexo II, a que acrescerão os valores 
decorrentes de eventuais atualizações do 
Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) 
ou do subsídio de refeição que ocorram durante 
o período de vigência do presente Contrato 
Interadministrativo. 

 
b) Os valores decorrentes dos encargos 

operacionais são transferidos mensalmente, até 
ao dia 20 do mês seguinte a que se referem, e 
respeitam a fórmula de cálculo inscrita no 
respetivo Anexo; 

 
c) Os encargos devidos com a deposição em 

destino final ficam a cargo do SEGUNDO 
OUTORGANTE. 

 

Cláusula 11ª 
(Imobilização da Viatura) 

 
Para a concretização do objeto do presente 
Contrato, é cedida pelo PRIMEIRO OUTORGANTE à 
TERCEIRA uma viatura com as características 
técnicas constantes do Anexo III, definindo-se o 
seguinte procedimento em caso de imobilização: 
 
a) Para efeitos de manutenção preventiva ou 

curativa, Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) e 
Certificação da plataforma são admitidos, 
respetivamente, dois (2) dias úteis por ano de 
imobilização da viatura cedida ao abrigo do 
presente Contrato; 

 
b) As situações de imobilização da viatura cedida 

ao abrigo do presente Contrato, para efeitos de 
manutenção preventiva ou curativa, Inspeção 
Periódica Obrigatória (IPO) e Certificação da 
plataforma deverão ser registadas e remetidas, 
via email, ao PRIMEIRO OUTORGANTE, sendo que, 
no caso de imobilização da viatura para além do 
período previsto na alínea anterior, o PRIMEIRO 
OUTORGANTE deverá assegurar a 
disponibilização à TERCEIRA de viatura de 
substituição equivalente. 

 
 

III - Da execução e monitorização 
 

Cláusula 12ª 
(Acompanhamento e Monitorização) 

 
Para acompanhamento e monitorização, são 
adotados os seguintes procedimentos: 
 
1. Os PRIMEIRO, SEGUNDO e TERCEIRA OUTORGANTES 

devem acompanhar a execução do presente 
Contrato Interadministrativo podendo, sempre 
que julguem necessário, solicitar a marcação de 
reuniões ou outras, para monitorização de 
execução. 

 
2. A execução, acompanhamento e monitorização 

do presente Contrato será assegurada, a todo o 
tempo e de forma contínua, pelo PRIMEIRO 
OUTORGANTE, através do Departamento de 
Gestão Ambiental e Transportes. 

 
Cláusula 13ª 

(Relatórios de monitorização) 
 

1. No âmbito do presente Contrato deverão ser 
elaborados os seguintes relatórios pela TERCEIRA 
OUTORGANTE: 

 
a) Um relatório, com a periodicidade mensal, nos 

termos do referido na alínea l) da cláusula 9ª; 
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b) Um relatório, com a periodicidade anual, 
identificando os pontos críticos de deposição 
de resíduos, até 15 de abril de cada ano, a enviar 
ao PRIMEIRO OUTORGANTE. 

 
2. Anualmente é elaborado pelo PRIMEIRO 

OUTORGANTE, através do Departamento de 
Gestão Ambiental e Transportes, e com base 
nos relatórios mensais entregues pela TERCEIRA 
OUTORGANTE, um relatório global de análise do 
presente Contrato. 

 
 

IV – Salvaguarda e Resolução do Contrato 
 

Cláusula 14ª 
(Salvaguarda do Contrato) 

 
É definido um prazo de seis (6) meses, a contar da 
data de assinatura, para avaliação do presente 
Contrato. 

 
Cláusula 15ª 

(Resolução do Contrato) 
 

1. As partes podem resolver o presente Contrato 
Interadministrativo por incumprimento da 
contraparte ou por razões de relevante interesse 
público, devidamente fundamentadas. 

 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação 

dos órgãos da autarquia e ao Conselho de 
Administração do SEGUNDO OUTORGANTE. 

 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado, remetido aos outros Outorgantes. 
 
4. A resolução do presente Contrato 

Interadministrativo implica a imediata 
restituição, pela TERCEIRA OUTORGANTE, da 
viatura posta a sua disposição, bem como a 
cessação das transferências do PRIMEIRO 
OUTORGANTE para a TERCEIRA OUTORGANTE.  

 
Cláusula 16ª 

(Situação de incumprimento) 
 

Considera-se que existe situação de incumprimento 
quando: 
 
a) A recolha de resíduos junto dos equipamentos 

de deposição estiver a ser efetuada de modo 
não satisfatório, aferido no âmbito da 
monitorização do PRIMEIRO e SEGUNDO 
OUTORGANTES, em situações inequivocamente 
imputáveis à TERCEIRA OUTORGANTE; 

 
b) O não envio do relatório nos termos previstos na 

alínea l) da cláusula 9ª; 
 

c) A não prestação dos serviços acordados, sem 
justificação e com reflexos no objeto do 
presente Contrato Interadministrativo. 

 
 

IV – Disposições finais 
 

Cláusula 17ª 
(Comunicações) 

 
Para efeitos do presente Contrato 
Interadministrativo, todas as comunicações ou 
notificações entre as partes deverão ser enviadas, 
a atenção dos respetivos representantes, por 
meios eletrónicos que garantam o controlo da 
respetiva receção ou por via postal registado com 
aviso de receção, para as moradas postais abaixo 
indicados: 
 
a) PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
Endereço para correspondência: 
Correio eletrónico: 
Identificação do gestor do Contrato 
Interadministrativo: 
Telefone: 
 
b) SEGUNDO OUTORGANTE: 
 
Endereço para correspondência: 
Correio eletrónico: 
Identificação do gestor do Contrato 
Interadministrativo: 
Telefone: 
 
c) TERCEIRA OUTORGANTE: 
 
Endereço para correspondência: 
Correio eletrónico: 
Identificação do gestor do Contrato 
Interadministrativo: 
Telefone: 

 
Cláusula 18ª 

(Alterações ao Contrato Interadministrativo) 
 

Qualquer alteração ao presente Contrato 
Interadministrativo carece de prévio acordo 
escrito entre as partes. 

 
Cláusula 19ª 

(Prazo de vigência) 
 

O presente Contrato Interadministrativo vigorará 
pelo prazo de 3 anos, sendo renovável por períodos 
de igual duração se as partes não o denunciarem 
60 dias antes do termo do presente Contrato 
Interadministrativo, por carta registada com aviso 
de receção. 
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Cláusula 20ª 
(Vigência) 

 
O presente Contrato Interadministrativo foi 
celebrado em …/../…, entrando em vigor em …/…/… 
 
O presente Contrato Interadministrativo encontra-
se elaborado em três vias, cabendo uma via a cada 
um dos OUTORGANTES. 
 
 
PRIMEIRO OUTORGANTE 
 
_________________________ 
 
 
SEGUNDO OUTORGANTE 
 
_________________________ 
 
 
TERCEIRA OUTORGANTE 
 
_________________________ 
 

 
 

ANEXO I 
DESTINO FINAL 

 
Destino Final dos resíduos da recolha de produtos 
a que se refere a Cláusula 2ª 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

 

 
 

 
 

 
 
 

ANEXO III 
CARACTERÍSTICAS DAS VIATURAS 

 
Viatura ligeira de mercadorias de 3500 kg, com 
caixa de carga com báscula, taipais laterais em 
rede e cobertura, plataforma elevatória, com as 
seguintes e principais características: (chassis e 
superestruturas) 
 
A) CHASSIS 
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B) SUPERESTRUTURA 
 

 
 
ANEXO IV - MODELO DE RELATÓRIO MENSAL 
 

» 
 
(Aprovado por maioria) 

 

PONTOS RETIRADOS 
 

 
 

RETIRADOS OS PONTOS 4, 5 E 6 
DA PRESENTE SESSÃO 

 
Pela Senhora Presidente em Exercício da 
Assembleia Municipal de Odivelas foi proposto a 
retirada do Ponto 4 “Proposta de concessão de 
exploração de terreno municipal para construção 
e exploração de complexo desportivo no Porto 
Pinheiro – Colinas do Cruzeiro”, Ponto 5 “Proposta 
de concessão de exploração de terreno municipal 
para construção e exploração de complexo 
desportivo no Casal da Carochia” e Ponto 6 
“Proposta de aprovação do Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública e da alteração 
dos limites do Plano de Urbanização da Vertente 
Sul” da presente sessão, atendendo à falta de 
condições para prosseguir os trabalhos, em virtude 
da falha de abastecimento elétrico. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 9 de janeiro de 2019 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

Dada a ausência de iluminação de emergência do 
salão nobre da CMO, onde decorrem actividades 
nocturnas, desde logo os plenários da Assembleia 
Municipal, bem como a falta de sinalização de 
segurança para identificar caminhos de 
evacuação, a bancada do CDS-PP recomenda: 
 
- Colocação no actual salão nobre no mínimo de 3 
blocos autónomos de pelo menos 60 minutos com 
pictogramas, como segue, sendo um de 
encaminhamento na área do público (seta 
adequada à localização) e dois distribuídos pelas 
duas portas. 
 

 
 
Nestes termos a bancada do CDS-PP propõe à 
Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário extraordinário que aprove a presente 
recomendação ao executivo. 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
CDS/PP – foi Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 13 de janeiro de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

RECOMENDAÇÃO 
 

Pela bancada do CDS/PP, foi apresentada uma 
Recomendação, sobre o “Feriado de Carnaval” 
(documento n.º 2), que será transcrita em ata. 
Colocada à votação, a recomendação, foi rejeitada 
por maioria, com os votos a favor das bancadas do 
BE, do CDS/PP e do Membro Independente Lúcia 
Lemos, com os votos contra da bancada do PS, e 
com a abstenção das bancadas do PPD/PSD, da 
CDU e do PAN. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“DESCARTE DE RESÍDUOS CORTANTES OU 
PERFURANTES DOMÉSTICOS” 

 
Pela bancada do CDS/PP, foi apresentada uma 
Recomendação, com o título “Descarte de 
resíduos cortantes ou perfurantes domésticos”, 
(documento n.º 3), que será transcrita em ata. 
Colocada à votação, a recomendação foi rejeitada 
por maioria, com os votos a favor das bancadas do 
CDS/PP, do BE e do Membro Independente Lúcia 
Lemos, com os votos contra da bancada do PS, e 
com a abstenção das bancadas da CDU, do PAN 
PPD/PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

PELA CRIAÇÃO DE UM FESTIVAL DE ARTE DE RUA 
 

Considerando que: 
 
i. apesar da existência de muitos espaços que 

podem ser aproveitados, em Odivelas há 
algumas boas pinturas de murais; 

 
ii. um pouco por todo o concelho há muros e 

outras estruturas que podem ser utilizadas para 
pintar murais, como por exemplo em Caneças, 
no final da Rua Dos Bombeiros ou em frente à 
estação de Metro de Odivelas; 

 
iii. pese embora a escassez de equipamentos 

adequados para a prática de desportos de rua, 
muitas vezes chamados de «radicais», a 
tradição de algumas dessas atividades no 
concelho é longa, especialmente no que se 
refere ao skate; 

 
iv. por exemplo, a história do Skatepark de Odivelas 

tem sido atribulada, tendo mesmo estado em 
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risco de ser destruído no final de 2011. Graças à 
mobilização das e dos utilizadores e de algumas 
forças políticas, entre as quais o Bloco de 
Esquerda, foi possível travar esse processo e, 
entretanto, até foram realizadas obras de 
reabilitação e requalificação desse 
equipamento; 

 
v. devem ser criados mais espaços desse género 

em diversas áreas do município, nos quais 
existam zonas onde podem ser montadas 
estruturas amovíveis como halfpipes e rampas, 
por exemplo; 

 
vi. a capacitação de zonas abertas à realização de 

eventos artísticos ou desportistas de rua é uma 
das melhores formas de reforçar as 
comunidades locais, promover a apropriação do 
espaço público pelas pessoas e, com isso, 
aumentar o sentimento de segurança. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 9 de janeiro de 
2020, recomenda ao executivo municipal que:  
 
1. desenvolva uma iniciativa de festival de artes de 

rua, fomentando a produção artística e a prática 
desportiva no espaço público através do 
aproveitamento dos recursos mobiliários do 
concelho; 

 
2. para lá da pintura de murais, promova outras 

formas artísticas e de cultura urbana viradas 
para várias franjas da população; 

 
3. através da pintura de murais, beneficiar espaços 

públicos que estão ao abandono, que se 
apresentem degradados ou nos quais 
expressão artística fique bem enquadrada. 

 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
Aprovado por Maioria, com os votos a favor das 
bancadas do PS, da CDU, do PAN, do PPD/PSD, do 
BE e do Membro Independente Lúcia Lemos e 
com a abstenção da bancada do CDS/PP). 
 
Odivelas, 13 de janeiro de 2020” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
RELATIVOS A ENTIDADES EXTERNAS” 

 
Pela bancada do CDS/PP, foi apresentada uma 
Moção, com o título “Procedimentos 
Administrativos relativos a entidades externas”, 
(documento n.º 4), que será transcrita em ata. 
Colocada à votação a moção foi rejeitada por 
maioria, com os votos a favor das bancadas do 
CDS/PP, do PAN, da CDU, do BE e do Membro 
Independente Lúcia Lemos, com os votos contra 
da bancada do PS, e com a abstenção da bancada 
do PPD/PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO 4 DE JANEIRO – DIA MUNDIAL DO 
BRAILLE 

 
Considerando que: 
 
i. no passado dia 4 de janeiro assinalou-se o Dia 

Mundial do Braille, que é um sistema de leitura e 
escrita em alto-relevo que permite às pessoas 
cegas ler e escrever; 

 
ii. a 4 de janeiro de 1809, em Coupvray, na França, 

nasceu Louis Braille e que aos três anos perdeu 
a visão na sequência de um acidente. Esse 
acontecimento levou-o à necessidade de 
desenvolver um sistema de leitura e escrita para 
cegos, mais simples e eficaz que os que já 
existiam; 

 
iii. o Sistema Braille nasceu em 1829, com base 

num método de comunicação tátil usado nos 
campos de batalha – a sonografia. 
Implementado em 1854 no Royal Institution for 
Blind Youth em Paris, o Braille foi reconhecido 
apenas em 1952 pelo governo Francês; 

 
iv. a par do desenvolvimento do Sistema Braille, a 

evolução tecnológica gerou um conjunto de 
ferramentas que garantem maior acessibilidade 
a informações escritas por pessoas cegas e/ou 
com baixa visão; 

 
v. apesar desse avanço, o Sistema Braille é, ainda 

hoje, uma forma privilegiada de permitir que as 
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pessoas cegas tenham acesso livre e direto à 
informação escrita; 

 
vi. nas últimas eleições europeias e legislativas foi 

criada uma matriz de voto Braille e ampliada por 
forma a possibilitar que as pessoas com 
deficiência visual pudessem exercer o seu 
direito de voto autonomamente; 

 
vii. nesses mesmos atos eleitorais, o Bloco de 

Esquerda apresentou os seus programas, 
também, em Braille, tornando-os acessíveis a 
todas as pessoas com deficiência visual. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária no dia 9 de janeiro de 
2020, delibera:  
 
1. saudar o Dia Mundial do Braille, assinalado no 

passado dia 4 de janeiro e congratular as 
associações, instituições e os poderes públicos 
que trabalham mais de perto esta área; 

 
2. recomendar à Câmara Municipal de Odivelas 

que desenvolva iniciativas e práticas que 
promovam a inclusão das pessoas com 
deficiência visual, assegurando acesso 
autónomo e sem barreiras às suas publicações 
em formato papel ou digital. 

 
(Documento apresentado pela bancada do BE – 
foi Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 13 de janeiro de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONDENAÇÃO E PESAR 
 

 
 

“VOTO DE CONDENAÇÃO E PESAR 
 

PELO ASSASSINATO DO JOVEM PEDRO FONSECA 
 

Na noite de 28 de Dezembro de 2019, Pedro 
Fonseca, jovem de 24 anos, Pontinhense e irmão 
de Inês Fonseca, eleita na Assembleia de Freguesia 
da União das Freguesias de Pontinha e Famões, foi 
assassinado, por arma branca no decurso de um 
assalto, junto à Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, no Campo Grande. Os 
suspeitos do crime já foram identificados e terão 
confessado o homicídio.  
 
Terá sido junto à Faculdade de Ciências que Pedro 
Fonseca marcou encontro com os amigos, tendo 

jantado em casa, com os pais e irmã, antes de se 
deslocar para o local.  
 
Pedro, foi esfaqueado até à morte, não resistiu aos 
ferimentos e perdeu-se uma vida jovem, bem 
como aconteceu também, a outro jovem neste 
final de ano, o Luís Giovani, estudante cabo-
verdiano de 21 anos, que deixaram certamente em 
sofrimento todos os seus amigos e familiares, a 
quem prestamos as mais sentidas condolências.  
 
Sabe-se, que nada terá sido roubado ao Pedro, a 
não ser, A SUA PRÓPRIA VIDA!  
 
O PSD repudia toda e quaisquer formas de 
violência independentemente da raça, do género 
e de crenças religiosas.  
 
O Pedro nascido criado e residente no Concelho de 
Odivelas, freguesia da Pontinha é apenas um 
exemplo, mau exemplo, aqui à nossa porta da 
escalada de violência que assola a nossa sociedade 
e que não podemos deixar de combater.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão plenária de dia 9 de Janeiro 
2020, manifesta o seu profundo pesar por todos os 
crimes hediondos, em particular o que vitimou o 
do nosso jovem Munícipe, Pedro Fonseca, e 
condena todos os atos de violência, e transmite as 
suas condolências aos seus familiares e amigos.  
 
Enviar à Assembleia de Freguesia da União das 
Freguesias de Pontinha e Famões ao cuidado da 
eleita Inês Fonseca, irmã do Pedro. 
 
(Documento apresentado pela bancada do 
PPD/PSD – foi Aprovado por Unanimidade.) 
 
Odivelas, 13 de janeiro de 2020” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONCESSÃO DE TERRENO MUNICIPAL 
 

 
 

CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DE COMPLEXO DESPORTIVO 

DO PORTO PINHEIRO 
 

Concessão de exploração de terreno municipal 
para construção e exploração de complexo 
desportivo do Porto Pinheiro, nas Colinas do 
Cruzeiro, Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2019/11530, de 2019.12.06, 
aprovada na 24.ª reunião ordinária da Câmara 
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Municipal de Odivelas, realizada em 13 de 
dezembro de 2019, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 26 de 2019, página 9), 
remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal à Assembleia Municipal, para 
deliberação nos seguintes termos: 
 
- Decisão de contratar, após procedimento por 
concurso público, com publicidade internacional, 
em regime de concessão de imóvel no Porto 
Pinheiro “Colinas do Cruzeiro”, na parcela D 
“Centro Desportivo” (com a área de 2.700 m2), na 
parcela C “Centro de Estágios” (com a área de 1.650 
m2) e a parcela E “Estacionamento Público” (a área 
de 4.150 m2), perfazendo as três parcelas a área 
total de 8.500 m2, com vista à construção e 
exploração de complexo desportivo; 
 
- Peças do procedimento, Programa de Concurso 
e Caderno de Encargos, de acordo com o artigo 
40.º do Código dos Contratos Públicos; 
 
-Designação do Júri, em cumprimento do artigo 
67.º do Código dos Contratos Públicos, cujo 
presidente, nas suas faltas e impedimentos será 
substituído pelo 1.º Vogal efetivo. 
 
Membros efetivos: 
 
Florinda Lixa – Presidente; 
António Lopes – 1.º Vogal; 
Maria Borges Carneiro – 2.º Vogal; 
 
Membros suplentes: 
 
Rui Barata – 1.º Suplente; 
Teresa Reis – 2.º Suplente. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PONTOS RETIRADOS 
 

 
 

RETIRADOS OS PONTOS 2 E 3 
DA PRESENTE SESSÃO 

 
Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
de Odivelas foi posto à votação a retirada do ponto 
2 “Proposta de concessão de exploração de terreno 
municipal para construção e exploração de 
complexo desportivo no Casal da Carochia” e do 
ponto 3 “Proposta de aprovação do relatório de 
ponderação da discussão pública e da alteração 
dos limites do Plano de Urbanização da Vertente 
Sul” para uma próxima sessão da Assembleia, dado 
o adiantado da hora. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXO 
 
 
 
 

CONSULTA PUBLICA DO 
REGULAMENTO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS 

 
(Nos termos do Edital N.º 01/PRES/2020, publicado na página 31 do presente boletim) 
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Introdução 
 

 
O Centro de Exposições de Odivelas constitui  um espaço privi legiado de promoção e difusão 

das artes nos seus vários quadrantes.  

 

Para que se verif ique uma correta e racional uti l ização do mesmo, torna-se necessária  a 

existência de um conjunto de regras e pr incíp ios a que deve obedecer essa mesma 

uti l ização. 

 
Partindo dessa premissa é elaborado, ao abrigo da competência regulamentar própria,  nos 

termos do Artigo 241 º, da Const ituição da República Portuguesa e em obediência ao 

disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33 º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25 º do Anexo I à Lei 

n.º 75 / 2013, de 12 de setembro, retif icada pelas Declarações de Retificação n.º s 46 / 2013, 

de 1 de novembro e 50 - A/ 2013, de 11 de novembro, o Regulamento do Centro de 

Exposições de Odivelas.  
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CAPITULO I 

Disposições Gerais 

 

 

 
 
 
 
 

Artigo 1 º 

Objeto 

 
O presente Regulamento estabelece as normas gerais e condições de funcionamento, 

organização, uti l ização e cedência de espaços do Centro de Exposições de Odivelas (CEO).  

 

Artigo 2 º 

Natureza 

 
1. O Centro de Exposições de Odivelas é um equipamento municipal especia lmente 

vocacionado para a realização de eventos de caráter artíst ico,  de natureza individual 

ou coletiva,  bem como outro tipo de eventos,  que não de natureza artíst ica,  como por 

exemplo conferências,  congressos,  inic iativas de índole social,  da iniciativa dos 

Serviços da Câmara Munic ipal de Odivelas (CMO), e ainda outros que se enquadrem na 

dignidade e ambiência do Espaço. 

 

2. A gestão e a administração do Centro de Exposições de Odivelas,  bem como a 

coordenação da sua programação,  competem ao (à) Presidente de Câmara ou, em caso 

de delegação de competências na área da cultura,  ao (à) Vereador (a) respet ivo(a). 

 
3. A programação das atividades do Centro de Exposições de Odivelas tem como base uma 

oferta diversi f icada,  de modo a que se afirme como um equipamento cultural  de 

referência .  

 

Artigo 3 º 

Âmbito 

 
1. O presente Regulamento aplica-se a todos os ut i l i zadores do referido espaço. 

 
2. Consideram-se ut i l izadores todas as pessoas singulares ou coletivas que uti l izem o 

espaço e equipamentos do Centro de Exposições de Odivelas.  
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CAPITULO II 

Funcionamento 

 

 

 
 
 
 

 

Artigo 4 º 

Utilização 

 
1. Os ut i l izadores deverão,  obr igator iamente, zelar pela boa conservação das instalações 

e equipamentos,  observando as regras gerais de boa conduta cívica,  bem como 

respeitar as indicações e instruções fornecidas pelos trabalhadores afetos ao CEO. 

 

2. Não é permitido aos ut i l izadores dar uma ut i l ização aos espaços diferente dos fins a que 

os mesmos se destinam. 

 

3. As condições de cedência encontram-se identi f icadas nos art.o s  13º a 20º do presente 

Regulamento. 

 

Artigo 5 º 

Proibições 

 
1. É expressamente proibido aos ut i l i zadores: 

a) Fumar no interior do Centro de Exposições de Odivelas;  

b) Comer e beber no interior do Espaço, com exceção da área reservada à cafetaria 

ou, no caso de exist ir  serviço de catering integrado na realização da in iciativa,  na 

área que lhe seja dest inada; 

c) Retirar para o exterior qualquer materia l,  ou equipamento, sem prévia 

autorização escrita dos Serviços;  

d) Fazer-se acompanhar por animais,  exceto nas situações legalmente admitidas; 

e) Util izar  materiais que danif iquem as insta lações e os materia is/ equipamentos 

d isponib il izados; 

f) Fotografar,  filmar ou efetuar gravações áudio no interior do Espaço, que 

confl ituam com os direitos de autor, com exceção das imagens recolhidas pela 

comunicação social e para fins exclusivos de cobertura informativa,  e outras 

situações excecionais previamente autor izadas.  
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CAPITULO II 

Funcionamento 

 

 

 
 
 
 
 

Artigo 6 º 

Incumprimento 

 
1. Os uti l izadores que não respeitem as normas do presente Regulamento,  

designadamente,  ut i l i zando os espaços de forma indevida ou que pelo seu 

comportamento perturbem o normal funcionamento do Espaço, serão avisados para 

cessar  o comportamento;  caso persistam,  serão int imados a  abandonar o Centro de 

Exposições de Odivelas.  

 
 

2. Nas s ituações em que esteja em causa a cedência  de espaços,  nos termos do art.º 13º e 

seguintes do presente Regulamento, a sua ut i l ização indevida poderá determinar a 

impossibi l idade de cedências futuras.  

 

Artigo 7 º 

Bens Pessoais 

 
O Município de Odivelas não se responsabiliza pelo desaparecimento, extravio ou deterioração de qualquer bem, 

valor ou equipamento pertencente aos utilizadores. 

 
Artigo 8 º 

Horário de Funcionamento 
 

1. O Centro de Exposições de Odivelas está aberto ao público no seguinte horário:  

diariamente das 10h00 às 23h00. 

 
2. O Centro de Exposições de Odivelas encerra,  anualmente, nos seguintes dias: 

• 1 de janeiro 

• Domingo de Páscoa 

• 1 de maio 

• 24 de dezembro, a part ir  das 14 h00 

• 25 de dezembro  

• 31 de dezembro, a part ir  das 14 h00 
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CAPITULO II 

Funcionamento 

 

 

 
 

 

 
3.   O encerramento excecional,  em datas não mencionadas no presente Regulamento, será 

comunicado, em tempo oportuno, aos uti l izadores,  através da afixação de aviso 

escrito,  v is ível,  nas instalações. 

 

4.  O Município de Odivelas reserva-se ao direito de restr ingir temporar iamente o acesso ao 

Centro de Exposições de Odivelas,  quando ocorram iniciativas municipais no Espaço. 

 

 

 

Artigo 9 º 

Áreas Funcionais 

 
As áreas públicas do Centro de Exposições de Odivelas encontram-se divididas em três pisos 

e duas zonas exteriores:  

1. . Piso 0 
 
a) Auditório 
b) 1 Sala de ensaio 
c) 2 Salas de atelier    
d) Receção 

e) Foyer 
f) 2 Camarins 
g) Sanitários e Fraldário  

 
2. . Piso 1 

Sala António L ino 
 

3. . Piso 2 

a) Cafetaria  
b) Galeria D. Dinis  

 
4. . Zona Exterior 

a) Esplanada – Piso 2 
b) Anfiteatro – Piso 0 
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CAPITULO II 

Funcionamento 

 

 

 
 

Artigo 10 º 

Descrição das Áreas Funcionais 
 

1. Auditório: O Auditório do Centro de Exposições de Odivelas é uma sala pol ivalente,  com 

uma área de 173 m2, suscetível  de acolher as mais diversas real izações art íst icas, 

nomeadamente,  espetáculos de música,  teatro,  dança, cinema, entre outros.  Dadas as suas 

carater íst icas pol iva lentes,  const itu i -se como um Espaço onde é possível  realizar outro tipo 

de atividades,  tais como palestras,  colóquios,  conferências,  ações de formação e outras 

similares.  

 
2. Sala de ensaio: A sala de ensaio existente no Centro de Exposições de Odivelas destina-

se a receber grupos ou indivíduos,  que pretendam efetuar ensaios no âmbito da música,  do 

teatro e da dança. A referida sala tem a dimensão de 18 m 2. 

 

3. Salas de atelier: As duas salas de atelier,  cada uma com 29 m2, estão equipadas com 

lavatór ios e destinam-se, prior itar iamente,  à realização de oficinas de artes p lásticas.  

 

4. Sala António Lino: Espaço amplo com 112 m2, equipado com sistema de luz e calhas para 

receber obras dos vários quadrantes art íst icos.  

 
5. Galeria  D. Dinis:  Espaço amplo e mult i funcional com 219 m2, equipado com sistema de 

luzes, paredes amovíveis e calhas,  o que permite a real ização de vários tipos de exposições.  

 
 

Artigo 11 º 

Equipamentos e Materiais Existentes no Centro de Exposições de Odivelas 

 
1. Com o objetivo de satisfazer os pressupostos enunciados no art.º 2º, do presente 

Regulamento,  o Centro de Exposições de Odivelas encontra-se dotado de equipamento 

necessário ao funcionamento das salas que o compõem. 

 
2. Sempre que se verif ique indisponib i l idade de equipamento de apoio à real ização das 

atividades,  cabe ao uti l izador assegurar resposta a esta necessidade. 
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CAPITULO II 
 

 

 

 
 

Funcionamento 
 
 

3. Todo e qualquer tipo de equipamento disponível no Centro de Exposições de Odivelas,  

cuja propriedade é do Município de Odivelas,  só poderá ser uti l izado no interior do 

mesmo, salvo autorização superior.  

 
 
 

Artigo 12 º 

Responsabilidade dos Utilizadores 

 
1. Os ut i l izadores obrigam-se a zelar pelo bom tratamento e conservação das instalações,  

bens e equipamentos disponib il izados no Centro de Exposições de Odivelas,  sendo 

responsabi l izados pelos danos, que se veri f iquem durante o período de utilização dos 

mesmos. 

 
2. Nas situações descritas no número anterior,  a imputação da eventual responsabi l idade 

pelo dano, perda ou extravio,  será apreciada caso a caso, pela Câmara Municipal de 

Odivelas,  após audiência  prévia do responsável pela prát ica do ato e parecer prévio dos 

Serviços.
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CAPITULO III 

Condições de Cedência 

 

 

 
 
 
 
 

Artigo 13 º 

Da Cedência do Espaço 
 

1. Os espaços existentes no Centro de Exposições de Odivelas poderão ser cedidos a todos 

os indivíduos e entidades legalmente constitu ídas,  que pretendam levar a cabo 

at ividades que se enquadrem nos pr incípios enunciados no presente Regulamento. 

 

2. Não serão autorizadas real izações ou atividades que, de qualquer modo, colidam com a 

dignidade, não se enquadrem no Espaço ou perturbem o normal funcionamento do 

mesmo. 

 
Artigo 14 º 

Objeto de Cedência 

 
São passíveis de cedência os seguintes espaços: 

 

1. O Auditór io; 

2. A sala de ensaio;  

3. As 2 salas de atelier;  

4. O Foyer; 

5. O Anfiteatro. 

 
Artigo 15 º 

Da Apresentação, Instrução e Avaliação dos Pedidos de Cedência 
 

1. Os pedidos de cedência das insta lações devem ser dir igidos por escrito ao(à) Presidente 

da Câmara Municipal de Odivelas,  com a antecedência mínima de 30 dias em relação à 

data de realização do evento. 

 
2. A apresentação do pedido deve ser acompanhada pelo formulário de requerimento de 

cedência,  anexo ao presente Regulamento,  d isponibi l izado no Centro de Exposições de 

Odivelas e no site oficia l  da Câmara Municipal de Odivelas,  devidamente preenchido, 

sob pena de indefer imento liminar.  
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Condições de Cedência 
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3. Os Serviços afetos à gestão do Centro de Exposições de Odivelas procedem à apreciação 

do pedido, veri f icando o preenchimento de todos os requis itos constantes no presente 

Regulamento e submetem o projeto de decisão,  ao(à) Presidente de Câmara,  ou, em caso 

de delegação de competências,  ao(à) Vereador(a) responsável pelo Pelouro da Cultura, 

ou  ao d ir igente com competência em matéria de gestão do equipamento em causa. 

 
Artigo 16 º 

Comunicação da Decisão 

 
1. A decisão sobre o pedido de cedência é comunicada por escrito,  à Entidade Requisitante 

no prazo de 15 dias,  especificando os termos e condições da cedência.  

2. Em caso de indeferimento, a decisão deve indicar os fundamentos. 

 

Artigo 17 º 

Normas de Utilização do Espaço Cedido 
 

1. A Entidade a quem seja feita a cedência obr iga-se ao cumprimento rigoroso de todas as 

normas do presente Regulamento, particu larmente as respeitantes à segurança e à 

uti l ização dos espaços e equipamentos,  bem como a fazer cumprir essas d isposições por 

todos os partic ipantes no evento.  

 
2. A colocação de painéis de d ivulgação/publ icidade, quer no exterior,  quer no interior do 

Centro de Exposições de Odivelas,  não poderá interfer ir  com a leitura arquitetónica e 

estética do mesmo, e estará sempre condic ionada a autor ização prévia dos Serviços.  

 

3. A montagem, desmontagem e transporte do material  cedido pela Câmara Municipal de 

Odivelas para a realização da atividade sol icitada, bem como a sua conservação e 

preservação, é da responsabi l idade da Entidade Requisitante. 
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Artigo 18 º 

Responsabilidades da Entidade Requisitante 

 
1. A Entidade Requisi tante é responsável  por todo e qualquer prejuízo resultante da 

incorreta ut i l ização dos meios,  equipamentos e espaços colocados à sua d isposição, 

ainda que imputável a qualquer part icipante ou visitante da at ividade realizada. 

 
2. Caso se veri f ique a necessidade de recorrer a equipamentos específ icos,  ou serviços 

técnicos não d isponib il izados no Centro de Exposições de Odivelas,  a Entidade 

Requisitante assumirá integral  responsabi l idade pela colocação/disponib il ização dos 

mesmos. 

 

3. À Entidade Requisitante compete a obtenção de licenças e o pagamento dos direitos 

legalmente exigidos,  bem como a assunção de outros encargos que, por Lei ou 

Regulamento,  sejam apl icáveis à atividade a desenvolver.  

 

4. Poderão ser cobrados pela Entidade Requisi tante ingressos para a part icipação do 

público nas at ividades a realizar,  por valor idêntico ao declarado no pedido de 

cedência.  

 
5. Nos casos em que a duração do evento/at ividade u ltrapasse o horário de funcionamento 

do Centro de Exposições de Odivelas,  a Entidade Requisitante suportará integralmente 

o pagamento do serviço de segurança e vig i lância.  

 
6. No caso em que haja necessidade de efetuar limpeza extraordinár ia,  a Entidade 

Requisitante será integralmente responsável pelo pagamento do respetivo serviço.  

 

7. Quaisquer consequências que resultem do incumprimento do disposto no presente 

Regulamento, bem como a violação de qualquer norma legal ou regulamentar aplicável 

à ativ idade a realizar,  incluindo as refer idas no n.º 3 do presente artigo, são da exclusiva 

responsabi l idade da Entidade Requisitante. 
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Artigo 19 º 

Pagamentos 

 

1. As taxas e respet ivas isenções e reduções a cobrar como contrapart ida de cedência de 

espaços no Centro de Exposições de Odivelas constam do “Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Munic ipais” do Município de Odivelas (RTORMMO).  

 

2. O valor devido pela cedência dos espaços deverá ser liquidado no prazo máximo de 48h, 

após a comunicação do deferimento do pedido de cedência,  na Tesouraria da Câmara 

Municipal de Odivelas,  ou no Balcão da Câmara Municipal de Odivelas da Loja do 

Cidadão.  

 

3. Para os efeitos previstos no número anterior,  os Serviços afetos à gestão do Centro de 

Exposições de Odivelas emitirão a respetiva Guia de Pagamento.  

 

4. A Entidade Requisi tante deverá apresentar o comprovativo de pagamento da taxa 

devida pela cedência do espaço, nos Serviços afetos à gestão do Centro de Exposições 

de Odivelas,  no prazo máximo de 48h, após liquidação da mesma, sob pena de revogação 

do despacho de defer imento do pedido de cedência.  

 

a) No caso de atividades realizadas em sábados e domingos, o comprovativo deverá ser entregue 

até às 17h30 da quinta-feira imediatamente anterior à data da cedência. 

 

5. No caso do tempo de uti l ização da sala cedida ultrapassar as horas inic ia lmente 

previstas e pagas,  será emitida nova Guia de Pagamento a liquidar no prazo máximo de 

48h, na Tesourar ia da Câmara Munic ipal de Odivelas ou no Balcão da Câmara Municipal 

de Odivelas da Loja do Cidadão. 

 

6. Por del iberação da Câmara Municipal de Odivelas pode isentar-se, nos termos do 

RTORMMO, total ou parcia lmente,  de pagamento de taxas,  atividades e/ ou eventos que 

sejam apoiadas pelo Município,  consti tu indo essa isenção uma forma de apoio.  



CAPITULO III 

Condições de Cedência 

Regulamento do Centro de Exposições de Odivelas 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Artigo 20 º 

Cancelamento de autorização de cedência 

 
1. A autor ização de cedência será cancelada, quando se veri f ique alguma das seguintes 

situações:  

a) Não pagamento do valor das taxas nos termos definidos no art.º 19º do presente 

Regulamento; 

b) Constatação de que a cedência de espaços se destina a fins d i ferentes daqueles para 

que foi concedida a autor ização; 

c) Util ização  por Ent idades/  Uti l izadores  estranhos  aos que constam  como 

requisi tantes no pedido de autorização de cedência.  

 

2. Sempre que se veri f ique qualquer uma das situações previstas no número anterior,  bem 

como nos casos de desistência por parte da Entidade Requisitante,  os montantes 

entretanto pagos não serão devolvidos,  salvo em situações devidamente justi f icadas.  
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CAPITULO IV 

Disposições finais 

 

 

 
 
 
 
 

Artigo 21 º 

Disposições Finais 

 

Para todos os efeitos,  a aceitação da cedência de um espaço ou equipamento impl ica  o 

conhecimento do conteúdo do presente Regulamento, com o qual concorda e se obriga a 

cumprir.  

 
 
 

Artigo 22 º  

Reclamações/ Sugestões 

 

1. Os ut i l izadores que pretendam apresentar sugestões,  relativas ao funcionamento do 

Centro de Exposições de Odivelas poderão fazê-lo, depositando-as na caixa,  devidamente 

assinalada para o efeito, d isponível no Centro de Exposições de Odivelas,  ou enviando por 

e-mail  para a Câmara Municipal de Odivelas.  

 
2. Caso pretendam apresentar reclamações,  poderão fazê-lo no “Livro de Reclamações”, 

bastando, para tanto,  sol icitá- lo. 

 
 
 

Artigo 23 º 

 Situações omissas 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Odivelas.  

 
Artigo 24 º 

Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor no prazo de dez dias a contar da sua publicação no Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões. 
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