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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1188..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  33  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 09 de Maio de 2007, devendo 
ser transcrita a proposta de deliberação no seu ponto 1. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PER-FAMÍLIAS 
 

 
 

CANDIDATURA AO PROGRAMA PER-FAMÍLIAS 
 

Atribuição de um apoio, ao agregado familiar de Belmiro 
Landim Vaz, com a matricula no PER n.º 82.23.1, a 
fundo perdido de 20% do valor estipulado pela Portaria 
n.º 696/2006 de 10 de Julho, para a tipologia T4, no 
valor de €14.832,40 (catorze mil oitocentos e trinta e dois 
euros e quarenta cêntimos), correspondente à 
comparticipação do Município no Programa PER 
Famílias, para resolução efectiva da situação habitacional 
desse agregado familiar, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/18000, de 24.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIDA CAUTELAR 
 

 
 

ENCERRAMENTO PREVENTIVO DE ESTABELECIMENTO AO 
ABRIGO DO REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO 

 
Aplicação da medida cautelar de encerramento 
preventivo de estabelecimento sito na Loja A, Lote 325, 
da Rua Alfredo Ruas, na Freguesia da Ramada, nos 
termos dos n.º 1 e n.º 2 do art.º 27º do Regulamento 
Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 14 de Janeiro, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/16072, de 17.08.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, datado 
de 27 de Setembro de 2007, para atribuição à Sociedade 
Musical e Desportiva de Caneças, de apoio, sob a forma 
de transporte, realizado em veículo municipal, nos dias 
29 e 30 de Setembro de 2007, para deslocações entre 
Odivelas/Lisboa e Alcochete/Odivelas, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2007/17832, de 
20.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AMOVALFOR 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VALE DO FORNO 

 
Atribuição à AMOVLAFOR – Associação de Moradores 
do Vale do Forno, de apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 28 de Setembro de 
2007, para deslocação a Tomar, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2007/18255, de 
27.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO LUSA DE ARTES MARCIAIS COREANAS 
 

Atribuição à Associação Lusa de Artes Marciais 
Coreanas, de apoio, sob a forma de transporte, a realizar 
em veículo municipal, no dia 20 de Outubro de 2007, 
para deslocação a Faro, de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2007/18365, de 27.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais 
do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, de 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 14 de Outubro de 2007, para 
deslocação a Portalegre, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/17724, de 19.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, de apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 6 de Outubro de 2007, para deslocação à Cova da 
Piedade, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/17988, de 24.09.2007. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 45625/RC – BAIRRO SOL NASCENTE, FAMÕES 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DO 

BAIRRO SOL NASCENTE 
 

Aprovação dos seguintes pontos, de acordo com 
proposto nas folhas 4206 a 4207 do processo acima 
referido e nos termos das informações dos serviços n.º 
161/JS/DRU/DGOU/07, de 27.09.2007 e n.º 
55/SM/DRU-07, de 27.09.2007, constantes do mesmo 
processo: 
 
- Aditamento ao projecto de loteamento (reconversão 
urbana) aprovado em deliberação da 14ª Reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas de 13 de Julho de 2005;  
 
- Autorização das obras de urbanização com base nos 
projectos de infra-estruturas apresentados e suas 
condições de execução;  
 

 - Fixação do valor da caução para efeitos de garantia da 
boa e regular execução das obras de urbanização;  
 
- Aprovação da listagem específica com a quota de 
comparticipação de cada lote no valor da caução; 
 
 - Aceitação da compensação em numerário pela área de 
cedência para equipamento de utilização colectiva em 
falta e taxa municipal de urbanização; 
 
 - Condições a cumprir antes da emissão do alvará de 
loteamento;  
 
 - A construção do Parque Infantil não terá encargos para 
a Câmara Municipal de Odivelas, devendo os mesmos 
serem assumidos pela Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º URB./2007/11609 
BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, LOTE 63, FAMÕES 

SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 
 

Substituição da garantia bancária constituída sobre o lote 
63 inserido no Bairro Trigache Norte – AUGI I, em 
Famões, pelo depósito caução, em nome de António 
Manuel Pereira Grilo, na Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de €2.538,00 (dois mil, quinhentos e trinta e oito 
euros), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2001, de acordo 
com o proposto na informação n.º 343 /PC/ DGOU/ 
DRU/ 2007, de 11.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º URB./2007/11608 
BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, LOTE 64, FAMÕES 

SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 
 

Substituição da garantia bancária constituída sobre o lote 
64 inserido no Bairro Trigache Norte – AUGI I, em 
Famões, pelo depósito caução, em nome de Raul Pereira 
Grilo, na Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€2.154,27 (dois mil, cento e cinquenta e quatro euros e 
vinte e sete cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 
acordo com o proposto na informação n.º 344 /PC/ 
DGOU/ DRU/ 2007, de 11.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º URB./2007/11780 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 48, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
 

Substituição de hipoteca legal constituída sobre o lote 48 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, 
pelo depósito caução, em nome de Abel Pereira dos 
Santos, na Caixa Geral de Depósitos, no valor de €535,27 
(quinhentos e trinta e cinco euros e vinte e sete 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 11/2001, de acordo 
com o proposto na informação n.º 349 /PC/ DGOU/ 
DRU/ 2007, de 12.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º URB./2007/12097 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 72, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
 

Substituição de hipoteca legal constituída sobre o lote 72 
inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, 
pelo depósito caução, em nome de José Francisco 
Gonçalves Rato, na Caixa Geral de Depósitos, no valor 
de €474,15 (quatrocentos e setenta e quatro euros e 
quinze cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará n.º 11/2001, de 
acordo com o proposto na informação n.º 356/PC/ 
DGOU/ DRU/ 2007, de 20.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º URB./2007/11357 
BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 185, RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
 

Substituição de hipoteca legal constituída sobre o lote 
185 inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, 
pelo depósito caução, em nome de Pedro Lopes Pinto, 
na Caixa Geral de Depósitos, no valor de €340,50 
(trezentos e quarenta euros e cinquenta cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 11/2001, de acordo com o 
proposto na informação n.º 352/PC/ DGOU/ DRU/ 
2007, de 18.09.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 8077/L – QUINTA DAS TÍLIAS 
SERRA DA AMOREIRA, RAMADA 

APROVAÇÃO DO ESTUDO DE LOTEAMENTO 
URBANIZAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A. 

 
Estudo de Loteamento de uma parcela com 11.902m2, 
situada na Vertente Poente da Serra da Amoreira, na 
freguesia da Ramada. O estudo apresentado prevê a 
constituição de nove lotes destinados a habitação (22 

fogos) e um lote destinado a actividades económicas. É 
proposta uma área total de construção de 4.165,70m2, 
sendo 2.923,00 m2 (70%) destinados a habitação e 
1.242,70m2 (30%) destinados a actividades económicas. 
As tipologias propostas são predominantemente 
moradias, isoladas e em banda, não ultrapassando as suas 
volumetrias os três pisos, de acordo com o proposto na 
informação n.º 26/DDGOU/AS de 21-09-2007 e 
27/DDGOU/AS, de 21-09-2007, do processo n.º 
8077/L, e nos termos das informações dos serviços 
constantes nas folhas 204 a 209. 
 
“…Em termos de tipologia a proposta define-se do 
seguinte modo: 
 
Lote 1 - moradia bifamiliar isolada com projecto de 
arquitectura aprovado (proc.° 23079/OCP/OC) 
Lote 2 - condomínio habitacional fechado, composto por 
oito moradias isoladas e em banda 
Lote 3 - edifício destinado a actividades económicas 
Lotes 4 a 9 - seis moradias unifamiliares dispostas em 
banda 
Lote 10 - condomínio habitacional com seis fogos 
dispostos em banda. 
As moradias possuem 1 e 2 pisos + cv(s) e o edifício de 
actividades económicas 3 pisos + cvs.  
 
Em termos de parqueamento é prevista a criação de 120 
lugares de estacionamento, sendo 29 na via pública e 91 
no interior dos lotes….” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MÊS DO IDOSO 
 

 
 

COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO 
 

“Comemorações do Mês do Idoso” através da realização 
das seguintes iniciativas: 
 
Dia 2 de Outubro, Tarde de Fados - actividade de cariz 
sócio-recreativa com o objectivo de proporcionar 
momentos de convívio e lazer. Nesta tarde de Fados, os 
fadistas Elvira Igreja, Fernanda Lemos, Olga Sousa e 
Manuel Gomes serão acompanhados à viola por 
Fernando Gomes e à guitarra por Manuel Gomes. 
Horário: 14h30 - 17H00 
Local: CAELO em Odivelas  
 
• Dia 18 de Outubro, Tarde Dançante - actividade de 
cariz sócio-recreativa com o objectivo de proporcionar 
momentos de convívio e lazer, dinamizada por um grupo 
musical, constituído por Fernando Simão (viola, ntmo e 
voz) e José Pedro (viola, baixo e voz) 
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• Dia 25 de Outubro - Actuação dos grupos de cantares 
das IPSS - esta actividade tem como objectivo dar a 
conhecer das respectivas instituições e permitir um 
momento de convívio e de interacção entre os idosos. 
Esta iniciativa é planeada em conjunto com as 
instituições e de acordo com a disponibilidade de cada 
uma. 
Horário: 14h30 - 17h00  
Local: Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 
 
De referir que nas tardes de 2, 18 e 25 de Outubro, 
durante as iniciativas, será servido um pequeno lanche as 
participantes. 
 
Aceitação dos patrocínios para a realização da referida 
iniciativa a realizar nos dias 2, 18 e 25 de Outubro de 
2007, de acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2007/18076, de 20-09-07: 
 
1. Os fadistas Elvira Igreja, Fernanda Lemos, Olga Sousa 
e Manuel Gomes oferecem a sua actuação; 
 
2. O Forno da Cidade oferece o lanche do dia 2 de 
Outubro para 130 idosos no valor de € 585,00 e o 
desempenho dos guitarristas no valor de €75,00, num 
total de €660,00; 
 
3. A Kilumba oferece o lanche do dia 18 de Outubro 
para 130 idosos no valor €390,00; 
 
4. A MatrixOpticas da Pontinha oferece o desempenho 
do grupo musical que actuará no dia 18 de Outubro, no 
valor de € 100,00; 
 
5. O Restaurante “O Manjar do Casar oferece o lanche 
do dia 25 de Outubro para 130 idosos no valor de 
€890,00.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1100  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL 
NA ASSEMBLEIA GERAL DA MUNICIPÁLIA, E.M. 

 
Os Membros da Câmara Municipal de Odivelas, na sua 
totalidade, são os representantes da Câmara Municipal de 
Odivelas na Assembleia-Geral da Municipália – Gestão 
de Equipamentos e Património do Município de 
Odivelas EM. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PAVILHÕES DESPORTIVOS 
 

 
 

UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS 
SOB GESTÃO MUNICIPAL 

 
O Regulamento de Utilização dos Pavilhões Desportivos 
sob Gestão Municipal foi aprovado na 17ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
19 de Setembro de 2007 (Boletim Municipal n.º 17/2007, de 
02 de Outubro de 2007), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/16556, de 29.08.2007 e 
seus anexos, e com as alterações introduzidas na própria 
Reunião. Posteriormente, foi enviado à Comissão 
Especializada Permanente de Educação, Cultura, 
Juventude e Desporto, da Assembleia Municipal, para 
emissão de parecer, a partir do qual foi elaborado, pelos 
Serviços, um Memorando com as sugestões aceites e não 
aceites para deliberação na presente Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas. Para 
além destas, o referido Regulamento sofreu ainda 
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alterações na presente Reunião, que foram aprovadas, 
assim como as alterações propostas no Memorando, e as 
alterações aprovadas na 17ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.° 67/PRES/2007 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho - Projecto 
Municipal de combate ao abandono e insucesso 
Escolares – 3.º Ciclo do Ensino Básico - Em parceria 
com a Associação Empresários Pela Inclusão Social – 
EPIS 
 
As politicas de inclusão social são, nos dias de hoje, um 
dos temas de alargado consenso na Sociedade 
Portuguesa, com o empenhamento de entidades públicas 
e privadas na procura de estratégias que fomentem a 
inclusão por forma a proporcionar uma melhor formação 
e uma acrescida qualidade de vida aos grupos de cidadãos 
que, por múltiplos factores, se encontram em situações 
de risco. 
 
Ao longo do presente mandato o Município de Odivelas 
tem demonstrado uma especial sensibilidade para este 
tema, procurando parcerias para o desenvolvimento de 
projectos inclusivos. 
 
È neste contexto que a CMO e a Associação 
Empresários Pela Inclusão Social (EPIS) têm vindo a 
desenvolver esforços no sentido da implementação de 
um projecto inovador de combate ao abandono e 
insucesso escolares nas escolas da área do Município de 
Odivelas. 
 
Considerando a necessidade de articulação entre o 
Município de Odivelas e a Associação EPIS determino a 
criação de um grupo de trabalho, com a seguinte 
composição: 
 
Dr.ª Margarida Freitas - Directora do Departamento 
Sociocultural, que coordenará. 
 
Sr.° Paulo César Teixeira Prata - Adjunto da Presidente 
 
Dr. Hugo Martins - Adjunto da Senhora Vereadora 
Fernanda Franchi 
 
Dr.ª Lúcia Inácio - Chefe da Divisão de Educação 
 
Dr.ª Isabel Dias - Técnica da Divisão de Educação 
 
Dr.ª Débora Correia - Jurista afecta ao Departamento 
Sociocultural 
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O Grupo de Trabalho acima identificado, deverá no 
prazo de 10 dias apresentar-me um Projecto de trabalho 
com respectivo cronograma, visando a implementação 
deste importante projecto no ano lectivo em curso. 
 
Odivelas, 21 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 73/PRES/2007 
 

Assunto: Nomeação da Drª. Sofia Isabel Antunes 
Monteiro, no Cargo de Coordenadora do Sector de 
Apoio ao Desenvolvimento Empresarial, da Divisão de 
Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados. 
 
Considerando: 
 
1) As competências da Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados previstas no art° 38° do ROMO; 
 
2) A importância de desconcentração enquanto medida 
indispensável ao correcto exercício da gestão dos 
serviços, num quadro de responsabilidades partilhadas e 
assumidas aos diferentes níveis da escala hierárquica; 
 
3) O disposto do art°. 63° alínea f) do ROMO; 
 
Nomeio, a Dr.ª Sofia Isabel Antunes Monteiro, Técnica 
Superior de Economia de 1ª. Classe, do Quadro de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
coordenadora do Sector de Apoio ao Desenvolvimento 
Empresarial. 
 
A presente nomeação produz efeitos a 6 de Outubro de 
2007. 
 
Odivelas, 9 de Outubro de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 74/PRES/2007 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Maria Isabel Pereira Costa, 
no Cargo de Coordenadora do Sector de Secretaria 
Central, do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico. 
 
Considerando: 
 

1) As competências do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico previstas no art° 30° do 
ROMO; 
 
2) A importância da desconcentração enquanto medida 
indispensável ao correcto exercício da gestão dos 
serviços, num quadro de responsabilidades partilhadas e 
assumidas aos diferentes níveis da escala hierárquica; 
 
3) O disposto do art°. 63° alínea f) do ROMO; 
 
Nomeio, a Dr.ª Maria Isabel Pereira Costa, Técnica 
Superior de Direito de 2.ª Classe, do Quadro de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, como coordenadora 
do Sector de Secretaria Central. 
 
A presente nomeação produz efeitos a 10 de Outubro de 
2007. 
 
Odivelas, 10 de Outubro de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 76/PRES/2007 
 

Assunto: Planeamento das Iniciativas na Câmara 
Municipal de Odivelas 
 
O actual executivo tem vindo a introduzir novos 
métodos e ferramentas de gestão que têm contribuído 
para a melhoria generalizada do funcionamento da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
A gestão de um Município de grandes dimensões exige a 
adopção de instrumentos de organização e planeamento 
evoluídos, que permitam optimizar a utilização dos 
recursos municipais. 
 
Num contexto de escassez de recursos, as funções de 
planeamento assumem um papel fundamental, uma vez 
que, permitem a sua optimização, possibilitando um 
melhor encadeamento de tarefas nos serviços e nas 
relações entre serviços, com vista à obtenção de ganhos 
de produtividade e consequente redução de custos. 
 
Verificando-se que a Câmara Municipal de Odivelas, 
através dos seus serviços, organiza anualmente um 
número elevado de iniciativas e que estas envolvem 
recursos municipais, determino a adopção de um Plano 
Anual de Iniciativas da Câmara Municipal de Odivelas, 
com observação dos seguintes procedimentos: 
 
1. Os Serviços passam a elaborar as suas propostas de 
iniciativa, a incluir no Plano Anual de Iniciativas da 
CMO, através da inclusão de anexo próprio (modelo a 
aprovar), na proposta de orçamento dos serviços; 
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2. Em sede de análise das propostas de orçamento, o GP 
e o GCRPP avaliam as propostas de iniciativa enviadas 
pelos serviços e elaboram o Plano Anual de Iniciativas; 
 
3. O Plano Anual de Iniciativas poderá ser revisto até ao 
final da penúltima semana dos meses de Março, Junho e 
Setembro; 
 
4. As propostas de iniciativa para o ano de 2008 devem 
ser enviadas ao GCRPP até ao final do dia 31 de 
Outubro, devendo incluir a estimativa de custos por 
natureza de despesa, devidamente acompanhada de uma 
relação das necessidades de aquisição de bens e/ou 
serviços ao exterior, bem como, da necessidade de 
realização de trabalho extraordinário e requisição de 
transporte ao DTO; 
 
5. Por cada iniciativa é elaborada uma Ficha de Iniciativa 
(modelo a aprovar), devendo a mesma ser submetida ao 
GCRPP com uma antecedência, nunca inferior a um mês 
e meio, relativamente à data em que ocorre a iniciativa; 
 
6. Por cada iniciativa será elaborado um relatório a 
apresentar pelo serviço responsável (modelo a aprovar), 
onde constam obrigatoriamente os resultados da 
avaliação efectuada e os custos finais da iniciativa, sendo 
o mesmo enviado ao GCRPP para competente análise; 
 
7. Cada iniciativa deverá ser avaliada recorrendo a 
diversas metodologias, nomeadamente, questionários de 
satisfação dos participantes (incluindo também os 
serviços envolvidos). 
 
Odivelas, 11 de Outubro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 77/PRES/2007 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal, na Coordenadora do 
Gabinete de Apoio ao Cidadão, Dr.ª Maria de Fátima da 
Cruz Simões Estêvão 
 
Nos termos dos artigos 68°/n.º 2 a) e 70/n.º 2 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 - 
A12002, de 11 de Janeiro e Rectificada pela Declaração 
de rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e, 
genericamente, nos termos dos artigos 35° e 37° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto - Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, pelo 
presente Despacho, delego, na Coordenadora do 
Gabinete de Apoio ao Cidadão, Senhora Doutora Maria 
de Fátima da Cruz Simões Estêvão, as competências 
abaixo discriminadas, a exercer no âmbito do Gabinete 
de Apoio ao Cidadão e do Serviço Autárquico de 
informação ao Consumidor 

1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o 
respectivo plano anual; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Gabinete e 
do Serviço referidos, com excepção das referidas no 
artigo 71° do Estatuto Disciplinar; 
 
5. Propor a realização de trabalho extraordinário, 
nocturno, em dias de descanso semanal, complementar e 
feriados, dentro dos limites legalmente estabelecidos e 
sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Autorizar despesas de aquisição de bens e serviços até 
ao limite de € 1.500 (mil e quinhentos euros), sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 
2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 
de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro e pelo Decreto - Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento estrito do Decreto - Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho; 
 
9. Autorizar termos de abertura e encerramento de livros 
sujeitos a essa formalidade; 
 
10. Praticar actos de carácter instrumental necessários ao 
exercício da competência decisória da delegante, 
nomeadamente: 
 
a. Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os 
diversos órgãos e serviços do Município; 
 
b. Receber e encaminhar sugestões e reclamações na área 
do consumo para instituições externas á Câmara 
Municipal; 
 
c. Articular com os restantes serviços municipais a 
informação necessária para uma adequada e célere 
resolução dos processos em tramitação na Câmara 
Municipal; 
 
d. Informar sobre todos os serviços públicos em 
Odivelas; 
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e. Proporcionar um atendimento personalizado e 
permanente aos cidadãos no relacionamento entre estes e 
os serviços municipais; 
 
f. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a processos ou a 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais; 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pela delegada. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente Despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercido das competências delegadas deverá a 
delegada prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genético de 
informar. 
 
Por este Despacho revogo o Despacho n.º 
114/PRES/2006. 
 
Odivelas, 16 de Outubro de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DSC/2007 
 

Assunto: Subdelegação de competências na Chefe de 
Divisão de Juventude e cultura 
 
Considerando a habilitação constante no disposto no 
Art.º 70°, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e Rectificada pela 
Declaração n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro, e 
genericamente no Artigo 36° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de Setembro, e ao abrigo do 
Despacho de Subdelegação de Competências da Sra. 
Vereadora, Fernanda Franchi, Despacho n.º 
02/GVMFF/2006, subdelego, pelo presente despacho, 
na Chefe de Divisão de Juventude e Cultura, Dra. Corália 
Viçoso da Conceição Afonso Rodrigues, as seguintes 
competências, que serão exercidas no âmbito da 

respectiva divisão, com excepção do Sector de 
Bibliotecas e Arquivo Histórico, nos seguintes termos e 
limites: 
 
Com o objectivo da consecução das atribuições da 
referida unidade orgânica, estabelecidas no Artigo 50° do 
ROMO, subdelego, ainda, as competências que em 
seguida se discriminam: 
 
a) Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
b) Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 
mapas e requerimentos dos trabalhadores da respectiva 
unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, 
com excepção das referidas no Art.° 71, do Estatuto 
Disciplinar dos funcionários e Agentes da Administração 
Pública Central, Regional e Local; 
 
e) Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
f) O A competência genérica de gestão e Instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços; 
 
g) Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no 
que às atribuições da Divisão de Juventude e Cultura 
concerne. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 20 de Setembro de 2007. 
 

Por Subdelegação de Competências, 
A Directora do Departamento Sócio-cultural 

(a) Mª Margarida de Freitas 
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DESPACHO N.° 02/DSC/2007 
 

Assunto: Subdelegação de competências na Chefe de 
Divisão de Juventude e Cultura 
 
Com o objectivo de garantir uma maior eficácia de gestão 
do Sector de Turismo, integrado na Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico, e 
considerando o disposto no Art° 36° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, bem como as competências que me 
foram subdelegadas pelo Despacho n.º 
03/GVMFF/2007, subdelego as seguintes competências 
na Chefe de Divisão de Juventude e Cultura, Dra. Corália 
Viçoso da Conceição Afonso Rodrigues, as quais devem 
ser exercidas no âmbito do referido Sector: 
 
a) Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
b) Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 
mapas e requerimentos dos trabalhadores da respectiva 
unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, 
com excepção das referidas no Art.º 71º, do Estatuto 
Disciplinar dos funcionários e Agentes da Administração 
Pública Central, Regional e Local; 
 
e) Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
f) A competência genérica de gestão e Instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços; 
 
g) Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no 
que às atribuições do Sector de Turismo, concerne. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar à subdelegante todas as informações 

solicitadas, independentemente do dever genético de 
informar. 
 
Odivelas, 25 de Setembro de 2007. 

 
Por Subdelegação de Competências, 

A Directora do Departamento Sócio-cultural 
(a) M.ª Margarida de Freitas 

 
 
 

DESPACHO N.° 03/GVMFF/2007 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências na 
Senhora Directora do Departamento Sócio-cultural, Dr.ª 
Maria Margarida dos Santos de Freitas. 
 
Com o objectivo de garantir uma maior eficácia de gestão 
do Sector de Turismo, integrado na Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico, e 
considerando o disposto no Art.° 35º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, bem como as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelos Despachos ns.° 
51/PRES/2006 e 64/PRES/2007, subdelego as 
seguintes competências na Senhora Directora do 
Departamento Sócio-cultural, Dr.ª Maria Margarida dos 
Santos Freitas, as quais devem ser exercidas no âmbito 
do referido Sector: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo de férias mediante os respectivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e Injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com excepção das referidas no Artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 
Púbilca Central Regional e Local. 
 
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 
de custo, confirmando as informações neles constantes e 
a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
6. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
7. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
8. Autorizar, no âmbito do Sector de Turismo integrado 
na Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e 
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Projectos Comparticipados do Departamento de 
Planeamento Estratégico e Desenvolvimento 
Económico, 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 
competências atribuídas à entidade pública contratante 
pelo Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele 
limite sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas als d), 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.° 162/99, de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.° 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no 
Artigo 16°, do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar.” 
 
Odivelas, 24 de Setembro de 2007. 

 
A VEREADORA 

(a) M.ª Fernanda Franchi 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Financeira 
 

 
 

Despachos de autorização de pagamento exarados pela 
Sr.ª Presidente e pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira,  
nos termos da Informação n.º 17354/2007, de 12.09.2007,  
no âmbito da Divisão Financeira: 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente de Câmara: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Algeco, S.A.”, no valor de 
€3.011,64, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº4953/2007 de 13-03-2007. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 17-05-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Biosanidade, Lda”, no valor de 
€3.258,67, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº8347/2007 de 26-04-2007. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 05-06-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Adlis, Lda”, no valor de 
€5.723,17, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº14770/2007 de 23-07-2007. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo o pagamento, nos termos 
propostos. 
Data de Decisão: 30-07-2007 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Chefe da Divisão Financeira: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “EDP Serviço Universal, S.A.”, 
no valor de €22,12, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº8856/2007 de 07-05-2007. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e autorizo o pagamento no montante de €22,12, 
conforme proposto. 
Data de Decisão: 07-05-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “EDP Serviço Universal, S.A.”, 
no valor de €14,56, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº8970/2007 de 05-05-2007. 
Decisão do Sr. Chefe da Divisão Financeira: Tomei 
Conhecimento e autorizo o pagamento no montante de €14,56, 
conforme proposto. 
Data de Decisão: 08-05-2007 
 
 
 
 
 
 

 

Ambiente e Salubridade 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006,  
de 8 de Março de 2006, durante o período compreendido entre  
23 de Julho a 26 de Setembro de 2007, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/18258, de 26 de Setembro de 
2007: 
 
 
Departamento do Ambiente e Salubridade 
 
Divisão de Ambiente 
 
Edoc/2007/54363 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº A324 da 
Odivelcultur, no valor de €346.67 (trezentos e quarenta e seis 
euros e sessenta e sete cêntimos), valor com IVA incluído à taxa 
de 21 %, referente ao pagamento do filme “Uma Verdade 
Inconveniente”, exibido no dia 04 de Junho, no âmbito do Dia 
Mundial do Ambiente. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007.07.17 
 
Informação Interno/2007/15347 de 2007-08-01 – Edoc 31560 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 121 da 
SOPOGEP, Lda, no valor de €5.953.20 (cinco mil novecentos e 
cinquenta e três euros e vinte cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa legal em vigor, referente a intervenção de 
desassoreamento do afluente da Ribeira da Póvoa, junto à Rua 
das Fábricas, na freguesia do Olival Basto. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados que 
merecem a minha concordância. 
Data: 2007-09-13 
 
 
Divisão de Prevenção Higio-Sanitária 
 
Informação Interno/2007/15738 de 2007/08/09 – Edoc 65418 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 22. 00251 da 
Valorsul, no valor de €3.043.37 (três mil e quarenta e três euros 
e trinta e sete cêntimos), valor com Iva incluído à taxa de 5 %, 
referente à utilização do sistema da Valorsul – Aterro Sanitário 
de Mato da Cruz, para deposição de resíduos sólidos urbanos e 
equiparados durante o mês de Julho, proveniente das 
intervenções de limpeza de estaleiros das Juntas de Freguesia de 
Odivelas e Olival Basto. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/09/03 
 
Informação Interno/2007/17244 de 2007/09/10 – Edoc 70983 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 22. 00294 da 
Valorsul, no valor de €4.516,24 (quatro mil quinhentos e 
dezasseis euros e vinte e quatro cêntimos), valor com Iva 
incluído à taxa de 5 %, referente à utilização do sistema da 
Valorsul – Aterro Sanitário de Mato da Cruz, para deposição de 
resíduos sólidos urbanos e equiparados durante o mês de 
Agosto, proveniente das intervenções de limpeza de espaços 
públicos das Freguesias da Pontinha e da Ramada, do  estaleiro 
das Juntas de Freguesia de Odivelas e do terreno municipal sito 
na Avenida das Oliveiras na freguesia da Ramada. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/09/2007 
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Divisão de Parques e Jardins 
 
Processo Nº 61/2006/PV-DAS/DPJ 
Informação Interno/2007/13195 de 2007-06/29 – Edoc 56147 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento 
das facturas nº 10000272, 10000273, 10000274, 10000275, 
10000276 da Plantiagro Jardinagem e Agricultura S.A, 
referentes aos serviços de manutenção e conservação de 
espaços verdes – Parque Urbano da Póvoa de Santo Adrião de 
2007/01/23 a 2007/02/22, 2007/02/23 a 2007/03/22 a 
2007/04/22, 2007/04/23 a 2007/05/22 e 2007/05/23 a 
2007/06/22 respectivamente, no valor mensal de € 1.190,64 
(mil cento e noventa euros e sessenta e quatro cêntimos, 
perfazendo um valor total de € 5.953,20 (cinco mil novecentos 
e cinquenta e três euros e vinte cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa de 21 %.  
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/07/27 
 
Processo nº 5.5/2007OL-DAS/DPJ  
Informação Interno/2007/15046 de 2007/07/26 – Edoc 46013 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 7001161898 dos 
Serviços Municipalizados de Loures, no valor de €929.01 
(novecentos e vinte e nove euros e um cêntimo), valor com 
IVA incluído à taxa legal em vigor, referente à instalação de um 
ramal de água na Rua Humberto Delgado. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/08/02 
 
Informação Interno/2007/15137 de 2007/07/27 – Edoc 47399 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº 7001165734 dos Serviços Municipalizados de Loures 
no valor de €48,76 (quarenta e oito euros e setenta e seis 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 21 %, referente à 
instalação de um contador de água no Largo 25 de Abril em 
Odivelas. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/08/02 
 
 
 

 

Médico Veterinário Municipal 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006,  
de 8 de Março de 2006, durante o período compreendido entre  
23 de Julho a 26 de Setembro de 2007, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/18258, de 26 de Setembro de 
2007: 
 
 
Processo AT.07.02/1-2005 
Informação Interno 16197/2007 de 2007/08/20 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº B-75, emitida pela Fundação São Francisco de Assis, 
no valor de €3.025 (três mil e vinte e cinco euros), valor com 
Iva incluído à taxa de 21 %, no âmbito do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 08/05 – Recolha, Tratamento e 
Encaminhamento de Animais Errantes, referente ao serviço 
efectuado no mês de Julho de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/08/20 
 

Processo Nº 11.14./04-2007 
Informação Interno 16198 de 2007/08/20 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº M07090008702 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de €66.40 (trinta e quatro euros e doze cêntimos), valor com Iva 
incluído à taxa de 21 %, referente à cremação de cadáveres de 
animais no Canil Municipal de Lisboa durante o mês de Junho 
de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/08/20 
 
Processo AT.07.02/1-2005 
Informação Interno 16936/2007 de 2007/09/05 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº B-77, emitida pela Fundação São Francisco de Assis, 
no valor de €3.025 (três mil e vinte e cinco euros), valor com 
Iva incluído à taxa de 21 %, no âmbito do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 08/05 – Recolha, Tratamento e 
Encaminhamento de Animais Errantes, referente ao serviço 
efectuado no mês de Agosto de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/08/20 
 
Processo 11.14/4-2007 
Informação Interno/2007/17454 de 2007-09-13 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº MO7090009201 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de €25.59 (vinte e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos), 
valor com Iva incluído à taxa de 21 %, referente à cremação de 
cadáveres de animal no Canil da Câmara Municipal de Lisboa, 
durante o mês de Agosto 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/09/13 
 
 
 

 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/18271, de 27 de Setembro de 
2007, referente ao período de 13 a 26 de Setembro de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/17823 de 2007-09-20 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado familiar nº 
020.0096.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 118/VJE/2007, referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento do Sr. Ilídio Pereira Semedo, por falta 
de residência permanente na construção precária nº 96, do 
Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião.  
Data: 2007-09-21 
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Interno/2007/17757 de 2007-09-19 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado familiar 
nº 083.0028.1 a residir no Pré- Fabricado nº 20, Bairro 
Municipal da Arroja, Odivelas. Decisão Final.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 117/VJE/2007, referente à 
Exclusão do programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento dos Srs. João Arlindo Rodrigues das 
Neves, Nelson Domingos Rodrigues das Neves, Edgar António 
Rodrigues das Neves, Luís Filipe Neves Lopes da Silva e 
Claudia Solange Neves Lopes da Silva, por falta de residência 
permanente no Pré-Fabricado nº 20, do Núcleo 83 PER, Bairro 
Municipal da Arroja, Odivelas.  
Data: 2007-09-21 
 
Interno/2007/17311 de 2007-09-04 
Assunto: Flora Figueiredo Godinho Alves – Proposta de 
adequação de tipologia. 
Decisão: Atribuição de um nº PER a este agregado familiar; 
realização de um aditamento ao actual contrato de 
arrendamento e revisão da renda devido a uma profunda 
alteração económica no agregado familiar.  
Data: 2007-09-21 
 
Interno/2007/17663 de 2007-09-18 
Assunto: Proposta de realojamento de Regaldina Semedo 
Varela Mendes, no fogo municipal sito na Rua Vitorino 
Nemésio, nº 1 – C/V Dtª, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Realojamento de Regaldina Semedo Varela Mendes, 
residente no Núcleo PER 68 – Casal do Cochicho – Pontinha, 
no fogo municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, nº 1 – C/V 
Dtª – Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-09-21 
 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, 
pela Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das 
competências subdelegadas pelo Despacho n.º 
08/VJE/2006, nos termos da Informação n.º 
Interno/2007/17678, de 17 de Setembro de 2007, referente 
ao período de 03 a 17 de Setembro de 2007: 
 
Assunto: Actualização do valor de quotas a pagar pelo período 
de 01 de Fevereiro a 31 de Dezembro de 2007 do Condomínio 
do Edifício nº 2 – Rua de São Jorge - Famões, no valor de 
€891,00 (oitocentos e noventa e um euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/16311, 2007-08-23. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada na 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómino do edifício acima identificado. 
Data da Decisão: 2007-09-03 
 
Assunto: Actualização do valor de quotas a pagar pelo período 
de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 do Condomínio do 
Edifício nº 52 – Rua Major Caldas Xavier nº 52 – Odivelas, no 
valor de € 330,00 (trezentos e trinta euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/4102, 2007-03-01. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada na 
informação, com vista ao cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómino do edifício indicado na 
informação. 
Data da Decisão: 2007-09-04 

 
Assunto: Pagamento de quotas a pagar pelo período de 01 de 
Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 do Condomínio do Edifício 
Lote A 1 – Combatentes 9 de Abril - Odivelas, no valor de 
€95,76 (noventa e cinco euros e setenta e seis cêntimos), de 
acordo com a informação n.º Interno/2007/17146, 2007-09-07. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo 
vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómino do edifício acima referido. 
Data da Decisão: 2007-09-12 
 
Assunto: Cancelamento do pagamento das rendas provenientes 
dos Pré-Fabricados do Bº Municipal da Arroja, no âmbito dos 
realojamentos dos agregados familiares, na Urbanização da 
Arroja, Casal do Marco – Odivelas, entre os quais: 
- Orlando Manuel Sebastião Bicho, Casa nº 1 - Valor de 
Renda_€1,20; 
- António de Sousa Lacerda, Casa nº 2 – Valor de Renda_€2,79; 
- Cândida Fonseca Antero, Casa nº 4 – Valor de Renda_€1,20; 
- Mafalda Rodrigues Pinto das Neves, Casa nº 5 – Valor de 
Renda_€36,96; 
- Ana Maria Lopes, Casa nº 6 – Valor de Renda_€2,00; 
- Maria Madalena Azevedo, Casa nº 6 – Valor de Renda_€2,00; 
- Júlia Maria Gonçalves da Silva, Casa nº 10 – Valor de 
Renda_€1,20; 
- Ezequiel de Abreu, Casa nº 11 – Valor de Renda_€1,95; 
- Fernando Monteiro Lemos, Casa nº 17 – Valor de 
Renda_€1,20; 
- Anabela da Silva Monte, Casa nº 19 – Valor de Renda_€24,86; 
- Francisco Arlindo P. Neves, Casa nº 20 – Valor de 
Renda_€1,20; 
- Elvira Rosa Pinto Paiva, Casa nº 22 – Valor de Renda_€1,20; 
- Amadeu Neto Tavares, Casa nº 26 – Valor de Renda_€7,48 de 
acordo com a informação n.º Interno/2007/17376, 2007-09-11. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para os 
efeitos previstos na presente informação e respectivo anexo, 
cancelando-se o valor da renda destes agregados, atendendo a 
que vão ser realojados no novo Empreendimento Habitacional 
da Arroja, c/c: ATA/Dr. Vitor Pinheiro e Grupo de Trabalho 
Gestão do Parque para efeitos de actualização da base de dados. 
Data da Decisão: 2007-09-12 
 
Assunto: Actualização da renda no fogo sito na Rua 
Comandantes do Ultramar nº 1-1º Dto.- Odivelas, a partir de 
01 Setembro de 2007 vencendo-se em Agosto de 2007 no valor 
de €567,05 (quinhentos e sessenta e sete euros e cinco 
cêntimos), assim como a rectificação da diferença no valor de 
€17.05 (dezassete euros e cinco cêntimos) referente aos 
pagamentos entre Agosto de 2007 e Dezembro de 2007 (cinco 
meses) de acordo com a informação n.º Interno/2007/17344, 
2007-09-12. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de cabimento da diferença do valor deste arrendamento, nos 
termos da informação. 
Data da Decisão: 2007-09-13 
 
Assunto: Actualização de rendas de fogos contratados ao abrigo 
do protocolo com a empresa “Mar da Califórnia”, sitos : 
 - Pcta. Florbela Espanca, nº 3-2º Esqº - Odivelas, no valor de 
€413,43 (quatrocentos e treze euros e quarenta e três cêntimos), 
assim como a rectificação da diferença no valor total de €62,15 
(sessenta e dois euros e quinze cêntimos), referente aos 
pagamentos entre Agosto a Dezembro de 2007;  
 - Rua Amélia Rey Colaço, nº 3-8º Fte, Arroja – Odivelas, no 
valor de €427,87 (quatrocentos e vinte e sete euros e oitenta e 
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sete cêntimos) bem como rectificação da diferença no valor 
total de €64.35 (sessenta e quatro euros e trinta e cinco 
cêntimos) referente aos pagamentos entre Agosto a Dezembro 
de 2007; 
 - Pcta. Florbela Espanca, nº 4-C/V Esqª, Arroja – Odivelas, no 
valor de €376,32 (trezentos e setenta e seis euros e trinta e dois 
cêntimos) bem como rectificação da diferença no valor total 
€56,60 (cinquenta e seis euros e sessenta cêntimos), referente 
aos pagamentos entre Agosto a Dezembro de 2007, de acordo 
com a informação n.º Interno/2007/17362, 2007-09-12. 
Decisão da Directora do DHSAS: Urgente. Ao DGAF/DF: 
Envia-se a presente informação contendo os esclarecimentos 
solicitados por esse Serviço. Assim, solicita-se o cabimento, 
compromisso e pagamento das verbas apresentadas no ponto 2. 
A); B); C), e na rubrica apresentada na pág.3 da informação. 
Data da Decisão: 2007-09-13 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, 
pela Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das 
competências subdelegadas pelo Despacho n.º 
08/VJE/2006, nos termos da Informação n.º 
Interno/2007/18185, de 26 de Setembro de 2007, referente 
ao período de 17 a 26 de Setembro de 2007: 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 17 – Rua Tomás da Anunciação - Odivelas, no 
valor de €384,00 (trezentos e oitenta e quatro euros), de acordo 
com a informação n.º Interno/2007/17471, 2007-09-14. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo 
em vista o cumprimento da obrigação da autarquia enquanto 
condómino do edifício acima referido. 
Data da Decisão: 2007-09-21 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 14 – Rua Fernão Lopes – Póvoa de Santo Adrião, 
no valor de €120,00 (cento e vinte euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/17735, 2007-09-19. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo 
em vista o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómino do edifício acima referido. 
Data da Decisão: 2007-09-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sociocultural 
 

 
 

Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 03 a 17 de Setembro de 2007, no âmbito do 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2007/17623, de 17.09.2007: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão da Educação 
 
Informação n.º: Interno/2007/16964 
Assunto: Compromisso e Pagamento das Facturas do Instituto 
Nacional Ricardo Jorge, no âmbito do Contrato de Prestação de 
Serviços na Área da Segurança Alimentar, no valor de €1352,78.  
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento 
conforme a informação. 
Data: 12-09-2007 
 
 
Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências delegadas, 
durante o período de 18 de Setembro a 01 de Outubro de 
2007, no âmbito do Despacho n.º 10/PRES/2005, nos 
termos da Informação n.º Interno/2007/18445, de 
01.10.2007: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão da Educação 
 
Informação n.º: Interno/2007/17448 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008, no valor de 
€827,77. 
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento de 
acordo com o proposto.  
Data: 24-09-2007 
 
Informação n.º: Interno/2007/18053 
Assunto: Compromisso e Pagamento do Subsídio de “Auxílios 
Económicos” aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Odivelas, relativo ao ano lectivo 2007/2008, no valor de 
€899,75. 
Decisão: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento de 
acordo com o proposto.  
Data:24-09-2007. 
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33  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000077  

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO MUNICÍPIO 

 

 
 

INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOBRE A ACTIVIDADE 

E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à Assembleia Municipal sobre a actividade e 
situação financeira do Município, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara a Assembleia Municipal, nos 
termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53 da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
“Para os efeitos estipulados na alínea e) do n.° 1 do 
Artigo 53°, e na alínea cc) do n.° 1 do Artigo 68.°, todos 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, junto se anexa a informação 
que a Câmara Municipal de Odivelas se obriga a 
apresentar, no período compreendido entre a data de 
realização da 3.ª Sessão Ordinária de 2007 da Assembleia 
Municipal e a data legalmente estabelecida, para o envio 
da convocatória para a 4.ª Sessão Ordinária de 2007 do 
mesmo órgão, sobre a sua situação financeira e a sua 
actividade, bem como outros documentos importantes 
relativos à actividade municipal.”  
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 
1. Informação Sobre a Situação Financeira do Município 
 
Anexo A — espelha a situação financeira do Município 
em Agosto de 2007. 
Anexo B — contém a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para 2007. 
 
2. Gabinete de Comunicação Relações públicas e 
Protocolo 

3. Gabinete de Apoio ao Cidadão 
 
4. Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 
 
5. Gabinete de Modernização Administrativa 
 
6. Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação 
 
7. Serviço Municipal de Protecção Civil 
 
* Médico Veterinário Municipal 
 
9. Direcção de Projecto de Reconversão da Vertente Sul 
 
10. Departamento Gestão Administrativa e Financeira 
 
11. Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico 
 
12. Departamento Planeamento Estratégico e 

Desenvolvimento Económico 
 
13. Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
14. Departamento Ambiente e Salubridade 
 
15. Departamento de Educação, Juventude e Cultura 
 
16. Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais 
 
17. Departamento Administração Jurídica e Geral 
 
Anexos, Quadros e Tabelas 

 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL 
DÉCIMA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Segunda Revisão Orçamental 2007, décima Modificação 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/17052, de 14-09-2007, e nos termos dos 
Mapas anexos à informação acima referida, conforme o 
deliberado na 17.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 19 de Setembro de 
2007, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17/2007, página 7). 

 
“Preâmbulo 

 
A presente Revisão Orçamental decorre da necessidade 
da criação de projectos e ajustamentos das classificações 
económicas, tanto a nível da Despesa como da Receita. 
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Ao nível da Receita, salienta-se a inscrição de rubrica, no 
montante de 6.800,00 € (Seis mil e oitocentos euros) 
referente a projecto a desenvolver no âmbito da Cultura, 
financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. É de 
referir que foram efectuadas adaptações nas classificações 
económicas referentes às receitas das tarifas de águas 
residuais cobradas pelos SMAS de Loures aos munícipes 
de Odivelas. 
 
No que diz respeito à Despesa, foram criados os 
seguintes projectos: 
 
- O “Combate ao Abandono e Insucesso Escolares” 
referente a protocolo a celebrar entre a CMO e a EIS - 
Empresários pela Inclusão Social, no montante de 
30.000,00 € (Trinta mil euros), 
 
- O “Bibliófilo vai a casa” em parceria com a Fundação 
Calouste Gulbenkian, no montante de 6.800,00 € (Seis 
mil e oitocentos euros), 
 
- A “Escola de Pais”, no montante de 2.500,00 € (Dois 
mil e quinhentos euros); e 
 
- A “Associação das Cidades com Centro Histórico” no 
valor de 1.200,00 € (Mil e duzentos euros). 
 
Da mesma forma, foram introduzidas novas acções em 
projectos existentes, como a aquisição de dispensadores 
para o “WC Cão” no valor de 18.500,00 € (Dezoito mil e 
quinhentos ouros) e material de apoio às Juntas de 
Freguesia para Limpeza Urbana, em 4.000,00 € (Quatro 
mil ouros). 
 
Foi, também, reforçada a rubrica de transferências de 
capital, no Serviço Municipal de Protecção Civil, para a 
aquisição de um gerador (7.000,00 €) e para retomar as 
transferências anuais para reequipamento das 
Associações de Bombeiros (100.000,00 €). 
 
Procedeu-se, igualmente, ao reforço da rubrica 
económica referente às amortizações dos empréstimos 
bancários contratados junto do BPI e da CGD devido à 
redução dos spread’s negociados, durante o presente ano. 

Deste modo, reforçou-se a rubrica de amortizações de 
capital dos empréstimos no montante de 21.000,00 € 
(vinte e um mil euros). 
 
As restantes alterações verificadas reportam-se a 
ajustamentos propostos pelos respectivos serviços 
municipais, de forma a manter o bom funcionamento 
dos mesmos. 
 
A inscrição das Receitas e Despesas mencionadas não 
alteram o valor global do Orçamento Inicial.  
 
Numa análise comparativa entre as dotações actuais e o 
previsto nesta 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL verifica-se 
uma diminuição das despesas correntes em 539.157,00 € 
(Quinhentos e trinta e nove mil e cento e cinquenta e sete 
euros), por contrapartida de um aumento de igual valor 
das despesas de capital, que representa em termos 
percentuais um acréscimo de 1,66%. Esta modificação 
deu origem a movimentos entre rubricas num total de 
728.157,00 € (Setecentos e vinte e oito mil cento e 
cinquenta e sete ouros). 
 
Paralelamente, na receita constata-se uma variação 
positiva das Receitas Correntes em 618.538,87 € 
(Seiscentos e dezoito mil quinhentos e trinta e oito euros 
e oitenta e sete cêntimos) que equivale a um acréscimo de 
0,96 %. 
 
Esta modificação originou movimentações entre rubricas 
num total de 2.218.538,87 € (Dois milhões duzentos e 
dezoito mil quinhentos e trinta e oito ouros e oitenta e 
oito cêntimos). 
 
Por último e uma vez mais, importa sublinhar que a 2ª 
REVISÃO ORÇAMENTAL, revela o esforço de 
contenção da despesa e rigor na execução orçamental, o 
que se traduziu na manutenção, entre receitas e despesas, 
do valor do Orçamento Actual. 
 
Odivelas, 13 de Setembro de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

RECEITAS 

Inicial Actual Variação 
Após 

2.ª Revisão 
Variação 

(5)  

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 64.246.498,72 63.996.508,72 -249.990,00 64.615.047,59 618.538,87 0,96% 

Capital 29.635.855,88 26.316.957,68 -3.318.898,20 25.698.418,81 -618.538,87 -2,41% 

Outras 15.000,00 3.583.888,20 -3.568.888,20 3.583.888,20 0,00 0,00% 

Total 93.897.354,60 93.897.354,60 -7.137.776,40 93.897.354,60 0,00 0,00% 

(em euros) 
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DESPESAS 

Inicial Actual Variação 
Após 

2.ª Revisão 
Variação 

(5)  

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 62.551.698,25 62.052.017,63 -499.680,62 61.512.860,63 -539.157,00 -0,88% 

Capital 31.345.656,35 31.845.336,97 499.680,62 32.384.493,97 539.157,00 1,66% 

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

Total 93.897.354,60 93.897.354,60 0,00 93.897.354,60 0,00 0,00% 

(em euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

 

SIMTEJO 
 

 
 

PLANO DE PAGAMENTOS DE DÍVIDA 
 

Plano de Pagamentos de Divida Antiga à SIMTEJO – 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e 
Trancão, S.A., de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/16639, de 30.08.2007, e conforme o 
deliberado na 16.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 5 de Setembro de 
2007, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
16/2007, página 10), que decorrerá da seguinte forma: 
 
• O pagamento faseado da dívida antiga que a Câmara 
Municipal de Odivelas tem junto da empresa SIMTEJO, 
SA, no valor de € 5.781.474,49 (cinco milhões setecentos 
e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e quatro euros 
e quarenta e nove cêntimos), será efectuado em 10 anos, 
com início em Outubro de 2007, de acordo com o Plano 
de Pagamento anexo à informação acima referida. Sendo 
o primeiro pagamento no valor de 69.474,49 € (sessenta e 
nove mil quatrocentos e setenta e quatro euros e 
quarenta e nove cêntimos) e os seguintes de € 48.000,00 
(quarenta e oito mil euros); 
 
• O montante em dívida, total ou parcial, será passível 
de cedência a terceiros, nos termos e formas que a 
SIMTEJO assim o entenda, desde que os encargos com 
uma eventual operação sejam inferiores aos que 
resultariam da aplicação da taxa de juro que consta do 
acordo assinado;  
 
• Sempre que exista disponibilidade de tesouraria 
poderá a Câmara Municipal de Odivelas, para além dos 
pagamentos mensais previstos, amortizar 
antecipadamente parcelas do montante em dívida a fim 
de, em caso de viabilidade financeira, sanar a dívida em 
questão com maior brevidade. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

TAXA MUNICIPAL 
 

 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 
PARA O ANO DE 2008 

 
Estabelecer a Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
para o ano de 2008, na percentagem de 0,25%, nos 
termos do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro e Regulamento n.º 38/2004 (D.R. n.º 230, II 
Série, de 29 de Setembro de 2004), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/13723, de 06-
07-07, conforme o deliberado na 16.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 5 de 
Setembro de 2007, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 16/2007, página 8). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO 
PROCESSO N.º 766/2007/DGAF/DA 

 
Contratação da empresa “Sousa Santos e Associados, 
SROC”, como auditor externo, em cumprimento do 
estipulado na Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 
Finanças Locais), pelo valor global anual de € 13.000,00 
(treze mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, 
de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/17434, de 13-09-2007, conforme o 
deliberado na 17.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 19 de Setembro de 
2007, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17/2007, página 7), para que proceda anualmente à 
revisão legal das contas, competindo-lhe desenvolver as 
seguintes tarefas: 
 
a) Verificar a regularidade dos livros, registos 
contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte; 
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b) Participar aos órgãos municipais competentes as 
irregularidades, bem como os factos que considere 
reveladores de graves dificuldades na prossecução do 
plano plurianual de investimentos do município; 
c) Proceder à verificação dos valores patrimoniais do 
município, ou por ele recebidos em garantia, depósito ou 
outro título; 
d) Remeter semestralmente ao órgão deliberativo do 
município informação sobre a respectiva situação 
económico financeira; 
e) Emitir parecer sobre a execução orçamental, o balanço 
e a demonstração de resultados consolidados e anexos às 
demonstrações financeiras exigidas por lei ou 
determinados pela assembleia municipal; 
f) Proceder à certificação legal das contas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VENDA AMBULANTE 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA VENDA AMBULANTE 
 

Alteração ao Regulamento da Venda Ambulante em 
vigor no Município de Odivelas, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1 de 2004, página 8 e anexo), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/14031, de 11-07-07, conforme o 
deliberado na 16.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 5 de Setembro de 
2007, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
16/2007, página 8), documento que se publica em anexo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 
 

 
 

EMPRÉSTIMO N.º 9015/001437/987/0019 - INVESTIMENTOS 
MUNICIPAIS - NEGOCIAÇÃO DE “SPREAD” – ANO 2007 

 
Redução do spread de 0,7% para 0,375%, do 
Empréstimo de Longo Prazo – Investimentos Municipais 
– Emp. N.º 9015/001437/987/0019, celebrado com a 
Caixa Geral de Depósitos, com efeitos a partir de 
24.04.2007, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/15149, de 27-07-2007, conforme o 
deliberado na 15.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 8 de Agosto de 
2007, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
15/2007, página 11) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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REGULAMENTO DA VENDA AMBULANTE 

 

Preâmbulo 

O Decreto-Lei 122/79, de 8 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 282/85, de 22 de Julho, pelo 

Decreto-Lei 283/86, de 5 de Setembro, pelo Decreto-Lei 399/91, de 16 de Outubro, pelo Decreto-lei 

252/93, de 14 de Julho e pelo Decreto-Lei 9/2002, de 24 de Janeiro, que regula a venda ambulante 

e define os critérios para obtenção de cartão de vendedor ambulante, atribui um vasto conjunto de 

competências às Câmaras Municipais que importa regulamentar, como forma de se obter uma 

maior transparência e rigor no seu exercício. 

Acresce que o artigo 24º do citado diploma impõe que as Câmaras Municipais regulamentem o 

exercício das competências que lhe são cometidas. 

Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes 

estão cometidas e aos seus órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e pela alínea a) do n.º 6 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, e pelo n.º 2 do artigo 24º do DL 122/79, de 8 de Maio, e depois de ouvidos a AESCLO – 

Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas, a 1ª 

Comissão Especializada Permanente do Poder Local, Ordenamento do Território e Segurança das 

Populações da Assembleia Municipal de Odivelas, aprova as seguintes normas regulamentares as 

quais, nos termos do artigo 118.° do Código de Proc edimento Administrativo vão ser submetidas a 

apreciação pública pelo período de trinta dias e a aprovação pela Assembleia Municipal de 

Odivelas. 

 

TÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1º 

(Âmbito de aplicação) 

1. O exercício da actividade de vendedor ambulante no Concelho de Odivelas regula-se pelo 

disposto no Decreto-Lei 122/79, de 8 de Maio, pela demais legislação complementar e pelo 

disposto no presente Regulamento e anexos. 
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2. Não é considerada venda ambulante a distribuição domiciliária efectuada por conta de 

comerciantes com estabelecimento fixo, a venda de lotarias, jornais e outras publicações 

periódicas. 

Artigo 2º 

(Definições) 

1. Para efeitos deste Regulamento consideram-se dois tipos de venda: 

a) A venda ambulante propriamente dita. 

b) A venda ambulante em lugares fixos e previamente determinados. 

2. São considerados vendedores ambulantes os que: 

a) Transportando as mercadorias do seu comércio, por si ou por qualquer meio 

adequado, as vendam ao público consumidor pelos lugares do seu trânsito; 

b) Fora dos mercados municipais e em locais fixos demarcados pela Câmara Municipal 

de Odivelas, vendam as mercadorias que transportem, utilizando na venda os seus 

meios próprios ou outros que à sua disposição sejam postos pela Câmara Municipal de 

Odivelas; 

c) Transportando a sua mercadoria em veículos, neles efectuem a respectiva venda, quer 

pelos locais do seu trânsito, quer em locais fixos, demarcados pela Câmara Municipal 

de Odivelas fora dos mercados municipais; 

d) Utilizando veículos automóveis, reboques, semi-reboques, roullote ou similares, neles 

confeccionem, na via pública ou em locais para o efeito determinados pela Câmara 

Municipal de Odivelas ou Junta de Freguesia da área, refeições ligeiras ou outros 

produtos comestíveis preparados de forma tradicional, nas condições previstas no 

Título III. 

 

Artigo 3º 

(Do pedido de cartão de vendedor ambulante) 

1. Para a concessão de cartão de vendedor ambulante, deverão os interessados apresentar, nos 

competentes serviços da Câmara Municipal, os seguintes documentos: 

a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal em impresso próprio fornecido 

pelos serviços municipais; 
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b) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

c) Fotocópia do cartão de contribuinte de pessoa singular; 

d) Fotocópia do livrete e título de registo de propriedade de unidades móveis quando sujeitas 

a registo; 

e) No caso de venda de produtos alimentares em viatura, o certificado actualizado das 

condições higio-sanitárias da viatura; 

f) Impresso destinado ao registo na Direcção Geral da Empresa, para efeito de cadastro. 

g) Fotocópia de declaração de início de actividade ou declaração do IRS; 

h) Duas fotografias tipo passe; 

i) Outros documentos considerados necessários que, pela natureza do comércio a exercer, 

sejam exigíveis por legislação especial. 

2. Para a renovação do cartão devem os interessados apresentar nos competentes serviços da 

Câmara Municipal, os documentos mencionados nas alíneas a), b),c), d) e e) do número 

anterior. 

3. No requerimento a apresentar nos termos da alínea a) do número anterior deverá constar: 

a) A identificação completa do interessado, morada, estado civil e número de contribuinte 

fiscal; 

b) A indicação da área a ocupar e o horário pretendido. 

4. No caso dos interessados serem menores de 18 anos e maiores de 16 anos, o requerimento 

exigível nos termos da alínea a) do n.º 1, deve ser acompanhado de atestado médico 

comprovativo de que foram sujeitos a prévio exame médico que ateste a sua aptidão para o 

trabalho. 

 

Artigo 4º 

(Cartão de vendedor ambulante) 

1. Os vendedores ambulantes só podem exercer a sua actividade no Município de Odivelas 

desde que sejam portadores do respectivo cartão emitido e actualizado pela Câmara Municipal 

de Odivelas. 
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2. O cartão de vendedor ambulante é pessoal e intransmissível, válido para o período de um ano, 

a contar da data da sua emissão ou renovação, apenas para a área territorial do Município de 

Odivelas deverá ser sempre apresentado às autoridades policiais e fiscalizadoras que o 

solicitem. 

3. A actividade de vendedor ambulante só poderá ser exercida pelo titular do cartão, sendo 

proibido qualquer tipo de subconcessão, bem como o exercício por pessoas estranhas em 

colaboração ou por conta daquele. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a venda ambulante em veículos, roulotes ou 

atrelados só poderá ser exercida pelo titular do cartão de vendedor ambulante, que poderá ser 

auxiliado por outras pessoas, no máximo de duas, desde que devidamente inscritas na 

Câmara Municipal, através do modelo fornecido pelos serviços da Câmara Municipal. 

 

Artigo 5º 

(Inscrição e registo de vendedores ambulantes) 

1. A Câmara Municipal elaborará um registo dos vendedores ambulantes que se encontram 

autorizados a exercer a sua actividade no Município de Odivelas. 

2. Os interessados, aquando do levantamento do cartão de vendedor ambulante ou sua 

renovação, deverão proceder ao preenchimento e entrega de impresso destinado ao registo na 

Direcção-Geral da Empresa, para efeitos de cadastro comercial. 

3. A Câmara Municipal fica obrigada a enviar à Direcção-Geral da Empresa o duplicado do 

impresso referido no número anterior, no caso de inscrição e, tratando-se de renovação com 

alterações, remeterá à mesma entidade uma relação onde constem tais alterações, no prazo 

de trinta dias a partir da data da sua recepção. 

4. Dos documentos referidos no presente artigo, ficarão os serviços da Câmara Municipal 

obrigados a proceder ao arquivamento dos respectivos duplicados. 
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Artigo 6º 

(Prazos) 

1. A renovação do cartão de vendedor ambulante, se o interessado desejar continuar a exercer a 

sua actividade, deverá ser requerida até trinta dias antes do termo do prazo da sua validade, 

devendo neste período, e até decisão sobre o pedido, o duplicado do requerimento autenticado 

pela Câmara, substituir o cartão para todos os efeitos. 

2. Os pedidos de cartão de vendedor ambulante deverão ser decididos pelo Presidente da 

Câmara ou Vereador com competência delegada, no prazo de trinta dias, contados a partir da 

recepção do pedido. 

3. O prazo fixado no número anterior é interrompido pela notificação ao requerente, para suprir 

eventuais deficiências do requerimento ou de documentação, começando a correr novo prazo 

a partir da data de recepção, na Câmara Municipal, dos elementos solicitados. 

4. A falta de decisão no prazo referido no n.º 3 corresponde ao indeferimento do pedido. 

 

Artigo 7º 

(Caducidade dos cartões) 

1. O cartão de vendedor ambulante caduca nos seguintes casos: 

a) Falta de pagamento da taxa relativa à renovação do cartão; 

b) Interrupção consecutiva e não justificada superior a dez dias úteis, nos locais onde a 

actividade se exerça de forma diária em local fixo; 

c) por morte, interdição ou inabilitação do seu titular; 

2. A caducidade do cartão de vendedor ambulante implica a sua cassação pelas entidades 

fiscalizadoras. 

 

Art.º 8 

Locais para o exercício da venda ambulante 

1. A venda ambulante só é permitida nos locais e horários, definidos pela Câmara Municipal, 

depois de parecer vinculativo das Juntas de Freguesia e ouvidas as Associações 

representativas do comércio no Município, exceptuando-se a venda ambulante de 
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refeições ligeiras em equipamentos rolantes, balões, gelados, castanhas assadas, pipocas, 

algodão doce. 

2. Os locais e horários referidos no número anterior são tornados públicos através de edital. 

3. Nos locais autorizados, situados a menos de 500 metros dos Mercados Municipais, não é 

permitida a venda de produtos e artigos com características idênticas aos ali 

comercializados. 

4. Nos locais autorizados, não é permitida a venda ambulante: 

a) a menos de 25 metros dos estabelecimentos comerciais; 

b) a menos de 100 metros de estabelecimentos comerciais que vendam produtos e artigos 

semelhantes. 

5. Em zonas adjacentes aos locais onde se realizem espectáculos desportivos, recreativos e 

culturais, não previstos nos termos do n.º 1 deste artigo, e quando da realização destes, 

poderá exercer-se a actividade da venda ambulante. 

 

Artigo 9º 

(Horários para o Exercício da Venda Ambulante) 

1. A actividade de venda ambulante só poderá ser exercida de segunda-feira a sábado inclusive. 

2. Sem prejuízo no disposto no número anterior, a venda em unidades móveis, designadamente 

veículos, roulotes, reboques, atrelados, triciclos motorizados, velocípedes com ou sem motor, 

deverá revestir a seguinte forma: 

a) Pontual - locais cuja actividade é condicionada pela realização de eventos desportivos e/ou 

manifestações de índole social e cultural. Esta ocupação não poderá exceder 10 horas 

consecutivas, seguindo-se a estas pelo menos 12 horas de intervalo, podendo decorrer 

fora do horário previsto no n.º 1 deste artigo. 

b) Diária - locais fixos ou de forma não sedentária com carácter essencialmente ambulatório, 

em que a actividade poderá ser exercida durante todos os dias do ano, em horário pré - 

estabelecido. 
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Artigo 10º 

(Restrições ao exercício da venda ambulante) 

1. O exercício da venda ambulante é vedado às sociedades, aos mandatários e aos que exerçam 

outra actividade profissional que não a directamente relacionada com a venda, não podendo 

ainda ser praticada por interposta pessoa. 

2. É proibido, no exercício da venda ambulante, a actividade de comércio por grosso. 

 

Artigo 11º 

(Exposição e venda dos produtos) 

1. Na exposição e venda de produtos do seu comércio diverso os vendedores ambulantes 

devem utilizar, individualmente, tabuleiros de dimensão não superior a 1x1,2 m colocados 

a uma altura mínima de 0,40 m do solo, salvo nos casos em que os meios postos à sua 

disposição pela Câmara Municipal e/ou Juntas de Freguesia ou o transporte utilizado 

justifiquem a dispensa do seu uso. 

2. É proibido, no exercício da venda ambulante, a utilização de meios sonoros de 

amplificação. 

 

Artigo 12º 

(Requisitos higio-sanitários) 

1. O material de arrumação, exposição e venda deverá ser mantido em rigoroso estado de asseio 

e deverá ser construído em material facilmente lavável. 

2. Os tabuleiros, bancadas, pavilhões, veículos e atrelados utilizados na venda deverão conter, 

afixado em local bem visível ao público, a indicação do nome, morada e número do cartão do 

respectivo vendedor. 

3. No final do período de venda, os comerciantes deverão deixar limpos e livres de resíduos os 

seus locais de venda. 

4. Não é permitido lançar no solo quaisquer desperdícios, restos, lixo ou outros materiais 

susceptíveis de sujar ou deteriorar a via pública. 
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Artigo 13º 

(Restrições à venda de produtos) 

1. É proibida a venda ambulante dos artigos e produtos constantes na lista anexa ao Dec. Lei 

122/79 de 8 de Maio. 

2. É proibida a venda ambulante de peixe congelado, crustáceos, moluscos e bivalves. 

3. O peixe somente pode ser vendido em viaturas automóveis, de caixa fechada e providas da 

conveniente refrigeração em observância da legislação sobre a matéria. 

4. A venda de carne fresca, e seus produtos só é permitida nos termos previstos no DL 368/88, 

de 15 de Outubro. 

5. A venda de ovos só é permitida desde que estes contenham as marcas sanitárias exigidas 

pela legislação em vigor. 

6. A actividade de venda ambulante deve observar todas as condições legais exigidas em função 

do tipo, qualidade, género ou outra qualquer característica dos produtos ou artigos que 

constituam seu objecto. 

7. É proibida a venda de pão, bolos ou outros produtos perecíveis sem estarem devidamente 

acondicionados. 

 

Artigo 14º 

(Documentos comprovativos da aquisição dos produtos  para venda ao público) 

Poderá ser exigida a apresentação das facturas ou documentos equivalentes comprovativos da 

aquisição dos produtos para venda ao público excepto no caso de venda ambulante de artesanato, 

frutas, produtos hortícolas ou quaisquer outros de fabrico ou produção próprios. 

 

Artigo 15º 

(Transporte, arrumação, exposição e arrecadação de produtos) 

No transporte, arrumação, exposição e arrecadação dos produtos é obrigatório separar os 

alimentos de diferente natureza, bem como, de entre cada um deles, os que de algum modo 

possam ser afectados pela proximidade dos outros. 
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Artigo 16º 

(Embalagem dos produtos alimentares) 

O papel ou cartão a empregar como envoltório dos produtos alimentares deve ser limpo, não 

usado e desprovido de quaisquer caracteres impressos, salvo os dizeres da firma ou do vendedor, 

quando os mesmos sejam gravados em tinta não tóxica e não distinguível pela acção de líquidos, 

não devendo os caracteres referidos contactar com o produto. 

 

Artigo 17º 

(Afixação de letreiros) 

É obrigatório a afixação, por forma bem visível para o público, de letreiros, etiquetas ou listas 

indicando o preço dos produtos, géneros e artigos expostos. 

 

Artigo 18º 

(Obrigações dos vendedores) 

1. Os vendedores ambulantes deverão comportar-se com civismo nas suas relações com o 

público, sendo-lhes em especial vedado: 

a) Impedir ou dificultar, por qualquer forma, o trânsito nos locais destinados à circulação de 

veículos e peões; 

b) Impedir ou dificultar o acesso a monumentos e a edifícios públicos ou privados, bem como 

o acesso ou exposição dos estabelecimentos comerciais ou lojas de venda ao público; 

c) Impedir ou dificultar o acesso a meios de transporte público e às paragens dos respectivos 

veículos. 

d) Lançar no solo quaisquer desperdícios, restos, lixo ou outros materiais susceptíveis de 

pejarem ou conspurcarem a via pública; 

e) Exercer a sua actividade junto de estabelecimentos escolares dos ensinos básico e 

secundário, sempre que a respectiva actividade se relacione com a venda de bebidas 

alcoólicas. 

2. Os manipuladores dos produtos alimentares deverão manter apurado estado de asseio, 

cumprindo cuidadosamente os preceitos elementares de higiene. 
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Artigo 19º 

(Relações entre a Câmara Municipal e vendedores amb ulantes) 

As relações entre a Câmara Municipal de Odivelas e os vendedores ambulantes serão 

preferencialmente estabelecidas através das associações representativas do sector. 

 

TÍTULO III 

Venda ambulante de refeições ligeiras e outros prod utos comestíveis 

preparados de forma tradicional em equipamentos rol antes 

 

Capítulo I 

Características funcionais dos equipamentos rolante s 

 

Artigo 20º 

(Conceito) 

Na Venda Ambulante, pode ser exercida a actividade específica que consiste em confecção de 

refeições ligeiras ou de outros produtos comestíveis preparados de forma tradicional em 

equipamentos rolantes, se esta estiver previamente licenciada através de alvará sanitário a emitir 

nos termos deste Regulamento. 

 

Artigo 21º 

(Definição de equipamento rolante) 

Para os efeitos do número anterior são considerados equipamentos rolantes todos os veículos 

automóveis, reboque, semi-reboque, roulote ou similar, desde que adaptados de acordo com os 

requisitos estabelecidos no presente Capítulo. 
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Artigo 22º 

(Noção de refeição ligeira) 

1. Consideram-se refeições ligeiras, para efeitos deste Regulamento, as refeições que no seu 

conjunto, não constituam uma refeição substancial, e cuja composição se limite ao 

fornecimento nomeadamente de: bifanas, cachorros, prego no pão, sandes diversas, farturas e 

pipocas. 

2. No âmbito dos outros produtos comestíveis preparados de forma tradicional deverão incluir-se 

as denominadas churrasqueiras móveis, onde sejam fornecidos esses produtos, tais como 

frangos, bifanas, entremeadas, e outros susceptíveis de serem confeccionados no churrasco. 

3. Todos os produtos pré-confeccionados deverão ser embalados na origem e de acordo com as 

normas de validade e composição estabelecidas na Lei. 

 

Artigo 23º 

(Alimentos de comercialização proibida) 

A comercialização, mesmo que confeccionada, de mariscos, bivalves, crustáceos e miudezas 

comestíveis é vedada a esta actividade. 

 

Artigo 24º 

(Exclusividade dos equipamentos) 

Os veículos não podem ser utilizados para fim diferente do previsto, à excepção de transporte de 

produtos inerentes à actividade. 

 

Artigo 25º 

(Manutenção das condições de higiene) 

Toda a instalação deve ser mantida em perfeito estado de asseio e limpeza. 
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Artigo 26º 

(Inspecção dos equipamentos) 

As inspecções serão periódicas e com a validade de um ano, sem detrimento de fiscalizações 

pontuais. 

 

Artigo 27º 

(Embalagem dos produtos) 

Os produtos consumidos devem ser servidos em embalagens não reutilizáveis. 

 

Artigo 28º 

(Limitações ao estacionamento dos equipamentos rola ntes) 

É proibido estacionar, permanecer, ou efectuar vendas em zonas de insalubridade, tais como 

poeiras, cheiros, fumos, onde possam ser libertados efluentes gasosos ou outras situações 

susceptíveis de conspurcar ou alterar os produtos. 

 

Capítulo II 

Requisitos técnico-funcionais e higio-sanitários 

 

Artigo 29º 

(Requisitos construtivos dos equipamentos rolantes)  

1. O pavimento dos equipamentos rolantes deve ser de superfície compacta, antiderrapante, 

constituído por matéria resistente, impermeável, de fácil limpeza, com estrados desmontáveis 

em material não alterável, e dotado de declive para um orifício que permita a evacuação das 

águas residuais e proveniente de lavagens, que devem ser canalizadas para um recipiente 

construído em material imputrescível e de oclusão perfeita, não permitindo escorrências para o 

exterior. 

2. Todas as paredes e tecto devem ser construídos com recurso a material liso, resistente ao 

fogo, corrosão, impermeável, imputrescível e de fácil lavagem e desinfecção. 
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3. A ligação entre as paredes e o pavimento, ou com outras paredes, deve ter a forma 

arredondada. 

4. Quando em veículos monobloco, a zona destinada à venda deve ser isolada da cabine de 

condução e constituída por material macromolecular duro. 

 

Artigo 30º 

(Requisitos higio-sanitários dos equipamentos rolan tes) 

1. Os equipamentos rolantes devem dispor de água potável corrente, acondicionada em depósito 

apropriado, de um lava-loiça em aço inoxidável, que no caso de confecção de alimentos 

deverá dispor de meios adequados para a lavagem e preparação dos mesmos, com torneira 

de comando não manual e dispositivo com saboneteira líquida e toalhas descartáveis, bem 

como recipiente com capacidade adequada para armazenar as águas das lavagens. 

2. Devem também dispor de recipientes com tampa de comando não manual forrados com saco 

de plástico próprio, para recolha dos lixos resultantes da actividade. 

3. De igual modo, na zona de utentes deverão existir recipientes destinados à recolha de detritos. 

4. Devem possuir dispositivo de ventilação permanente e indirecta, que assegure a perfeita 

higiene no interior. 

5. Todo o equipamento e utensílios deverá ser constituído por material imputrescível, anti-

oxidável, resistente, de superfície lisa, não tóxico e de fácil lavagem. 

6. As bancadas e prateleiras destinadas à exposição dos produtos para venda ao público serão 

constituídas por matéria dura, lisa, não absorvente, devendo o manipulador evitar o contacto 

directo das mãos com o produto final. 

7. Os expositores devem ainda: 

a) Ter composição adequada de acordo com o fim a que se destina; 

b) Possuir resguardo contra insectos, poeiras, ou outros poluentes; 

c) Ser constituído por matéria que não altere os caracteres organolépticos dos produtos 

expostos. 
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Artigo 31º 

(Outros Requisitos) 

1. Todas as unidades devem possuir equipamento frigorífico para conservação e refrigeração de 

bebidas e alimentos, de harmonia com a capacidade e características do serviço a prestar. 

2. No caso das churrasqueiras, os alimentos crus, deverão ser conservados à temperatura 

estável de 4º C, facilmente verificável por termómetro visível. 

3. Os motores deverão estar munidos de dispositivos de redução sonora. 

4. Os equipamentos devem ser alimentados por energia eléctrica. 

5. Caso exista fogão alimentado a gás de petróleo liquefeito, o proprietário da unidade móvel 

deverá fazer-se acompanhar de Termo de Responsabilidade, emitido por técnico habilitado 

para o efeito e reconhecido pelas Entidades competentes. 

6. No caso previsto no número anterior, existirá, no mínimo, um extintor como meio portátil de 

combate a incêndios, com capacidade de resolução adequada às características da instalação. 

7. Sempre que a confecção se verifique na unidade móvel, (fogão a gás, placas eléctricas ou 

churrasco), esta deverá estar dotada de cúpula de exaustão de fumos e cheiros e respectiva 

chaminé construídas em material incombustível (classe Mo) e devidamente equipado com 

extintor com capacidade adequada. A extracção deverá ser compensada com o auxílio de uma 

ventaxia motorizada. 

8. No caso previsto no número anterior, os alimentos uma vez confeccionados e excedentes, 

deverão ser inutilizados, ficando proibido o seu reaquecimento e reaproveitamento. 

9. Os equipamentos rolantes devem ainda dispor de área adequada para que todas as operações 

de preparação e manuseamento dos alimentos se processem dentro das instalações, de forma 

higiénica e sem risco de contaminação. 

10. O veículo deverá estar equipado com local próprio de acondicionamento de material de 

embalagem, livre de contacto directo com o produto final, de modo a protegê-lo de eventuais 

conspurcações. 
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Capítulo III 

Licenciamento e vistoria 

 

Artigo 32º 

(Elementos para licenciamento) 

1. O pedido para o exercício para esta actividade específica deverá ser acompanhado, para além 

do requerimento, do projecto de instalação com a respectiva memória descritiva justificativa. 

2. No requerimento deverá constar, para além do estatuído no nº 2, do artigo 3º, a identificação 

da viatura a utilizar. 

 

Artigo 33º 

(Emissão do cartão de vendedor ambulante e da licen ça sanitária) 

O cartão de vendedor ambulante e a licença sanitária só serão emitidos, após a supressão de 

eventuais deficiências, com base num parecer favorável das entidades referidas no artigo 35º. 

 

Artigo 34º 

(Licença de ocupação da via pública) 

A licença de ocupação da via pública só poderá ser concedida, após garantia de que estão 

cumpridos os requisitos e condições exigidas no presente Regulamento. 

 

Artigo 35º 

(Competência para a vistoria dos equipamentos rolan tes) 

A vistoria será efectuada pelas Autoridades Sanitárias Concelhias, com a colaboração de um 

técnico designado pela Fiscalização Municipal e deverá ser requerida anualmente. 
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TÍTULO IV 

Sanções 

Artigo 36º 

(Contra-ordenações) 

1. As infracções ao disposto neste regulamento constituem contra-ordenação punidas: 

a) Com coima de 60 € a 1.000 €, no caso de exercício da actividade de vendedor ambulante 

sem autorização válida para esse efeito; 

b) Com coima de 75 € a 1.000€, no caso de infracções ao disposto no art.º 4 n.º 2, 3 e 4; art.º 

13º, e art.º 18 n.º 1 al. d). 

c) Com coima de 50 € a 750 €, no caso de infracções ao disposto no art.º 8º, art.º 9º, art.º 11º 

n.º 1, e art.º 18º n.º 1 al. a), b), c) e e); 

d) Com coima de 750 € a 1750 € no caso de venda ambulante de refeições ligeiras e outros 

produtos comestíveis preparados de forma tradicional em equipamentos rolantes que não 

se encontram devidamente adaptados de acordo com os requisitos do presente 

regulamento; 

e) Com coima de 1250 € a 2500 €, no caso de exercício de comércio por grosso na actividade 

de venda ambulante; 

f) Com coima de 50 € a 2500 €, todas as infracções ao disposto no presente regulamento, 

não sancionadas nas alíneas anteriores; 

2. A negligência é punível. 

 

 

Artigo 37º 

(Sanções acessórias) 

1. Sem prejuízo das coimas previstas no artigo anterior, poderão ser aplicadas sanções 

acessórias de apreensão e reversão dos artigos para venda, a favor do Município de Odivelas, 

nas seguintes situações: 

a) Exercício da actividade de venda ambulante sem a necessária autorização ou fora dos 

locais autorizados para o efeito; 
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b) Venda, exposição ou simples detenção para venda de mercadorias proibidas neste tipo de 

comércio. 

2. Poderá ainda ser aplicada a sanção acessória de interdição do exercício da actividade no 

Concelho de Odivelas, até ao limite máximo previsto na Lei Geral. 

 

Artigo 38º 

(Competência para aplicação das coimas e das sançõe s acessórias) 

1. A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação e para aplicação das 

coimas e das sanções acessórias pertence ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou 

ao Vereador com competência delegada. 

2. Quando a competência municipal for exercida por Junta de Freguesia, empresa municipal ou 

concessionária, a abertura de processo de contra-ordenação e a aplicação das coimas e das 

sanções acessórias cabe ao órgão que, nos termos da lei, do respectivo estatuto ou do 

contrato de concessão, tiver competência para o efeito. 

 

Artigo 38.°- A 

(Regime de apreensão) 

1. As autoridades fiscalizadoras deverão proceder à apreensão de equipamento, unidades 

móveis, mercadorias, artigos e produtos utilizados no exercício da actividade de venda 

ambulante, sempre que verifiquem que o mesmo é praticado sem a necessária autorização, 

fora dos locais autorizados e disponibilizando ao consumidor qualquer dos produtos em 

violação do descrito no art.º 13.º. 

2. Deverão ainda ser apreendidos os produtos alimentares utilizados na venda ambulante que 

não cumpram os requisitos previstos nos art.º 15º e 16º. 

3. Tratando-se de bens perecíveis, perigosos ou deterioráveis, o Presidente da Câmara ou 

vereador com competência delegada, ou a autoridade sanitária veterinária municipal, pode 

ordenar, conforme os casos, a sua afectação a finalidade socialmente útil, destruição, ou 

medidas de conservação ou manutenção necessárias lavrando-se o respectivo auto. 

4. Poderão também ser objecto de apreensão as unidades móveis e equipamentos utilizados na 

venda ambulante que não cumpram os requisitos previstos no presente Regulamento. 
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5. A apreensão destes bens deverá ser acompanhada do correspondente auto de apreensão, a 

elaborar de acordo com o modelo do Anexo I do presente Regulamento. 

6. O auto de apreensão de bens é apenso ao respectivo auto de notícia ou participação da 

infracção, a fim de ser determinada a instrução do respectivo processo de contra-ordenação. 

7. As apreensões são autorizadas, ordenadas ou validadas por despacho do Presidente da 

Câmara Municipal, Vereador com competência delegada, ou da autoridade administrativa ou 

policial com competência para a apreensão. 

8. Se da decisão final resultar que os bens apreendidos não revertem a favor da Câmara 

Municipal, serão, os mesmos restituídos, dispondo o arguido de um prazo de 10 dias úteis, 

após notificado para o efeito, para proceder ao respectivo levantamento. 

9. Decorrido o prazo referido no número anterior sem que o arguido ou o proprietário venha a 

proceder ao levantamento dos bens depositados á guarda da Câmara Municipal, poderá ser 

dado o destino mais conveniente aos referidos bens, nomeadamente a entrega a instituições 

de solidariedade social. 

 

Artigo 38.° - B 

(Depósito de bens) 

Os bens apreendidos são depositados à responsabilidade da Câmara Municipal, constituindo-se 

esta fiel depositário dos mesmos, excepto aqueles a que tenha sido ordenada, nos termos do n.º 3 

do artigo anterior, a sua afectação a finalidade socialmente útil ou destruição. 

 

Artigo 39º 

(Aplicação subsidiária) 

À matéria objecto do presente Regulamento aplicam-se ainda, subsidiariamente, as normas 

contidas em diplomas legais que versem sobre a mesma matéria. 
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Artigo 40º 

(Taxas) 

A emissão/revalidação do cartão sujeita ao prévio pagamento das taxas previstas na Tabela de 

Taxas e Licenças em vigor no Município de Odivelas. 

 

Artigo 41º 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2004. 

 

Artigo 42º 

(Revogação) 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os 

regulamentos municipais que versem sobre matérias aqui previstas. 
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ANEXO I 

AUTO DE APREENSÃO 

 

Aos ___ dias do mês de _______________ do ano de ______, pelas ___ horas e ___ minutos, no 

local de _____________________, foi(ram) apreendido(s) a ______________________________ 

___________, contribuinte fiscal n.° ______________ , (estado civil) ______________, residente 

em ________________________________________, freguesia de _______________________, 

concelho de _______________________, exercendo a profissão de ________________________, 

natural de _______________________________, filho(a) de _____________________________ 

_________________ e de _____________________________________, os seguintes bens: 

1 — (Descrever as características, nome, marca, valor, cor, tamanho, utilidade, estado de 

conservação, apresentação, tipo de acondicionamento, etc.) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

por violação ao artigo _________ do Regulamento da Venda Ambulante do Concelho de Odivelas, 

tendo-se procedido à apreensão dos referidos bens, conforme o previsto no artigo 38.°-A do 

Regulamento. 

Odivelas, ____ de ___________ de ________ 

 

O Agente Autuante  

______________________________ 

A(s) Testemunha(s) 

______________________________ 

______________________________ 

O Autuado 

______________________________ 


