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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1100..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2200  ddee  MMaaiioo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS NA ASSEMBLEIA- GERAL DA MUNICIPÁLIA, E.M. 

 
Nos termos da proposta apresentada pela Senhora 
Presidente da Câmara Municipal, datada de 8 de Maio de 
2008, propõem-se: 
 
Revogar a deliberação de 10 de Outubro de 2007, (ponto 
1 da ordem de trabalhos da 4ª reunião extraordinária), 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18 de 
2007, página 10) que determinou que a Assembleia-Geral 
da Municipália, E.M., fosse constituída pela totalidade dos 
Membros da Câmara Municipal;  
 
Determinar que a formação da vontade relativa às 
questões da Municipália E.M., seja definida em reunião da 
Câmara Municipal, e posteriormente, manifestada em 
Assembleia-Geral, pelo representante designado; 
 
Designar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas para representante deste órgão na Assembleia-
Geral da Municipália, E.M., bem como designar o Senhor 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Sérgio 
Paiva, seu substituto nos eventuais impedimentos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA 
CRIANÇA HIPERACTIVA 

 

 
 

REVOGAÇÃO DO APOIO CONCEDIDO PELA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Revogação da deliberação tomada na 1ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 16 de 
Janeiro de 2008, de atribuição de um apoio à Associação 
Portuguesa da Criança Hiperactiva, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 1 de 2008, página 8), no 
âmbito do Projecto “Estar Atento é Crescer Melhor”, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/7908, de 2008-05-09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO “CUIDAR DE NÓS” 
 

 
 

CONTINUIDADE DO PROJECTO NO CONCELHO DE ODIVELAS 
EM 2008 

 
Continuidade da parceria entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS), com 
vista à viabilização do Projecto “Cuidar de Nós” – Centro 
de Atendimento e Apoio Integrado (CAAI: LPCS – 
Odivelas), no Concelho de Odivelas, para o ano de 2008, 
projecto que foi implementado neste Concelho em Janeiro 
de 2006, que visa a promoção de acções de apoio 
psicossocial às pessoas infectadas pelo VIH/SIDA, bem 
como aos afectados directamente (família, amigos) e 
indirectamente (população em geral preocupada com esta 
problemática), bem como subscrição da declaração de 
parceria, que transmite quais as atribuições específicas da 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação dos serviços Interno /2008/7730 
de 2008.05.06. 

 
 

“Declaração de Parceria 
 

Declara-se para efeitos de parceria, entre a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO) e a Liga Portuguesa Contra 
a Sida (LPCS), e para junção ao processo no âmbito da 
recandidatura ao Programa ADIS/SIDA da Coordenação 
Nacional para a Infecção VIH/SIDA (CNSIDA), para dar 
continuidade ao Projecto “Cuidar de Nós”, no concelho 
de Odivelas, durante o ano de 2008, o seguinte: 
 
A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a: 
 
• Ceder instalações municipais para o Centro de 
Atendimento e Apoio Integrado assegurando as despesas 
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mensais de funcionamento relativas a água, energia e 
limpeza; 
 
• Assegurar mensalmente as despesas de funcionamento 
referentes à utilização de: 
 
- Telefone fixo e fax até ao valor máximo de 100€ + valor 
da inflação em vigor; 
- Internet até ao valor máximo de 50€ + valor da inflação 
em vigor; 
 
• Acompanhar tecnicamente a actividade desenvolvida 
pelo CAAI, através da deslocação de um técnico da 
Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências, mensalmente, realizando o ponto da 
situação por escrito das reuniões/contactos, para 
conhecimento superior dentro da CMO; 
 
• Realizar reuniões periódicas de avaliação com a LPCS, 
tendo a CMO o direito de acesso a todos os relatórios 
intercalares e finais técnicos e financeiros do Projecto 
“Cuidar de Nós”, remetidos pela LPCS à CNSIDA. 
 
Odivelas, ___ de __________ de 2008 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PER-FAMÍLIAS 
 

 
 

REVOGAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO À CANDIDATURA AO 
PER-FAMÍLIAS 

 
Revogação da deliberação tomada na 18ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
3 de Outubro de 2007, em que se atribuiu um apoio ao 
agregado familiar de Belmiro Landim Vaz, com a 
matricula PER n.º 82.23.1, no valor de € 14.832,40 
(catorze mil oitocentos e trinta e dois euros e quarenta 
cêntimos), (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 18 de 2007, página 7), correspondente a 20% 
do valor estipulado pela portaria n.º 696/2006, de 10 de 
Julho, para a tipologia 4, e respectivo estorno da verba 
cabimentada, por anulação do processo, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/7730, de 2008-
05-06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

CONCURSO “A NOSSA MASCOTE” 
 

 
 

REGULAMENTO DA 2ª EDIÇÃO 
 

Realização da 2ª Edição do Concurso “A Nossa Mascote”, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1 de 
2008, página 13), concurso que tem como objectivo 
seleccionar uma mascote para o Departamento de 
Ambiente e Salubridade, o qual será utilizado em materiais 
de divulgação. Será ainda aplicado no desenvolvimento de 
iniciativas organizadas pelo DAS, no site da Câmara 
Municipal de Odivelas, entre outros elementos em suporte 
papel, digital ou multimédia. Concurso aberto a todos os 
interessados pelas áreas artísticas e/ou ambientais, com o 
objectivo de despertar a reflexão sobre os problemas 
ambientais e estimular atitudes e comportamentos que 
levem à minimização dos mesmos, o prazo de entrega dos 
trabalhos termina às 17h30 do dia 18 de Julho de 2008, a 
entrega de Prémios decorrerá no dia 22 de Setembro, Dia 
Europeu Sem Carros, em local a definir, nos termos do 
proposto na informação n.º Interno/2008/6183, de 2008-
04-17, e nos termos do Regulamento. 

 
 

“Regulamento 
 

Concurso A Nossa Mascote 
 

1. Promotor 
 
O Departamento de Ambiente e Salubridade da Câmara 
Municipal de Odivelas leva a efeito o concurso “A nossa 
Mascote” para apresentação de proposta de logótipo para 
o Departamento de Ambiente e Salubridade. 
 
2. Disposições Gerais 
 
Este concurso tem como objectivo seleccionar uma 
mascote para o Departamento de Ambiente e Salubridade, 
adiante designado por DAS, o qual será utilizado em 
materiais de divulgação. Será ainda aplicado no 
desenvolvimento de iniciativas organizadas pelo DAS, no 
site da Câmara Municipal de Odivelas, entre outros 
elementos em suporte papel, digital ou multimédia. 
 
3. Participantes 
 
3.1 O concurso é aberto a todos os interessados pelas 
áreas artísticas e/ou ambientais (nomeadamente design e 
multimédia, entre outros). 
 
3.2 Os concorrentes individuais, ou equipas de 
concorrentes, adiante globalmente designados como 
“concorrentes”, poderão apresentar mais do que uma 
proposta, devendo nesse caso apresentá-las como 
candidaturas autónomas. 
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3.3 Os concorrentes são responsáveis pela originalidade 
dos trabalhos apresentados, garantem a sua autoria e 
assumem toda a responsabilidade decorrente de 
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de 
autor e direitos conexos. 
 
3.4 Ao participar no concurso, os concorrentes declaram 
conhecer e aceitar o presente regulamento. 
 
4. Características das propostas 
 
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser 
constituídos pelos seguintes elementos: 
 
a) Suporte principal da candidatura, constituída por 
impressão do Logótipo do “DAS”, a cores (se for o caso), 
em papel A4 branco com orientação horizontal, montado 
em suporte rígido (cartonado ou k-line), com uma 
aplicação do logótipo, com dimensões máximas de 10cm 
x 10cm, impressa ao centro, e uma aplicação reduzida, de 
dimensões máximas 3cm x 3cm, impressa no canto 
superior esquerdo, a uma distância de 1cm das margens da 
folha. 
 
b) Versão “preto e branco” do suporte referido no ponto 
a), caso o logótipo proposto apresente uma ou mais cores 
ou tonalidades diferentes de “preto”. 
 
c) Versão em suporte digital dos elementos referidos em 
a) e b), em ficheiros de formato jpeg ou tiff, gravados em 
CD. 
 
5. Identificação das propostas 
 
a) A identificação das propostas deverá ser feita através de 
um código alfanumérico, a escolher pelo concorrente, 
composto por 5 caracteres não ordenados, o qual deverá 
constar no canto inferior direito dos suportes referidos 
nos pontos 4. a) e b). 
 
No caso do ponto 4.c) deverá ser impresso ou manuscrito 
na face do CD. 
 
b) Os suportes referidos não deverão conter o nome ou 
assinatura do concorrente ou qualquer elemento que 
permita a identificação do seu autor.  
 
6. Envio das propostas 
 
6.1 Os elementos referidos no ponto 4. deverão ser 
acondicionados e fechados em envelope A4, adiante 
designado por “envelope A”, identificando no seu exterior 
exclusivamente pela sigla “A” e pelo código de 
identificação das propostas. 
 
6.2 Os dados de identificação do concorrente, 
nomeadamente o seu nome, morada, contacto telefónico, 
endereço de correio electrónico (se possível), fotocópia do 
bilhete de identidade, deverão ser colocados num segundo 
envelope, adiante designado “envelope B”, identificado no 

seu exterior exclusivamente pela sigla “B” e pelo código 
de identificação das propostas. 
 
6.3 Os envelopes A e B deverão ser acondicionados num 
terceiro envelope, “C”, de dimensões superiores a A4, 
identificando o remetente exclusivamente com o código 
de identificação. 
 
6.4 Este envelope C deverá ser fechado e entregue 
pessoalmente na morada indicada abaixo ou enviado por 
correio para: 
 
Câmara Municipal de Odivelas 
Departamento de Ambiente e Salubridade 
Praça Ordem de Cristo, 
Centro Comercial Chapim, 1º D 
2675-587 Odivelas 
 
6.5 O prazo de entrega dos trabalhos termina às 17h30 do 
dia 18 de Julho de 2008, sendo aceites as propostas 
entregues pessoalmente até essa data ou enviadas pelo 
correio com data anterior ou igual a 18 de Julho de 2008. 
 
7. Avaliação das propostas 
 
7.1 Os trabalhos serão avaliados por um júri de 3 pessoas, 
constituído por um representante do Metropolitano de 
Lisboa, um representante do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo da Câmara Municipal de 
Odivelas e um representante do Departamento de 
Ambiente e Salubridade. 
 
7.2 Compete ao júri a abertura das propostas recebidas, a 
verificação da conformidade das propostas com os 
requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites e 
a sua seriação. 
 
7.3 A metodologia de avaliação e seriação dos trabalhos 
será determinada pelo júri, devendo ser levados em 
consideração os seguintes critérios: 
 
- Criatividade, qualidade e adequação ao tema; 
- Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais; 
- Boa capacidade de reprodução gráfica; 
- Facilidade na redução/ampliação de formatos; 
- Facilidade e flexibilidade na adaptação às necessidades 
do DAS 
 
7.4 Compete ao júri excluir as propostas que não se 
encontrem em conformidade com o regulamento do 
concurso. 
 
7.5 Sem prejuízo da atribuição dos prémios do concurso, 
caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha 
requisitos mínimos de qualidade e usabilidade, o DAS 
reserva-se no direito de não adoptar o trabalho vencedor 
como logótipo do mesmo. 
 
7.6 Das decisões do júri não haverá recurso nem 
reclamação. 
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8. Prémios 
 
Serão atribuídos vales de compras em material de desenho 
ou pintura: 
 
1° classificado — 100€ 
2° classificado — 50€ 
3° classificado — 25€  
 
9. Direitos de propriedade 
 
9.1 Ao participar no concurso, os concorrentes declaram 
ceder ao DAS os direitos de propriedade dos trabalhos 
seleccionados. 
 
9.2 Ao trabalho vencedor, caso seja adoptado como 
logótipo do DAS, será dado o uso que o DAS entender 
conveniente. 
 
9.3 As propostas não admitidas a concurso poderão ser 
devolvidas aos seus autores, mediante pedido expresso e 
por escrito, no prazo de 15 dias úteis após recepção do 
pedido de devolução. 
 
10.Trabalhos vencedores 
 
10.1 Os concorrentes premiados serão oficiados após 
decisão do júri. 
 
10.2 Os trabalhos vencedores serão divulgados no site da 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
11. Entrega de Prémios 
 
Entrega de Prémios decorrerá no dia 22 de Setembro, Dia 
Europeu Sem Carros, em local a definir. 
 
12. Disposições finais 
 
Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da 
aplicação deste regulamento serão esclarecidas e resolvidas 
pela Câmara Municipal de Odivelas.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONCURSO GASTRONÓMICO 2008 
 

 
 

“À CONQUISTA DOS SABORES” 
REGULAMENTO DO CONCURSO 

 
Realização do Concurso Gastronómico 2008 “À 
Conquista dos Sabores”, tendo como principais 
objectivos: promover a cozinha tradicional portuguesa, 
sensibilizar os empresários de restauração do Concelho 
para uma requalificação dos seus serviços, instalações e 
equipamentos, dinamizar o sector da restauração junto 

dos Munícipes, bem como da população em geral. A data 
da realização será de 30 de Maio a 28 de Junho de 2008, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/7929, de 2008-05-09, e nos termos do 
respectivo Regulamento do Concurso. 

 
 

“Concurso Gastronómico 2008 do Concelho de Odivelas 
Câmara Municipal de Odivelas 

Regulamento 
 

1.º 
Objecto 

 
A Câmara Municipal de Odivelas promove o Concurso 
Gastronómico 2008 do Concelho de Odivelas “A 
conquista dos sabores”, tendo como principais objectivos: 
 
a. promover a cozinha tradicional portuguesa; 
b. sensibilizar os empresários de restauração do Concelho 
para uma requalificação dos seus serviços, instalações e 
equipamentos; 
c. dinamizar o sector da restauração junto dos Munícipes, 
bem como da população em geral; 

 
2.° 

Duração 
 

A data da realização será de 30 de Maio a 28 de Junho de 
2008. 

 
3.° 

Concorrentes 
 

O concurso está limitado à participação de 15 
concorrentes, sendo a sua selecção feita tendo em conta a 
ordem de chegada das inscrições. 
 
Serão aceites as inscrições de todos os estabelecimentos 
de restauração, conforme o disposto no n.º 1, do artigo 1º 
do Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de Março, que: 
 
a. Sejam detentores de alvará sanitário, licença de 
utilização ou que a tenham requerido; 
b. Estejam sediados no Concelho de Odivelas. 

 
4.º 

Inscrições 
 

Os concorrentes não pagarão qualquer quantia pela sua 
inscrição, tendo apenas de disponibilizar vouchers de 
refeições destinadas às provas anónimas dos elementos do 
júri. 
 
2. A prova do júri será suportada pelo estabelecimento 
concorrente. 
 
3. Do boletim de inscrição deverão constar os seguintes 
elementos: 
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a. Identificação do estabelecimento; 
b. Identificação da entidade exploradora; 
c. N.° da licença de utilização, do alvará sanitário ou do 
pedido de licenciamento; 
d. Designação dos pratos a concurso, bem como do(s) 
dia(s) em que estarão disponíveis nos respectivos 
estabelecimentos; 
e. Preço médio por refeição, incluindo bebidas, para 
eventual publicação em roteiros gastronómicos; 
f. O horário de funcionamento do estabelecimento, dia(s) 
de descanso semanal e período de férias; 
g. Meios de pagamento; 
h. Serviços adicionais (no caso de existirem) como: espaço 
e acompanhamento para crianças, parque de 
estacionamento, etc. 
i. A existência de espaço para fumadores. 
 
4. O boletim de inscrição será disponibilizado: 
 
a. No Sector de Turismo, sito no Centro de Exposições 
de Odivelas, Rua Fernão Lopes (junto aos Paços do 
Concelho — Quinta da Memória), Odivelas; 
b. Junto com o ofício/convite enviado por correio. 
 
5. O boletim de inscrição poderá ser entregue: 
 
a. No Sector de Turismo, sito no Centro de Exposições 
de Odivelas, Rua Fernão Lopes (junto aos Paços do 
Concelho — Quinta da Memória), 2674-348 Odivelas; 
b. Por fax, para o n°21 933 36 21; 
c. Por correio electrónico, para o endereço turismo@cm-
odivelas.pt 
d. Por correio, para a morada acima indicada. 
 
6. Só serão aceites os boletins de inscrição recebidos até 
ao dia 26 de Maio de 2008 (sendo esta a data limite do 
carimbo dos CTT).  

 
5.º 

Identificação nos Estabelecimentos 
 

Os estabelecimentos participantes deverão estar 
identificados com cartaz criado para o efeito, a ser 
exposto nas respectivas entradas durante a realização do 
concurso. 

 
6.° 
Júri 
 

1. O júri do concurso será composto por elementos 
designados pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
2. Os elementos do júri visitarão anonimamente os 
estabelecimentos concorrentes, em qualquer dia do 
concurso, apresentando, no final da refeição, os vouchers 
autenticados no acto de inscrição. 
 
3. Das deliberações do júri não caberá recurso. 

 
 

7.º 
Critérios de Avaliação 

 
Os estabelecimentos concorrentes serão avaliados 
segundo os seguintes critérios: 
 
a. Sabor; 
b. Apresentação; 
c. Genuinidade; 
d. Criatividade; 
e. Relação preço/qualidade; 
f. Instalações. 

 
8.° 

Prémios 
 

1. Aos três primeiros classificados serão atribuídos os 
seguintes prémios: 
 
1.º prémio - 2 noites (pequeno-almoço incluído) na 
Estalagem Quinta de Santo António 5*, em Elvas; 
2° prémio - 2 noites (pequeno-almoço incluído) na 
Albergaria El Rei D. Manuel 4*, em Marvão; 
3° prémio - 1 noite (pequeno-almoço incluído) no Évora 
Hotel 3* em Évora. 
 
2. Serão atribuídas Menções Honrosas, através da entrega 
de certificados, dentro das seguintes categorias: 
 
a. Melhor entrada/sopa 
b. Melhor prato de peixe/carne 
c. Melhor sobremesa 
 
3. Todos os estabelecimentos concorrentes receberão um 
Certificado de Participação. 
 
4. A entrega dos prémios será feita em cerimónia oficial 
no dia 3 de Julho de 2008, pelas 18h00, nos Paços do 
Concelho em Odivelas. 

 
9.º 

Publicação das Receitas 
 

A Câmara Municipal de Odivelas poderá solicitar aos 
estabelecimentos premiados algumas das receitas mais 
representativas para publicação. 

 
10.º 

Divulgação 
 

Com o objectivo de promover o concurso gastronómico a 
Câmara Municipal de Odivelas divulgará o evento junto 
dos órgãos de comunicação social, e realizará material de 
divulgação promocional. 

 
11.º 

Aceitação das Normas 
 

Os responsáveis pelos estabelecimentos concorrentes 
declaram e aceitam, automaticamente, com a apresentação 
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da respectiva candidatura, as normas estabelecidas neste 
Regulamento. 

 
12.° 

Disposições Finais 
 

Todas as divergências sobre a interpretação, dúvidas ou 
casos omissos referentes ao concurso gastronómico, assim 
como relativas às presentes normas regulamentares serão 
suprimidas por despacho da Vereadora do Pelouro do 
Turismo da Câmara Municipal de Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO DE ODIVELAS 

 

 
 

APOIO FINANCEIRO -  PAADO -  MEDIDA 1 
MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
 
Atribuição no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas – PAADO, 
Medida 1, de um apoio financeiro aos Clubes do 
Concelho de Odivelas, discriminados no quadro que se 
publica, no valor total de € 19.407,50 (dezanove mil, 
quatrocentos e sete euros e cinquenta cêntimos), a 
liquidação das importâncias dos apoios financeiros 
atribuídos será efectuada mediante celebração de 
Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo, de 
modo individualizado, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/7929, de 2008-05-09, e nos 
termos da minuta se encontra anexa à informação. 
 
 
Associação Desportiva 
Cultural Quinta Dálias  - 310,00 € (trezentos e dez euros) 

Associação Lusa Artes 
Marciais Coreanas 

 - 765,00 € (setecentos e sessenta e cinco 
euros) 

Associação Rec. Cultural 
Indo Portuguesa 

 - 322,50€ (trezentos e vinte e dois euros 
e cinquenta cêntimos) 

Centro Escolar Republicano 
Tenente Valdez 

 - 1.550,00€ (mil quinhentos e cinquenta 
euros) 

Centro Karaté-do Shotokan 
Odivelas 

 - 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 
euros) 

Clube Atlético e Cultural  - 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 
euros) 

Clube Atlético Patameiras  - 327,50€ (trezentos e vinte e sete euros 
e cinquenta cêntimos) 

Ginásio Clube de Odivelas  - 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 
euros) 

Grupo Desportivo Bons 
Dias 

 - 1.417,50€ (mil quatrocentos e 
dezassete euros e 
cinquenta cêntimos) 

Grupo Recreativo Cultural 
Famões  - 520,00 € (quinhentos e vinte euros) 

Grupo Recreativo Olival 
Basto  - 740,00 € (setecentos e quarenta euros) 

Odivelas Futebol Clube  - 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 
euros) 

Póvoa Santo Adrião Atlético 
Clube  - 330,00 € (trezentos e trinta euros) 

Sociedade Musical 
Desportiva de Caneças 

 - 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 
euros) 

Sociedade Recreativa Unidos 
Botafogo  - 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) 

Ténis Clube da Póvoa Santo 
Adrião 

 - 375,00 € (trezentos e setenta e cinco 
euros) 

 
 

“Minuta de Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 

 
Introdução 

 
A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desporto, pretende dotar as 
associações/clubes desportivos, com meios e recursos 
financeiros que permitam viabilizar a sua actividade 
regular e facilitar a concretização de projectos e iniciativas 
de interesse comunitário. 
 
Nesta conformidade, considera a Câmara Municipal de 
Odivelas que os apoios consignados no presente contrato, 
de modo transparente e eficiente, em coerência com os 
seus objectivos e em consonância com o ordenamento 
jurídico sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, à 
entidade beneficiária responsabilidades acrescidas, não só 
para com os seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
• O Clube/Associação ………., é uma colectividade 
desportiva sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia de ……, Concelho de Odivelas, teve os seus 
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estatutos aprovados e publicados no Diário da República 
(Governo) ………………, data ……………., 
 
• Se trata de uma colectividade com …. anos de existência, 
sendo uma das mais antigas .... etc. do Concelho de 
Odivelas, no que respeita à promoção do Desporto. 
Reconhece-se, ainda, o seu carácter eclético dinamizando 
várias modalidades desportivas, nomeadamente, ……….. 
ou carácter especializado na modalidade de ………… 
 
• O Clube de ……….. movimenta cerca de .... praticantes 
distribuídos por vários/todos os escalões etários, desde 
Escolas, passando por Iniciados, Juvenis, Juniores, 
Cadetes e Seniores, pelo que é um dos clubes que mais 
praticantes federados e não federados movimenta, no 
Concelho de Odivelas. 
 
(Referência a resultados desportivos relevantes, distinções, 
mérito desportivo).  
 
Assim, 
Entre 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Contribuinte nº 504 
293 125, como 1° Outorgante, aqui representado pela sua 
Presidente Dra. Susana Carvalho Amador. 
 
E 
 
___________________, colectividade desportiva sem 
fins lucrativos com sede ______________________, 
contribuinte nº _____________, como 2° Outorgante, 
aqui representado por _______________, na qualidade 
de Presidente da Direcção, 
 
É livremente ACORDADO E REDUZIDO A 
ESCRITO o presente Contrato, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas, 
tendo em vista o desenvolvimento da actividade 
desportiva no Concelho de Odivelas, nos termos do artigo 
46° da Lei nº 5/2007, de 16 de Julho, da alínea f) do nº 1 
do Artigo 13° e da alínea b) do nº 2 do Artigo 21° da Lei 
nº 159/99, de 14 de Setembro, das alíneas a) e b) do nº 4 
do Artigo 64° e do Artigo 67° da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e, do regime previsto na Lei nº 
5/2007, de 16 de Janeiro, que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

O presente Contrato-Programa destina-se a regular a 
atribuição de uma comparticipação financeira por parte da 
Câmara Municipal de Odivelas, enquadrada no PAADO - 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas e especificamente na medida 1 - Apoio 
Financeiro à Actividade Desportiva. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Comparticipação Financeira) 

 
Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 1° 
outorgante compromete-se a conceder ao 2° outorgante, 
uma comparticipação financeira no valor global de …… 
(numerário e extenso), como medida de apoio ao 
desenvolvimento da actividade desportiva no clube. 

 
Cláusula Terceira 

(Pagamento da Comparticipação Financeira) 
 

A comparticipação financeira a atribuir pelo 1° outorgante 
será disponibilizada na totalidade, após assinatura do 
presente contrato.  

 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do 1° Outorgante) 
 

A Câmara Municipal de Odivelas obriga-se a acompanhar 
e controlar a execução do Contrato-Programa, nos termos 
do disposto nos artigos 46° e 47° da Lei de Bases da 
Actividade Física e do Desporto. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações do 2°Outorgante) 
 

O 2° Outorgante compromete-se a: 
 
1. Realizar as seguintes actividades: 
 
a) Manter em actividade a(s) modalidade(s) desportiva(s) 
de ………, nos escalões etários de ………. 
 
b) Participar regularmente nas competições oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em funcionamento 
no clube, a nível distrital/regional ou nacional; 
 
2. Colaborar com o 1° Outorgante na concretização da 
política de desenvolvimento desportivo, sempre que para 
tal for solicitado, em especial nos seguintes domínios: 
 
a) Promoção de acções e desenvolvimento de projectos, 
disponibilizando os seus recursos humanos (técnicos, 
atletas, dirigentes e demais colaboradores), na medida das 
possibilidades; 
 
b) Disponibilização de informação complementar, 
designadamente relacionada com a caracterização da 
situação desportiva do Concelho - Carta Desportiva; 
 
c) Organização conjunta de torneios de abertura na(s) 
modalidade(s) com grande tradição no clube ou em fase 
de desenvolvimento (a incluir de acordo com a 
especificidade e interesse manifestado pelo clube). 
 
3. Manter a situação regularizada perante o fisco e a 
segurança social; 
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4. Cumprir as obrigações contratuais e outras de ordem 
legal a que esteja vinculado; 
5. Apresentar o Relatório e Contas e Relatório de 
Actividades. 

 
Cláusula Sexta 
(Vigência) 

 
O presente contrato vigora a partir da data da sua 
celebração e é válido para a Época Desportiva de 
2007/2008 

 
Cláusula Sétima 
(Resolução) 

 
1. O não cumprimento por parte do 2ª Outorgante das 
clausulas constantes do presente contrato, possibilita ao 1º 
outorgante resolver o mesmo, necessitando para tal de 
notificar o 2º Outorgante da sua intenção, através de carta 
registada com aviso de recepção. 
 
2. No caso previsto no número anterior, fica o 2° 
Outorgante obrigado à devolução das quantias já 
recebidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de 
recepção da notificação de resolução do Contrato. 
 
Odivelas, Paços do Concelho, aos …... dias do mês de 
……..... de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS 
 

(SUSANA CARVALHO AMADOR) 
 

O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FÉRIAS DESPORTIVAS 2008 
 

 
 

“ANIMAÇÃO DE VERÃO – FÉRIAS DESPORTIVAS 2008” 
 

Iniciativa “Animação de Verão - Férias Desportivas 
2008”. Este programa de ocupação de tempos livres irá 
decorrer de Julho a Agosto de 2008 e é destinado às 
crianças e jovens de ambos os sexos, residentes no 
Concelho de Odivelas e aos filhos dos trabalhadores da 
Câmara Municipal de Odivelas, com idades 
compreendidas entre os 7 e os 14 anos de idade. Será 
desenvolvido, semanalmente, na Escola Secundária da 
Ramada, das 9h às 17h30m, da seguinte forma, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/8234, 
de 2008.05.14 e no Regulamento Interno deste programa: 
 
Estão previstos cinco turnos semanais: 1.º Turno - de 7 a 
11 de Julho; 2.º Turno - de 14 a 18 de Julho; 3.º Turno - 

de 21 a 25 de Julho; 4.º Turno - de 28 de Julho a 1 
Agosto; 5.º Turno - de 4 a 8 de Agosto; 
 
As modalidades, futebol, Karate, ténis, voleibol, 
basquetebol, serão leccionadas por técnicos de clubes do 
Concelho; 
 
Serão realizadas duas idas à praia de manhã, por semana. 
Haverá ainda uma visita à Quinta Pedagógica da Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis, com utilização da Ecopista 
para passeios pedestres e de bicicleta; 
 
Os participantes terão de pagar uma inscrição no valor de 
20,00€ (vinte euros) por semana, com direito a almoço, 
lanche, seguro e a materiais promocionais (t-shirts, bonés 
e mochilas); 
 
As inscrições deverão ser formalizadas, através de ficha 
própria, de forma provisória, após a divulgação até ao dia 
16 de Junho e definitivamente entre 23 e 17 de Junho, 
mediante pagamento da respectiva inscrição na Tesouraria 
(Divisão Financeira) da Câmara Municipal de Odivelas 
Após essa data, as inscrições não pagas ficarão sem efeito. 

 
 

Programa de Animação de Verão - Férias Desportivas 
Regulamento Interno 

 
“Preâmbulo 

 
Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 
artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e rectificada pela 
Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro - 
LAL -, compete à Câmara Municipal apoiar actividades de 
interesse desportivo e recreativo; 
 
Considerando que o desporto é um factor relevante na 
formação e desenvolvimento das crianças e jovens; 
 
Considerando que a prática desportiva em período de 
férias escolares contribui para a ocupação dos tempos 
livres das crianças e jovens, minimizando factores de risco; 
 
Considerando que possibilitar às crianças e jovens uma 
variedade de actividades lúdicas e desportivas, estimula o 
sentido de grupo, a solidariedade e o sentido de 
responsabilidade dos mesmos; 
 
Considerando que o Município de Odivelas pretende 
incentivar a actividade desportiva de crianças e jovens por 
meio da promoção de campos de férias; 
 
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 15º do 
Decreto-lei n.º 304/2003, de 9 de Dezembro, importa 
regulamentar os direitos, deveres e regras a observar por 
todos os elementos que integrem campos de férias; 
 
O presente regulamento foi elaborado nos termos dos 
artigos 15.º e 16.º do Decreto – Lei n.º 304/2003, de 9 de 
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Dezembro com as alterações do Decreto – Lei n.º 
109/2005, de 8 de Julho, aprovado em Reunião da 
Câmara Municipal de Odivelas de 20 de Maio de 2008, 
nos termos seguintes: 

 
Artigo 1º 

(Do Objecto) 
 

Promoção do programa “Animação de Verão – Férias 
Desportivas", por meio da organização de um campo de 
férias. 

 
Artigo 2º 

(Entidade Organizadora) 
 

O Município de Odivelas é a entidade organizadora do 
programa “Animação de Verão – Férias Desportivas". 

 
Artigo 3º 

(Dos Destinatários) 
 

1. O programa “Animação de Verão – Férias 
Desportivas” destina-se a crianças e jovens residentes no 
Concelho de Odivelas, bem como a filhos de funcionários 
da Câmara Municipal de Odivelas, com idades 
compreendidas entre os 7 aos 14 anos. 
 
2. Tendo em vista garantir um bom funcionamento das 
actividades e salvaguardar as melhores condições de 
segurança, os participantes serão divididos em grupos, 
segundo o escalão etário. 
 
3. Os candidatos serão admitidos segundo a ordem de 
inscrição definitiva na medida em que só serão 
considerados inscritos após pagamento do valor de 
inscrição. A inscrição em mais de um turno só será 
considerada caso existam vagas. 

 
Artigo 4º 

(Dos Locais de Funcionamento) 
 

As actividades a desenvolver no âmbito do Programa 
“Animação de Verão - Férias Desportivas” em local a 
designar em cada ano pela entidade organizadora. 

 
Artigo 5º 

(Da Documentação Exigida) 
 

1. Os Encarregados de Educação dos participantes 
devem fazer a inscrição dos seus educandos através de 
ficha própria disponibilizada pela Divisão de Desporto em 
colaboração com o Gabinete Comunicação, Relações 
Publicas e Protocolo, facultando informação relevante 
relativamente a necessidades de alimentação específica ou 
cuidados especiais de saúde a observar. 
 
2. A informação referida no ponto anterior é 
confidencial, visando apenas o fim a que se destina, no 
respeito pela legislação em vigor relativamente à protecção 
de dados pessoais. 

Artigo 6º 
(Do Equipamento Obrigatório) 

 
Os participantes no campo de férias devem fazer-se 
acompanhar de equipamento adequado à prática 
desportiva, nomeadamente, ténis, calção e t-shirt, toalha 
de praia, calção de banho ou fato de banho e ainda uma 
muda de roupa, identificada com o nome do participante e 
o seu contacto telefónico. 

 
Artigo 7º 

(Do Material Proibido) 
 

É expressamente proibido levar para o campo de férias: 
 
a) Bebidas alcoólicas e estupefacientes; 
 
b) Medicamentos, excepto nos casos em que o 
participante se encontre medicado sob responsabilidade 
do Encarregado de Educação; 
 
c) Objectos cortantes ou outros que pela sua 
perigosidade coloquem em risco a integridade física dos 
participantes ou de terceiros. 

 
Artigo 8º 

(Objectos de Valor) 
 

A organização aconselha os participantes a não levarem 
consigo para o campo de férias objectos de valor, pelo que 
declina a responsabilidade por qualquer desaparecimento 
ou deterioração dos mesmos. 

 
Artigo 9º 

(Do Plano de Actividades) 
 

1. O Programa desenvolve-se entre Julho e Agosto de 
cada ano, de preferência integrando cinco turnos.   
 
2. O horário de funcionamento será o considerado 
adequado e definido em cada ano de realização do campo 
de férias. 
 
3. Excepcionalmente, poderão ocorrer alterações no 
horário, as quais serão comunicadas com a conveniente 
antecedência aos participantes e respectivos Encarregados 
de Educação. 
 
4. As actividades a realizar dependem das condições 
disponibilizadas pelo local da sua realização, podendo 
desenvolver-se em diferentes contextos, nomeadamente: 
 
� Pavilhão - Realização de modalidades ou actividades 
mais tradicionais, como sejam, o basquetebol,  o futebol, o 
voleibol, o ténis etc.; 
 
� Ginásio - Actividades gímnicas, desportos de 
combate, danças, etc.; 
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5. Em cada ano será distribuído em anexo ao presente 
Regulamento Interno o Plano de Actividades referido na 
epígrafe deste artigo. 

 
Artigo 10º 

(Deveres e Direitos da Entidade Organizadora – 
Município de Odivelas) 

 
1. Constituem deveres da entidade promotora: 
 
a) Assegurar o acompanhamento permanente dos 
participantes; 
 
b) Fazer cumprir pontualmente o programa delineado e 
aprovado, salvo por razões de ordem técnica, 
meteorológica ou de força maior; 
 
c) Dar prévio conhecimento às entidades competentes 
das alterações a efectuar ao programa inicial da actividade; 
 
d) Apresentar ao Instituto Português da Juventude, o 
relatório final de actividade; 
 
e) Informar o delegado de saúde, as entidades policiais e 
o corpo de bombeiros da área onde o campo de férias vai 
decorrer, da realização do mesmo, com uma antecedência 
mínima de quarenta e oito horas face ao início das 
respectivas actividades, devendo ainda fornecer-lhes 
indicação clara da respectiva localização e calendarização; 
 
f) Efectuar o seguro de acidentes pessoais dos 
participantes, nos termos da lei; 
 
g) Assegurar instalações condignas para os participantes 
e pessoal técnico; 
 
h) Assegurar a existência de espaço e meios adequados 
ao desenvolvimento das actividades previstas; 
 
i) Disponibilizar, dossier relativo à organização 
contendo as informações actualizadas nomeadamente, o 
plano de actividades, o projecto pedagógico e de 
animação, o regulamento interno, as apólices de seguros 
obrigatórias, os contactos com entidades do local de 
realização da actividade e a ficha de inscrição de cada 
participante; 
 
2. Constituem direitos da entidade promotora: 
 
a) Seleccionar o pessoal técnico, nomeadamente o 
coordenador e os monitores; 
 
b) Definir as actividades a desenvolver, a respectiva 
calendarização e localização, bem como a divulgação junto 
dos representantes legais; 
 
c) Receber uma taxa de inscrição por cada participante. 

 
 
 

Artigo 11º 
(Da Coordenação) 

 
1. Cabe à Divisão de Desporto individualmente ou em 
colaboração com outra Divisão Municipal, coordenar 
todo o Programa, quer do ponto de vista administrativo-
financeiro, quer relativamente a outras necessidades 
organizacionais desde os transportes à alimentação dos 
participantes.  
 
2. Cabe ainda à Divisão de Desporto elaborar o plano 
de actividades. 

 
Artigo 12º 

(Do Enquadramento Técnico e Pedagógico) 
 

1. A coordenação técnico-pedagógica do programa é da 
responsabilidade de: 
 
a) Técnicos Coordenadores: 
 
-São responsáveis pelo funcionamento do campo de 
férias, coordenando o corpo técnico-pedagógico e a sua 
intervenção técnica; 
 
-Operacionalizam o plano de actividades, assim como 
acompanham a sua boa execução; 
 
b) Monitores: 
 
-Realizam e acompanham os participantes nas actividades 
do campo de férias, de acordo com o plano de actividades; 
 
-Colaboram com os coordenadores assegurando o 
cumprimento do presente Regulamento Interno; 
 
-Zelam pela correcta utilização dos equipamentos e 
materiais. 
 
2. São direitos dos Coordenadores e Monitores: 
 
a) Direito de participação no processo educativo, 
nomeadamente intervir na orientação pedagógica através 
da liberdade de iniciativa; 
 
b) Direito à formação e informação para o exercício da 
função que desempenha; 
 
c) Direito ao apoio técnico, material e documental 
necessário à formação e informação. 

 
Artigo 13º 

(Das informações relevantes a prestar pela organização) 
 

1. A organização facultará, aos Encarregados de 
Educação as seguintes informações: 
 
-Plano de actividades; 
 
-Plano Pedagógico e de Animação; 
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-Regulamento Interno; 
 
-Identificação da entidade organizadora e respectivos 
contactos úteis; 
 
-Valor da inscrição; 
 
-Informação relativa à existência e localização de livro de 
reclamações; 
 
-Seguro de acidentes pessoais. 

 
Artigo 14º 

(Da Responsabilidade dos Participantes) 
 

1. Todos os participantes devem cumprir as instruções 
que lhes sejam dadas pelos Monitores e respectivo 
Coordenador do campo de férias, de acordo com o 
estabelecido no presente Regulamento Interno. 
 
2. Os participantes terão acesso a todas as actividades 
constantes no programa/horário, salvo razões pessoais, de 
ordem técnica, meteorológica ou por indicação dos 
Encarregados de Educação. 
 
3. A organização reserva-se o direito de, após contacto 
com os Encarregados de Educação, fazer regressar a casa, 
qualquer participante que pelo seu comportamento 
incorrecto prejudique de forma significativa o 
funcionamento da actividade, o que implicará o 
cancelamento imediato da inscrição. 

 
Artigo 15º 

(Dos Direitos dos Participantes) 
 

1. Ter acesso aos diversos serviços que o programa do 
Campo de Férias proporciona, nomeadamente: 
 
a) Acompanhamento e enquadramento por técnicos 
devidamente habilitados; 
 
b) Material desportivo necessário à prática das 
actividades previstas no programa; 
 
c) Duas refeições diárias, nomeadamente o almoço e o 
lanche; 
 
d) Alimentação variada e adequada em qualidade e 
quantidade à idade dos participantes e à natureza e 
duração das actividades; 
 
e) Seguro de acidentes pessoais.  
 
2. Usufruir do ambiente e do programa do Campo de 
Férias que proporcionem as condições para o seu pleno 
desenvolvimento físico, moral e cívico, e para a formação 
da sua personalidade. 
 
3. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer 
elemento da equipa técnica e pelos outros participantes. 
4. Ver salvaguardada a sua segurança no Campo de 
Férias e respeitada a sua integridade física e moral. 

5. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de 
acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada no 
decorrer das actividades do Campo de Férias. 
 
6. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e 
informações constantes da sua ficha de inscrição. 
 
7. Apresentar críticas e sugestões relativas ao 
funcionamento do Campo de Férias e ser ouvido pelos 
Monitores e pelo Coordenador em todos os assuntos que 
justificadamente forem do seu interesse. 

 
Artigo 16º 
(Preço) 

 
1. A participação nos campos de férias organizados pelo 
Município fica condicionada ao pagamento 
correspondente ao preço fixado, anualmente, pela Câmara 
Municipal, atendendo à especificidade do campo. 
 
2. Estão excluídas deste pagamento as crianças e jovens 
que se encontrem institucionalizados em IPSS’s do 
Concelho. 
 
3. O pagamento do preço devido deve ser feito em 
numerário ou cheque, emitido à ordem do Município de 
Odivelas, nas instalações da Divisão Financeira – 
Tesouraria, da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
Artigo 17º 

(Dos Casos Omissos) 
 

Nos casos omissos do presente Regulamento Interno, 
aplicar-se-á a legislação em vigor nomeadamente o Dec.-
Lei n.º 109/2005, de 8 de Julho e respectivas Portarias de 
regulamentação. 
 
Odivelas, 15 de Maio de 2008” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Concessão de isenção total do pagamento de taxas ao 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do 
Município de Odivelas pela utilização do Pavilhão 
Desportivo de Caneças, entre as 19h e as 20h do dia 15 de 
Maio de 2008, de acordo com o despacho da Senhora 
Presidente de Câmara, datado de 14 de Maio de 2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VII TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTIL 
DO CENTRO ESCOLAR REPUBLICANO TENENTE VALDEZ 

 
Atribuição de apoios ao VII Torneio Internacional de 
Futebol Infantil do Centro Escolar Republicano Tenente 
Valdez, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) 
Medida 3, que se realiza nos dias 14 e 15 de Junho de 
2008, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/7471, de 2008.05.02:  
 
-Cedência de três autocarros municipais para transporte de 
comitivas do norte do país e de Espanha, e para 
deslocações nos dias do Torneio; 
 
-Cedência da Quinta das Águas Férreas, para alojamento 
de quatro comitivas, com entrada a 13 de Junho e saída a 
15 de Junho, após o almoço; 
 
-Cedência de aparelhagem de som e respectivo técnico, 
para o local dos jogos, nos dias 14 e 15 de Junho de 2008, 
entre as 8h e as 20h; 
 
-Cedência de cerca trezentos e vinte brindes para oferta 
aos participantes do Torneio; 
 
-Oferta de Troféu para a equipa vencedora do Torneio e 
de cinquenta medalhas com o Logótipo da Câmara 
Municipal de Odivelas para os finalistas do Torneio (1.º e 
2.º classificados), num valor estimado de 200,00€ 
(duzentos euros), com IVA incluído; 
 
-Cedência do serviço de fornecimento de refeições para 
seis das equipas participantes, no valor estimado de 
2.550,00€ (dois mil quinhentos e cinquenta euros), com 
IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VII TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTSAL 
DO GRUPO DESPORTIVO QUINTA DO PINHEIRO 

 
Atribuição de apoios ao VII Torneio Internacional de 
Futsal do Grupo Desportivo Quinta do Pinheiro, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO), Medida 3, que se 
realiza nos dias 7 e 8 de Junho de 2008, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/7470, de 
2008.05.02: 
 
-Cedência de dois autocarros municipais para transporte 
de comitivas do norte do país e de Espanha, e para 
deslocações nos dias do Torneio; 
 
-Cedência de instalações desportivas – Pavilhão da Escola 
Secundária da Ramada, nos dias 7 e 8 de Junho, entre as 
8h e as 20h; 
 

-Cedência da Quinta das Águas Férreas, para alojamento 
de quatro comitivas, com entrada a 6 de Junho e saída a 8 
de Junho, após o almoço; 
 
-Cedência de aparelhagem de som e respectivo técnico, 
para o local dos jogos, nos dias 7 e 8 de Junho de 2008, 
entre as 8h e as 20h; 
 
-Cedência de estúdio móvel e respectivo motorista, para o 
local dos jogos, nos dias 7 e 8 de Junho de 2008, entre as 
8h e as 20h; 
 
-Cedência de cerca de 250 brindes para oferta aos 
participantes no Torneio; 
 
-Oferta de quatro Troféus para a equipa vencedora de 
cada escalão, num valor estimado de 324,88€ (trezentos e 
vinte e quatro euros e oitenta e oito cêntimos), com IVA 
incluído; 
 
-Cedência do serviço de fornecimento de refeições para 
quatro das equipas participantes, no valor total estimado 
de 1.419,60€ (mil quatrocentos e dezanove euros e 
sessenta cêntimos), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

I TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL JUVENIL 
DO ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 

 
Atribuição de apoios ao I Torneio Internacional de 
Futebol Juvenil do Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) Medida 3, que se realiza nos dias 13, 
14 e 15 de Junho de 2008, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/8246, de 2008.05.15: 
 
-Aluguer de um autocarro de 37 lugares para transporte da 
comitiva de Espanha e deslocações nos dias do Torneio, 
num valor estimado de 1.000,00€ (mil euros), com IVA 
incluído, por não haver disponibilidade da frota municipal; 
 
-Aquisição do serviço de alojamento de uma comitiva 
composta por vinte e quatro elementos, com entrada a 13 
de Junho à tarde e saída a 15 de Junho após o almoço, 
num valor estimado de 1.000,00€ (mil euros), por não 
haver disponibilidade na Quinta das Águas Férreas; 
 
-Oferta de oito troféus e duzentas medalhas com o 
Logótipo da Câmara Municipal de Odivelas, num valor 
estimado de 1.000,00€ (mil euros), com IVA incluído; 
 
-Aquisição do serviço de fornecimento de refeições, num 
total de 132 e aquisição de 700 lanches a distribuir pelos 
participantes, no valor total estimado de 2.600,00€ (dois 
mil e seiscentos euros), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DOAÇÃO DE QUADROS 
 

Aceitação da doação, à Câmara Municipal de Odivelas, 
dos pintores Alexandre Martins Najmark, Alfredo José 
dos Santos de Freitas Ferraz, Renato de Lima Martins 
Pereira, dos seguintes quadros, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2008/6711, de 2008.04.17:  
 
-Quadro/pintura a óleo s/tela com 60 x 80 cm, do ano de 
2004, de Alexandre Martins Najmark, denominado 
"s/título", com o valor patrimonial de €500,00 
(quinhentos euros);  
 
-Pintura em acrílico s/tela com 70 x 50 cm, do ano de 
2007, de Alfredo José dos Santos de Freitas Ferraz, 
denominada "Egipto e sombra ", com o valor patrimonial 
de €500,00 (quinhentos euros);  
 
-Pintura em aguarela s/papel com 40 x 50 cm, do ano de 
2007, de Renato de Lima Martins Pereira, denominado 
"Girassóis", com o valor patrimonial de €700,00 
(setecentos euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONCURSO GASTRONÓMICO 2008 
 

Aceitação do patrocínio, concedido pela empresa 
Lukatours, sob a forma de oferta dos 1.º, 2.º e 3.º prémios 
a atribuir aos participantes do Concurso Gastronómico 
2008 - “À Conquista dos Sabores”, num valor aproximado 
de € 1.000,00 (mil euros), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/7947, de 2008.05.09: 
 
-1.º Prémio: 2 noites com pequeno-almoço, para duas 
pessoas, na Estalagem Quinta de Santo António 5*, em 
Elvas; 
 
-2.º Prémio: 2 noites com pequeno-almoço, para duas 
pessoas, na Albergaria El Rei D. Manuel 4*, no Marvão; 
 
-3.º Prémio: 1 noite com pequeno-almoço, para duas 
pessoas, no Évora Hotel 3*. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO “ALDEIA” 
 

Aceitação de patrocínios concedidos por várias empresas, 
no âmbito da realização da Festa Final de Encerramento 
do Projecto “Aldeia”, intitulada “Prevenir Brincando”, 
com data prevista para o dia 19.06.2008, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/8155, de 
2008.05.14: 
 
 
 

Entidade Produto Oferecido Valor 
Hipermercados 
Continente 

Produtos Alimentares 200,00€ 

Sociedade 
Frutas/Eurofrutas 

Produtos Alimentares 
350 Maçãs  
102,00€ 
(valor estimado) 

SCC - Soc. Central de 
Cervejas e Bebidas, SA 

15 Tabuleiro de Água 
do Luso – 33 cl 

180,00€ 

Modelo/Continente 
Hipermercados, SA 

Fato Popota em género 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“DIA EUROPEU DOS VIZINHOS” 
 

Aceitação de patrocínios concedidos por várias empresas, 
no valor total de €920,22 (novecentos e vinte euros e vinte 
e dois cêntimos), para a realização da “Festa dos 
Vizinhos”, no âmbito das Comemorações do Dia 
Europeu dos Vizinhos, a decorrer na Urbanização da 
Arroja no dia 27 de Maio de 2008, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/8198, de 
2008.05.14: 
 

Nome 
Estimativa dos 
Patrocínios 

A Faruque 10,00€ 

Mátria, Martins e Martins 200,00€ 

O Forno da Cidade 35,00€ 

Espiga Dourada 100,00€ 

Viriato 10,00€ 

Dominó 60,00€ 

A Maçã, Lda 33,42€ 

Diamantino Nunes Farinha 20,00€ 

A. Ferreira Monteiro 3,54€ 

Supermercado Chapim 30,00€ 

Supermercado Sampedro 33,00€ 

Feira Nova 62,00€ 

Modelo 50€ 

Manuel Martins Rodrigues 10,00€ 

Luís Fernando Patrocínio 31,25€ 

Luís & Pereira 14,80€ 

Celso Fernandes 23,60€ 

Domingos J Feliciano Coelho 11,80€ 

Os Três Cortadores 29,25€ 

Fornecedores Capricarnes 32,56€ 

Fernando o Couto Pereira 20,00€ 

Talhos Silau, Lda 100€ 

 
(Aprovado por maioria) 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO 
DAS DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

 
Aceitação de patrocínios concedidos pela empresa 
EcoTrading Lda, no valor total de 240,00€ (duzentos e 
quarenta euros), para a realização da 2ª conferência 
“Somos nós que criamos os cancros?”, no âmbito do 
Programa Municipal de Prevenção das Doenças 
Oncológicas, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2008/8405, de 2008.05.16: 
 
-100 un. Natas Alpro Soya 250ml + 100 folhetos + 100 
sacos Alpro (para oferta aos participante); 
 
-12 L. de Bebidas Alpro Soya (diversos sabores – para 
servir no beberete saudável); 
 
-96 un. Copos de Vidros Alpro Soya. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 DA PONTINHA 

 
Atribuição à Associação de Escoteiros de Portugal, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, nos dias 24 e 25 de Maio de 2008, para 
deslocação ao Porto, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/7338, de 2008.04.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE DO PATRIMÓNIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Clube do Património da Escola Secundária 
de Odivelas, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 31 Maio de 2008, 
para deslocação à Cova da Moura, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/7363, de 
2008.04.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO OS CAMPONESES DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Rancho Folclórico Os Camponeses de 
Odivelas, de um apoio, sob a forma de transporte, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas – PACO – programa C, a realizar 
em veículo municipal, no dia 1 de Junho de 2008, para 
deslocação a Arganil, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/8212, de 2008.05.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
 

Atribuição ao Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho, de um apoio, sob a forma de transporte, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas – PACO – programa C, a realizar 
em veículo municipal, no dia 25 de Maio de 2008, para 
deslocação a São Pedro do Sul, de acordo com o proposto 
na informação nº Interno/2008/8013, de 2008.05.12. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Atribuição ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Odivelas, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
no dia 31 Maio de 2008, para deslocação a Loures, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/7450, de 2008.05.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO INFANTIL NI-NÓ-NI 
 

Atribuição ao Centro Infantil NI-NÓ-NI, de um apoio, 
sob a forma de transporte, no âmbito do Programa de 
Apoio às Entidades Sociais de Odivelas – PAESO – sub 
programa D, a realizar em veículo municipal, nos dias 23 a 
30 de Junho e nos dias 1 a 4 de Julho de 2008, para 
deslocação a Carcavelos, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/7662, de 2008.05.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO INFANTIL DE ODIVELAS 
 

Atribuição ao Centro Infantil de Odivelas, de um apoio, 
sob a forma de transporte, no âmbito do Programa de 
Apoio às Entidades Sociais de Odivelas – PAESO – sub 
programa D, a realizar em veículo municipal, nos dias 1 a 
11 de Julho de 2008, para deslocação à Costa da Caparica, 
de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/7537, de 2008.05.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DE OLIVAL BASTO 
 

Atribuição ao Centro de Dia para a Terceira Idade de 
Olival Basto, de um apoio, sob a forma de transporte, no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas – PAESO – sub programa D, a realizar em 
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veículo municipal, no dia 31 de Outubro e no dia 12 de 
Novembro de 2008 (ida e volta, respectivamente), para 
deslocação a Albufeira, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/8096, de 2008.05.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS 
DE SANTO ELOY 

 
Atribuição à Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Santo Eloy, de um apoio, sob a forma de 
transporte, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas – PAESO – sub programa 
D, a realizar em veículo municipal, no dia 6 de Julho de 
2008, para deslocação à Senhora da Lapa, de acordo com 
o proposto na informação nº Interno/2008/8143, de 
2008.05.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA DA ARROJA 
 

Atribuição à Associação Cultural Social e Desportiva da 
Arroja, de um apoio, sob a forma de transporte, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas – PAADO – medida 6, a realizar 
em veículo municipal, no dia 25 de Maio de 2008, para 
deslocação a Benfica de Cadaval, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/8079, de 
2008.05.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS E REDUÇÃO DE CAUÇÃO 
FARGE, INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, LDA 

FAMÕES – PROCESSO N.º 28622/OC 
 

Recepção provisória das obras de urbanização em 
Golides, Casal do Bispo, na Freguesia de Famões, e 
deferimento do pedido de redução da caução prestada 
através da garantia bancária n.º 297255 do Banco Espírito 
Santo, para € 18.970,00 (dezoito mil novecentos e setenta 
euros), como garantia da execução das obras, nos termos 
das informações técnicas a folhas 1059 e 1053 e de acordo 
com o proposto na folha 1060 do processo n.º 
28622/OC. 
 
O Departamento de Gestão de Ordenamento Urbanístico 
- DGOU - deverá diligenciar junto da FARGUE para que 

sejam recolocadas as árvores plantadas na urbanização que 
possam interferir com a rede dos SMAS. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO MUNICIPAL DO ARINTO 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
PROCESSO N.º 6053/DPU 

 
Anulação do Alvará 5/2005/DPU e respectivo 
aditamento, emissão de um novo alvará com base no 
Estudo de Loteamento aprovado por deliberação na 11.ª 
Reunião da Câmara Municipal de Odivelas de 06 de Junho 
de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 11/2007, de 19 de Junho de 2007, pág. 17), nos termos 
constantes nas informações dos serviços de folhas 252 a 
253 do processo n.º 6053/DPU, de acordo com o 
proposto na informação n.º 25/DDGOU/AS, 
de.2008.05.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ANTÓNIO JOSÉ MARQUES 
BAIRRO SETE QUINTAS, LOTE 43, AUGI II – CANEÇAS 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 43 
inserido no Bairro Sete Quintas – AUGI II, Freguesia de 
Caneças, pelo depósito caução, efectuado pela Caixa Geral 
de Depósitos, em nome de António José Marques, no 
valor de € 2.314,47 (dois mil, trezentos e catorze euros e 
quarenta e sete cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 
10/2002, de 31 de Outubro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 153/PC/DRU/DGOU/2008, de 
2008.04.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BERNARDO DAS NEVES FIGUEIREDO 
BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A 259 – RAMADA 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote A 
259 inserido no Bairro Pedernais, Freguesia da Ramada, 
pelo depósito caução, efectuado pela Caixa Geral de 
Depósitos, em nome de Bernardo das Neves Figueiredo, 
no valor de € 1.320,00 (mil trezentos e vinte euros), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 07/2001, de 07 de Setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
154/PC/DRU/DGOU/2008, de 2008.04.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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MAURÍLIO DOS SANTOS AFONSO 
BAIRRO SETE QUINTAS, LOTE 20, AUGI I - CANEÇAS 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 20 
inserido no Bairro Sete Quintas – AUGI I, Freguesia de 
Caneças, pelo depósito caução, efectuado pela Caixa Geral 
de Depósitos, em nome de Maurílio dos Santos Afonso, 
no valor de € 995,73 (novecentos e noventa e cinco euros 
e setenta e três cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 
09/2002, de 31 de Outubro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 155/PC/DRU/DGOU/2008, de 
2008.04.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO ORGÂNICO DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO ORGÂNICO 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS - CORRECÇÕES 

 
Correcções à Proposta de Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas, deliberada na 8ª Reunião 
Ordinária de Câmara Municipal de Odivelas, de 23 de 
Abril de 2008, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2008, de 6 de Maio de 2008), que são as 
seguintes:  
 
Na página 8 do referido Boletim Municipal onde se lê 
“…a criação da Divisão de Reconversão de Áreas 
Críticas…” passa a ler-se “… a criação da Divisão de 
Requalificação e Inserção de Áreas Críticas…”,  
 
na mesma página, onde se lê “…a presente proposta 
prevê (…) da Divisão de Recuperação Urbanística…” 
passa a ler-se “…a presente proposta prevê (…) da 
Divisão de Reabilitação Urbana…”. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 47/PRES/2008 
 

Assunto: Subsídio de refeição referente ao período de 
férias - Desconto no mês de Junho 

 
De acordo com o disposto no Artigo 6° do Decreto-Lei 
n.º 100/99, de 31 de Março, até 30 de Abril de cada ano, 
os serviços devem elaborar o mapa de férias e dele dar 
conhecimento aos respectivos trabalhadores. 
 
A partir daquela data só poderão ocorrer alterações ao 
período de férias marcado, por acordo entre os serviços e 
os interessados, norma que, na prática, raras vezes é 
observada, porquanto continua a constatar-se situações de 
incumprimento que impossibilitam a Divisão de Recursos 
Humanos de proceder atempadamente, aos respectivos 
registos de assiduidade e desconto do subsídio de refeição. 
 
No intuito de se obter uma melhoria substancial dos 
procedimentos administrativos, leva-se ao conhecimento 
de todos os Trabalhadores e Eleitos Locais, que o 
desconto do subsidio de refeição referente ao período de 
férias vencido a 1 de Janeiro de cada ano, passará a ser 
efectuado, independentemente do mês do gozo das férias, 
nos seguintes moldes: 
 
1.Férias gozadas até 30 de Abril e que ainda não tenham 
sido descontadas, desconto efectuado no próximo mês de 
Maio; 
 
2.Férias gozadas a partir daquela data, desconto efectuado 
no mês de Junho;  
 
3.Faltas dadas nos meses de Maio e Junho, desconto 
efectuado no mês de Julho;  
 
4.Férias acumuladas de anos anteriores, desconto 
efectuado no mês seguinte ao respectivo gozo. 
 
Para além da melhoria dos procedimentos, a 
implementação destas normas permitirão salvaguardar a 
igualdade de tratamento, sendo que a opção pelo desconto 
da globalidade do subsidio de refeição no mês de Junho se 
justifica por se tratar do período em que tal desconto 
causará menor impacto ao trabalhador, atendendo a que o 
processamento do subsidio de férias é efectuado nesse 
mês. 
 
Odivelas, 26 de Maio de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 06/DDGOU/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho nº 
42/PRES/2008, ao abrigo pelos artigos 70º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 5°/nº 
2, 11º/nº 9 e 75° do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto nos 
artigos 35° a 40° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 6/96, de 31 de Janeiro, independentemente da 
subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho nº 16/DDGOU/2008, de 8 de Novembro, pelo 
presente SUBDELEGO no Sr. Engenheiro-Técnico Civil 
Rui Alexandre Lopes Onofre, Engenheiro-Técnico Civil 
de Segunda Classe, para serem exercidas no âmbito da 
Divisão de Fiscalização Urbanística, deste Departamento, 
as competências previstas pelos artigos 68° e 70° nº 3 da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 19 a 30 de 
Maio de 2008. 

 
Odivelas, 16 Maio de 2008 
O Director do D.G.O.U., 

(a) António de Sousa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESPACHO N.° 1/DAJG/DJ/2008 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Secção de Contra-Ordenações e 
Execuções Fiscais, na Técnica Superior de 1ª classe - Dra. 
Paula Cristina da Silva Tavares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5º do 
Decreto-Lei n.°93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplicou à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e, nos termos do 
disposto nos art.° 35° a 40° do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, subdelego, durante o meu 
período de férias, de 2 a 13 de Junho de 2008, na Técnica 
Superior de 1ª Classe, DRA. PAULA CRISTINA DA 
SILVA TAVARES, a assinatura da correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito da respectiva Secção. 
 
Odivelas, 30 de Maio de 2008 

 
Por subdelegação de competências 

A Chefe da Divisão Jurídica 
(a) Susana Teixeira 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

 

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/2008/8446, de 19.05.2008, referente ao 
período de 30 de Abril a 16 de Maio de 2008: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2008/33131 
Interno/2008/7809 de 2008-05-07 
Assunto: Avenida Professor Dr. Augusto Abreu Lopes, 56, 1º 
Esq., Bairro Gulbenkian, Odivelas – Pedido de alienação de 
fracção municipal. 
Decisão: Reabertura do processo de alienação referente ao fogo 
– Avenida Professor Dr. Augusto Abreu Lopes, 56, 1º Esq. – 
Bairro Gulbenkian, Odivelas – Titular: Maria da Caridade de 
Brito Pais Fernandes, sendo o valor de venda de € 10.533,66.   
Data: 2008-05-09 
 
EDOC/2007/95073 
Interno/2007/23132 de 2007-12-12 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Praceta dos 
Cravos, 3, R/C Dtº - Arroja, Odivelas – Aprovação de Crédito – 
Pedido de alienação de habitação.   
Decisão: Reabertura do processo de alienação referente ao fogo 
– Praceta dos Cravos, 3 – R/C Dto. – Arroja, Odivelas – Titular: 
Maria do Céu Granja, sendo o valor da venda de € 15.097,16. 
Data: 2008-05-09 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2008/31941 
Interno/2008/7457 de 2008-05-02 
Assunto: Azinhaga dos Besouros Norte, PER 061.0016.1 – 
Alteração de titularidade.  
Decisão: Alteração de titularidade do PER nº 061.0016.1 a favor 
de José António de Jesus Rodrigues (filho) por falecimento de 
Belmira de Jesus (titular), sendo composto o agregado familiar 
por, Maria da Graça Carreira Gomes (nora da titular), bem como 
alteração da tipologia, passando de um T4 para um T3.  
Data: 2008-05-05 
 
EDOC/2008/30723 
Interno/2008/7127 de 2008-04-24 
Assunto: Regularização de Dívida e Proposta de Revisão de 
Renda. Fogo: Rua Tomás da Anunciação, nº 17, C/V Dtª . – 
Odivelas. Titular: Jorge Paulo Ribeiro.   
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso de 
Março e Abril de 2008 – Fogo Municipal: Rua Tomás da 
Anunciação nº 17 C/V Dto. – Odivelas – Inquilino: Jorge Paulo 
Ribeiro, no valor de € 182,06, através de um plano de 
regularização de 7 prestações mensais, no valor de € 26,00 cada e 
a última no valor de € 26,06, com início em Maio de 2008. 
Data: 2008-05-07 

EDOC/2008/32741 
Interno/2008/7989 de 2008-05-12 
Assunto: Ampliação da construção precária nº 31N, Bairro do 
Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Notificação 
para Demolição.  
Decisão: Assinatura de Notificação nº 04/VJE/2008.  
Data: 2008-05-13 
 
EDOC/2008/32737 
Interno/2008/7991 de 2008-05-12 
Assunto: Construção de telheiro na construção precária nº 62, 
Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Notificação para demolição.  
Decisão: Assinatura da Notificação nº 05/VJE2008. 
Data: 2008-05-13 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/27581  
Interno/2008/5720 de 2008-04-03 
Assunto: Inquérito Administrativo. Empreitada de “ Obras de 
remodelação/reabilitação em fogo municipal sito, no Bairro 
Municipal do Olival do Pancas, lt. 58, r/ chão, A – Pontinha.    
Decisão: Inquérito Administrativo relativo a “ Obras de 
remodelação/ reabilitação em fogo municipal sito no Bairro 
Municipal do Olival do Pancas, Lt. 58 – R/C A – Pontinha”, 
adjudicada â empresa Manuel Esteves Moreira, Lda. Através de 
afixação do edital nº 16/VJE/2008.        
Data: 2008-05-09 
 
 
 
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/2008/8454, de 19.05.2008, referente ao período de 
30 de Abril a 16 de Maio de 2008: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/27201 
Processo nº 12.03/11-2007 
Interno/2008/6207 de 2008-04-10 
Assunto: Empreitada de Reabilitação das Partes Comuns em 
edifícios de habitação Municipal sitos na Praceta Alice Pestana, 
nºs 3 e 4, Arroja – Auto de Mediação nº 2, factura nº 0828 de N 
Costa & Ramos, Lda. 
Decisão: À Sra. Presidente da Câmara, para competente 
autorização de pagamento desta factura pelo DGAF/DF, 
atendendo ao respectivo valor e ao limite previsto na alínea b) do 
Despacho nº 116/PRES/2006.  
Data: 2008-05-07 
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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/2008/8126, de 13.05.2008, 
referente ao período de 29 de Abril a 13 de Maio de 2008: 
 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Rua Carlos Reis – Odivelas, no valor de €132 
(cento e trinta e dois euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2008/13349, 2008-04-30. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para os 
efeitos de compromisso e pagamento da verba, nos termos da 
presente informação. 
Data da Decisão: 2008-05-05 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do 
Edifício n.º 3 – Rua Carlos Reis – Odivelas, no valor de €264 
(duzentos e sessenta e quatro euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2008/13292, 2008-04-30. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para os 
devidos efeitos de compromisso e pagamento da verba, nos 
termos da presente informação. 
Data da Decisão: 2008-05-05 
 
Assunto: Pagamento à firma “DESENTUP,IR”, da factura n.º 
736, no valor de € 200 (duzentos euros) + IVA à taxa legal em 
vigor, referente à empreitada de obras de reparação urgentes no 
fogo municipal sito no Bairro Olival do Pancas, lote nº 51 – 1º C 
- Pontinha, de acordo com informação nº Interno/2008/7518, 
2008-05-05. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de cabimento, compromisso e pagamento da verba constante na 
factura anexa. 
Data da Decisão: 2008-05-07 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2008 do Condomínio do Lote 
n.º 56 – Bairro Olival do Pancas – Pontinha, no valor de €123,44 
(cento e vinte e três euros e quarenta e quatro cêntimos), de 
acordo com a informação n.º Interno/2008/14201, 2008-05-07. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para os 
devidos efeitos de compromisso e pagamento da verba 
apresentada na informação, tendo por base a documentação de 
suporte, em anexo. 
Data da Decisão: 2008-05-12 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
2200  ddee  MMaaiioo  ddee  22000088  

 
 

Sessão que teve como ponto único a Análise e Discussão 
do PDM - Plano Director Municipal  

 
 
 

44..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

2299  ddee  MMaaiioo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“ATL’S” 
 

A liberdade de reunião e de associação foi uma das 
conquistas mais relevantes conseguidas com o 25 de Abril. 
 
De entre as muitas formas de associação dos portugueses, 
as unidades vocacionadas para a solidariedade social 
foram sendo criadas e proliferando por todo o país, na 
tentativa de fazer frente às tremendas carências de 
equipamentos e de serviços de que enfermava a nossa 
sociedade. 
 
As entidades particulares de solidariedade social foram 
preenchendo uma lacuna deveras importante no sistema 
de segurança social dos portugueses, cobrindo 
gradualmente as necessidades de camadas diversas, quer 
no que respeita a faixas etárias, quer no que respeita a 
situações económicas dos agregados familiares. 
 
Ao longo de todos estes anos e apesar de alguns erros ou 
acidentes de percurso, que apenas representam um ínfimo 
grão de areia neste universo de serviço público, muitas 
vezes remando contra a maré das burocracias 
institucionais, as institucionais particulares de 
solidariedade social não só colmataram buracos negros da 

sociedade como assumiram o carácter pedagógico de 
formação contínua do exercício da cidadania no regime 
democrático. 
 
E é neste contexto de aparente estabilidade que vem agora 
o Governo desferir um golpe que não só atenta contra 
este tipo de organização cívica como atingirá, sem dúvida, 
o equilíbrio de centenas ou milhares de famílias, umas 
porque serão atingidas pelo desemprego, outras porque 
deixarão de ter onde deixar os seus filhos nos espaços de 
actividades de tempos livres, vulgarmente designados por 
ATL. 
 
Procura-se certamente transferir estas valências para as 
escolas da rede pública. Porém, estas não têm condições 
para receber as novas valências, que obrigam não só a 
pessoal especializado como a horários diferentes dos 
normalmente praticados, como ainda à reserva de espaços 
adequados para este fim, num parque escolar já de si 
deficitário. 
 
Assistir-se-á certamente à empresarialização dos ATL. Tal 
como acontece com algumas actividades extra-
curriculares, as escolas – ou as autarquias – serão 
obrigadas a contratualizar serviços de empresas que, ou 
existem, ou serão criadas à pressa, para regimes de 
prestação de serviços, transferindo estas competências de 
instituições sem fins lucrativos para sociedades cujo 
objectivo, por muito competente que pretenda ser o 
serviço prestado, é o lucro. 
 
E quem fica a perder? Os utentes, pais das crianças e as 
crianças, que assim passam de um serviço prestado por 
instituições de raiz popular com fins sociais para empresas 
comerciais com fins lucrativos. Perdem também os 
trabalhadores, técnicos e auxiliares, que dessa forma terão 
os seus postos de trabalho – e de subsistência familiar – 
em risco. 
 
Tendo em conta tudo o que atrás se refere, propõe-se: 
 
Que a Assembleia Municipal delibere manifestar ao 
Governo a veemente preocupação por esta medida 
anunciada, apelando a que não seja tomada qualquer 
decisão sem uma consulta rigorosa e profunda aos 
municípios, para análise das consequências na sociedade. 
 
Que a Assembleia Municipal delibere recomendar à 
Câmara Municipal a realização imediata de um estudo que 
permita a avaliação da situação actual dos ATL e das 
repercussões sociais da retirada desta valência às 
instituições particulares de solidariedade social e a sua 
entrega às escolas. 
 
Odivelas, 29 de Maio de 2008 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(a) Rui António Ferreira da Cunha 
 

(Aprovada por Maioria) 
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“AUMENTO DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS” 
 

Considerando os aumentos galopantes e quase diários do 
preço dos combustíveis, que atingem violentamente a 
qualidade de vida da população portuguesa, em especial 
das camadas mais desfavorecidas, onde a fome alastra, o 
desemprego cresce e os salários se degradam; 
 
Considerando que as justificações dadas para tal situação é 
falsa, o que se pode verificar, por exemplo, no facto de a 
GALP ter obtido, só no 1º trimestre de 2008, o lucro 
líquido de 175 milhões de euros, (mais 22,4% do que no 
mesmo período do ano de 2007); 
 
Considerando que o Governo não pode continuar a 
assistir passivamente a este crime especulativo e tem a 
obrigação de intervir em defesa daqueles que o sustentam 
e são a sua razão de ser; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, manifesta a sua mais 
viva preocupação perante esta escalada especulativa que 
está a agravar dramaticamente as condições de vida dos 
portugueses e exige do Governo que cumpra a sua 
obrigação de governar, mais para as pessoas e menos para 
os algarismos, mais para o trabalho e menos para a 
especulação, criando mecanismos de regulação dos preços 
dos combustíveis que ponham cobro a este verdadeiro 
escândalo. 
 
Odivelas, 29 de Maio de 2008 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(a) Rui António Ferreira da Cunha 
 

(Aprovada por Maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO ORGÂNICO DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO ORGÂNICO DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Alteração ao Regulamento Orgânico do Município de 
Odivelas, conforme o deliberado na 8.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 23 de 
Abril de 2008 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2008, página 7), e na 10ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
20 de Maio de 2008 (página 22 do presente Boletim), nos 
termos da proposta da Senhora Presidente, datada de 21 
de Abril de 2008 e 19 de Maio de 2008. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 

 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DE RESÍDUOS E DA HIGIENE 
E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

 
Regulamento de Resíduos e da Higiene e Limpeza de 
Espaços Públicos, elaborado ao abrigo da Lei de Bases do 
Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96, de 26 de 
Novembro e pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro) e 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e 
aplicado às operações de gestão de resíduos - operações 
de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 
valorização e eliminação de resíduos - e às operações de 
descontaminação de solos, monitorização dos locais de 
deposição após o encerramento das respectivas 
instalações, e ainda à higiene pública na área do município 
de Odivelas, conforme o deliberado na 9.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
7 de Maio de 2008 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 9/2008, página 7), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/4760, de 
17.03.2008 e anexos.  
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EMPRÉSTIMO P.E.R. 
 

 
 

EMPRÉSTIMO P.E.R. Nº 0402/000087/987/0019 
REVISÃO DO REGIME DE TAXA DE JURO 

 
Revisão do regime de taxa de juro a vigorar, para o 
Empréstimo do P.E.R. (Programa Especial de 
Realojamento) nº 0402/000087/987/0019 no montante 
de € 2.439.151,64 (dois milhões, quatrocentos e trinta e 
nove mil, cento e cinquenta e um euros e sessenta e 
quatro cêntimos), para um novo período de 5 anos a 
iniciar em 18.03.2008, ajustando o “spread” para 0,50%. A 
taxa de juro contratual resultante é de 4,856%, e a taxa 
líquida a cargo do Município de 1,481%, conforme o 
deliberado na 9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 7 de Maio de 2008 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 9/2008, página 
10), de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2008/7344, de 2008-04-30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE 
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

 
 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE 
 

De acordo com o Aviso 14019/2008, publicado no Diário 
da República, 2. Série nº 87, de 6 de Maio de 2008, a 
Comissão Técnica de Acompanhamento de Elaboração 
do Plano Director Municipal de Odivelas foi convertida 
para Comissão de Acompanhamento, e nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do art. 7.º da Portaria nº 1474/2007, de 
16 de Novembro, a Assembleia Municipal tem de indicar 
o seu Representante na referida Comissão, no prazo de 10 
dias, conforme o disposto no nº 2 do art. 5° da 
supracitada Portaria. 
 
Eleito por escrutínio secreto, nos termos da Proposta de 
Deliberação nº 05/AM/2008, o Membro Luís Salmonete, 
como represente da Assembleia Municipal de Odivelas, na 
Comissão de Acompanhamento de Elaboração do Plano 
Director Municipal de Odivelas. 
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ORGANIGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS 2008 
 

CAPÍTULO I 

PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO  

 

Artigo 1º 

(Objectivos Gerais)  

No desempenho das suas atribuições, a Câmara Municipal de Odivelas prossegue os 

seguintes objectivos gerais: 

1. Dinamizar o desenvolvimento sócio-económico do Município, através da realização das 

acções e tarefas necessárias ao cumprimento dos objectivos constantes nos planos e 

programas de actividades aprovados pelos órgãos autárquicos; 

2. Atingir elevados padrões de qualidade e capacidade de resposta nos serviços prestados à 

população; 

3. Gerir com eficiência os recursos disponíveis tendo em vista uma gestão racionalizada e 

moderna; 

4. Promover a participação dos cidadãos e dos agentes sócio-económicos do Município nos 

processos de tomada de decisão; 

5. Promover a dignificação e valorização profissional e cívica dos trabalhadores municipais. 

 

Artigo 2º 

(Princípios Gerais de Organização da Administração Municipal)  

Os serviços municipais seguem, na sua organização interna, e na relação com os munícipes, 

os seguintes princípios gerais: 

1. Princípio do serviço às populações: consubstanciado numa clara noção de serviço público, 

no respeito pelas decisões dos órgãos autárquicos e na intransigente defesa dos legítimos 

interesses dos munícipes; 

2. Princípio da administração aberta: consubstanciado na permanente disponibilização para 

prestar aos munícipes toda a informação sobre os processos que lhes digam respeito, de 

acordo com as formas previstas na lei; 

3. Princípio do diálogo: todas as decisões da administração serão tomadas na base do 

diálogo com todas as partes interessadas e do permanente esclarecimento das linhas de 

orientação da municipalidade, por forma a que se consiga atingir uma efectiva interacção 

entre o Município e as populações; 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
2 3 de Junho de 2008 - Anexo Ano IX - N.º 10 

 

4. Princípio da eficácia: a administração municipal organizar-se-á por forma a que, com o 

menor custo possível, possa prestar às populações serviços que primem pela rapidez e 

qualidade da resposta; 

5. Princípio da qualidade e inovação: correspondendo a uma permanente disponibilidade 

para a adopção de novos métodos e técnicas que, de forma eficiente, possam aumentar a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

6. Princípio da participação: implicando uma política de descentralização de gestão, 

delegação de competências para outras entidades e o envolvimento dos munícipes. 

 

Artigo 3º 

(Delegação e Desconcentração de Competências e Serv iços)  

Delegação de competências é a forma privilegiada de desconcentração de decisões, através 

da sua atribuição aos responsáveis dos departamentos, divisões, gabinetes e secções, assim 

como a outras entidades autárquicas, nomeadamente as Juntas de Freguesia do Município, e 

formalizadas nos termos admitidos pela lei e nas formas aí previstas. 

 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

Artigo 4º 

(Macro-estrutura)  

1. Ao nível da Macro-estrutura os serviços municipais organizam-se da forma seguinte: 

a) Gabinetes municipais: constituem-se como unidades orgânicas de apoio aos Órgãos 

Municipais, de natureza técnica ou administrativa, podendo ter um nível equivalente ao 

de Divisão. A chefia destes Gabinetes Municipais pode ser desempenhada por 

Técnicos Superiores equiparados a Chefes de Divisão; 

b) Departamentos: constituem-se, essencialmente, como unidades de coordenação e de 

gestão de recursos e actividades. A chefia dos Departamentos é desempenhada por 

Director de Departamento Municipal; 

c) Direcção de Projecto: unidade de coordenação que engloba um conjunto de 

competências tendo por objectivo a reconversão de áreas territoriais específicas; 

d) Divisões: constituem-se, essencialmente, como unidades técnicas de execução. A 

chefia das Divisões é desempenhada por Chefe de Divisão Municipal; 

e) Secções: constituem-se como unidades orgânicas de carácter administrativo, técnico 

ou logístico que agregam actividades instrumentais nas áreas técnicas do sistema de 

gestão municipal. As unidades orgânicas quando constituídas maioritariamente por 
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pessoal administrativo serão chefiadas por chefes de secção. Quando constituídos 

maioritariamente por técnicos profissionais serão chefiados por coordenadores, nos 

termos legais; 

f) Sectores: Constituem-se como unidades orgânicas de carácter predominantemente 

técnico os quais serão constituídos por pessoal técnico superior ou técnico, por 

operários especializados e ou pessoal auxiliar. 

 

2. São constituídas as seguintes unidades orgânicas: 

 

a) Gabinetes 

1) Gabinete da Presidência 

2) Gabinete de Apoio ao Cidadão  

3) Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 

4) Gabinete de Modernização Administrativa 

5) Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação 

6) Gabinete de Auditoria Interna 

7) Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 

 

b) Médico Veterinário Municipal 

                   Apoio Técnico e Administrativo 

 

c) Serviço Municipal de Protecção Civil 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Riscos e Planeamento 

Sector de Operações e Socorro 

Sector Pedagógico e de Informação  

 

d) Departamentos 

 

1 – Departamento de Gestão Administrativa e Financeira 

 Apoio Técnico e Administrativo  

Refeitório Municipal 

 

 Divisão de Recursos Humanos 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Gestão de Pessoal 

 Secção de Recrutamento e Selecção 
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Divisão de Formação e Saúde Ocupacional 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Saúde Ocupacional 

Sector de Higiene e Segurança no Trabalho 

Sector de Formação 

 

 Divisão Financeira  

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Contabilidade 

 Tesouraria 

 Sector de Liquidação e Pagamentos 

Sector de Planeamento Orçamental e Controlo de Custos   

  

 Divisão de Aprovisionamento 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Aquisições e Gestão de Stocks 

 Secção de Armazém 

 

2 – Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector Técnico-Jurídico 

 Sector Secretaria Central 

 

 Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos Especiais 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Estudos e Planeamento Urbanístico 

 Sector de Parques Urbanos e Requalificação Urbanística 

Secção Técnica e Administrativa 

 Sector de Circulação  

Serviço Topografia 

 

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Apreciação de Estudos e Projectos 

Sector de Licenciamentos Urbanísticos 

Secção Técnica e Administrativa 
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Divisão de Reabilitação Urbana  

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Elaboração Apreciação de Estudos e Projectos das AUGI’s 

Sector de Licenciamentos de AUGI’s 

Secção Técnica e Administrativa 

 

Divisão de Fiscalização Urbanística 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Fiscalização Urbanística 

 

3 – Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento 

Económico 

 Apoio Técnico e Administrativo 

  

Divisão de Projectos Estruturantes e Mobilidade 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Estudos e Projectos Estratégicos  

Sector de Planeamento, Controle e Programação da Mobilidade 

 

Divisão do Plano Director Municipal 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Elaboração e Gestão dos PMOT – Planos Municipais de 

Ordenamento do Território 

Sector de Elaboração e Gestão da REN 

Sector do Observatório Estratégico Municipal 

Sector de Informação Geográfica e Programação de Equipamentos e Espaços 

Públicos 

 

Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projectos 

Comparticipados 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial 

Sector de Pesquisa, Análise e Informação 

 Sector de Acompanhamento e Controlo de Projectos 

Sector de Novas Oportunidades - UNIVA 
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Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Estudos e Projectos de Intervenção Especial 

Sector de Gestão, Acompanhamento e Controle 

   

4 – Departamento de Obras Municipais e Transportes 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Secção de Lançamento de Empreitadas 

  

             Divisão de Transportes e Oficinas 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Oficinas 

 Sector de Transportes 

 

 Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais  

 Sector de Obras por Empreitada 

 Sector de Obras por Administração Directa 

  

 Divisão de Estudos e Projectos 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Medições, Topografia e Reprografia 

 Sector de Estudos e Projectos de Equipamentos Colectivos 

 Sector de Estudos e Projectos de Vias e Espaços Urbanos 

 

 Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 

 Sector de Iluminação Pública 

 Sector de Sinalização e Trânsito 

 

5 – Departamento de Ambiente e Salubridade 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 

Divisão de Parques e Jardins 

 Apoio Técnico Administrativo 
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 Sector de Parques e Jardins 

 Sector de Viveiros Municipais 

 

 Divisão de Ambiente  

 Apoio Técnico Administrativo 
 Sector de Planeamento, Intervenção e Monitorização Ambiental 

 Sector de Estudos, Projectos e Sensibilização Ambiental 
 

Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária 

 Apoio Técnico Administrativo 
Sector de Higiene e Salubridade 

Consultório Veterinário 

 

6 – Departamento Sociocultural 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 

Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Dinamização Cultural 

Sector de Património Cultural 

Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico 

Sector de Juventude 

Sector de Turismo 

 

Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 

Escolar 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Gestão de Equipamentos  

Sector de Gestão de Pessoal Não Docente 

Sector de Acção Social Escolar  

 

Divisão de Projectos Sócio – Educativos 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Dinamização de Projectos Sócio – Educativos 

Sector de Apoio à Comunidade Educativa  
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Divisão de Desporto 

Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Associativismo e Eventos Desportivos 

Sector Escolar, Lazer e Fomento Desportivo 

Sector de Estudos e Planeamento, Formação e Infra-estruturas Desportivas 

 

7 – Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 

 Divisão de Assuntos Sociais 

 Apoio Técnico e Administrativo 

Secção de Apoio Social 

Sector de Apoio a Instituições 

Sector da Rede Social 

 

Divisão de Gestão de Habitação Social 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Intervenção Social 

 Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 Sector de Estudos, Planeamento e Controle 

 

Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação   

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Promoção de Habitação 

 Sector de Reabilitação de Habitação 

 Sector de Estudos e Projectos  

 

 Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências 

 Apoio Técnico e Administrativo 

 Sector de Promoção e Educação para a Saúde 

Sector de Prevenção das Toxicodependências e das Doenças Infecto-

Contagiosas 

Sector do Observatório da Saúde “Odivelas Concelho Saudável” 
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8 - Departamento de Administração Jurídica e Geral 
Apoio Técnico e Administrativo 

 

Divisão de Administração Geral 
 Apoio Técnico e Administrativo 

 Secção de Expediente 

 Secção de Apoio Logístico 

 Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 

 Sector de Arquivo Municipal e Centro de Informação e Documentação 

  

Divisão Jurídica 
 Apoio Técnico e Administrativo 

 Secção de Contra-Ordenações e de Execuções Fiscais 

 Sector de Notariado  

 

Divisão de Licenciamentos 
Apoio Técnico e Administrativo 

Secção de Licenciamentos de Restauração e Bebidas 

Secção de Licenciamentos Gerais 

Secção de Atendimento 

 

Divisão de Património 
Apoio Técnico e Administrativo 

Sector de Património Municipal 

Sector Técnico e de Seguros  

 

Divisão de Fiscalização Municipal  
  Apoio Técnico e Administrativo 

  Sector de Fiscalização 

  Sector de Ruído 

  Sector de Fiscalização e Remoção de Viaturas Abandonadas 

 
Artigo 5º 

(Responsáveis de Unidades Orgânicas)  

a) Os dirigentes, as chefias e os coordenadores de todas as unidades orgânicas são, nos 

termos da Lei, nomeadas pelo Presidente da Câmara Municipal; 

b) O regime de equivalência entre os cargos dirigentes das unidades orgânicas, 

constantes da macro-estrutura, será efectuado mediante despacho do Presidente da 

Câmara Municipal. 
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CAPÍTULO III 

PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO 

 

Artigo 6º 

(Critérios Organizacionais e de Funcionamento)  

a) Flexibilidade estrutural. A organização estrutural dos serviços não deverá obedecer a 

critérios rígidos e imutáveis, antes respondendo, com flexibilidade e oportunidade, às 

necessidades operacionais determinadas pelos Objectivos Municipais e pela dinâmica 

socio-económica envolvente; 

b) Coordenação permanente. Dada a natureza da generalidade das actividades 

municipais, exigindo a intervenção concertada de diversos serviços, e a 

impossibilidade de cada serviço dispor de todas as capacidades e meios para, por si 

só, concretizar essas actividades, a coordenação inter-sectorial permanente constitui 

um imperativo a que todos os serviços se encontram obrigados; 

c) Sob a supervisão do executivo Municipal, os serviços deverão, ainda, promover uma 

eficiente coordenação de planos e acções com os organismos públicos e privados, 

com intervenção ou incidência na área do Município, designadamente no âmbito do 

desenvolvimento das infra-estruturas e da instalação de serviços públicos, 

equipamentos sociais e económicos, assim como uma atenção especial na articulação 

com as actividades das Juntas de Freguesia; 

d) Desconcentração, Descentralização e Delegação de Competências. No quadro de uma 

política municipal de efectiva desconcentração, descentralização e Delegação de 

Competências, os serviços promoverão, através de medidas ao nível da sua estrutura 

interna, a máxima capacidade de resposta, nos escalões organizacionais mais 

próximos da população e dos cidadãos, devendo, os dirigentes e chefias, promover as 

medidas tendentes: 

• à máxima desconcentração territorial das actividades, dentro de critérios técnicos 

e económicos aceitáveis; 

• à descentralização e delegação de competências, atribuições e recursos para as 

Juntas de Freguesia e outros agentes sociais, sempre que para tal estejam 

reunidas as necessárias condições e daí possa resultar uma melhor resposta aos 

problemas e anseios das populações. 

e) Automatização e empresarialização de serviços. Sempre que se justifique, e no quadro 

da legislação aplicável, será promovida a transferência de alguns serviços e 

actividades para modelos institucionais e de gestão mais eficientes e 

responsabilizadores, do tipo empresarial, segundo formas e enquadramentos diversos 

que assegurem eficácia e economia e salvaguardem a natureza do serviço público; 
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f) Transparência e celeridade da actividade técnico-administrativa. Uma parte 

significativa da actividade municipal consiste no licenciamento de actividades sociais e 

económicas dos cidadãos em conformidade com a legislação nacional aplicável e/ou 

com os regulamentos municipais em vigor, pelo que se impõe a adopção das 

modernas tecnologias da informação no domínio do tratamento documental, para a 

elevação da qualidade do serviço prestado aos cidadãos; 

 

Artigo 7º 

(Controlo, Prestação de Contas e Avaliação do Desem penho)  

a) A actividade dos diversos serviços municipais será objecto de permanente controlo 

pelos respectivos dirigentes e pelos Órgãos Municipais, com vista a detectar e corrigir 

disfunções ou desvios relativamente aos planos em vigor e a permitir uma oportuna 

tomada de decisões quanto à revisão destes; 

b) Os dirigentes e responsáveis pelos diversos serviços elaborarão e apresentarão à 

Câmara Municipal, anualmente, com carácter obrigatório, um relatório final de 

execução dos planos de investimento relativos ao ano anterior. 

Por decisão da Administração, ou por iniciativa dos dirigentes dos serviços, outros 

relatórios deverão ser elaborados e apresentados, com propostas de soluções, sempre 

que as circunstâncias ou factos relevantes possam condicionar a boa execução das 

actividades planeadas. 

 

Artigo 8º 

(Gestão Financeira)  

a) A gestão financeira municipal será rigorosamente centralizada e subordinada à 

necessidade da plena e coerente realização das actividades planeadas; 

b) O reforço da capacidade financeira municipal constitui um dever de todos os serviços, 

tanto na perspectiva da redução das despesas de estrutura e funcionamento e dos 

custos das actividades como do aumento das receitas; 

c) Os serviços de administração financeira terão uma atitude activa perante o reforço das 

receitas municipais, quer no âmbito de cobrança de receitas próprias como da 

percepção das verbas e impostos a transferir dos serviços da Administração Central, 

assim como no aproveitamento dos financiamentos disponibilizados no âmbito de 

programas centrais, regionais e comunitários, e na responsabilidade de terceiros por 

danos causados em infra-estruturas e equipamentos municipais. 
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Artigo 9º 

(Gestão Patrimonial)  

a) O património móvel e imóvel municipal constitui, de uma forma geral, o resultado dos 

investimentos realizados em meios de trabalho designadamente, instalações, 

equipamentos, mobiliário, ferramentas e outros para o desempenho pelos serviços, das 

respectivas atribuições; 

b) Salvo no que respeita a determinado património imóvel, não utilizado como meio de 

trabalho e que, através de uma adequada gestão, pode ser valorizado como fonte de 

proveitos municipais, o restante património sofre de uma progressiva desvalorização 

decorrente do seu uso. Estes custos, sob a forma de amortização, acrescem aos 

custos normais de funcionamento. 

 

Artigo 10º 

(Gestão dos Recursos Humanos) 

Os Recursos Humanos constituem um factor essencial para eficiência de toda a acção 

municipal. 

a) O sistema integrado de gestão dos recursos humanos é caracterizado por uma ampla 

descentralização de responsabilidades e atribuições para os dirigentes e chefias das 

unidades orgânicas; 

b) A criação de um ambiente de motivação, de espírito de serviço e de disciplina laboral 

são os objectivos a atingir pela correcta gestão dos mecanismos de progressão e 

promoção profissional e de avaliação do desempenho; 

c) A formação e valorização profissional dos trabalhadores municipais constituirá a chave 

para o sucesso do processo de modernização e inovação. 

 

Artigo 11º 

(Informática e Sistemas de Comunicação)  

a) O recurso às modernas tecnologias de informação constitui um elemento da maior 

importância na modernização administrativa e técnica do Município; 

b) O processo de informatização integra-se no processo mais geral de organização e 

modernização técnica e administrativa dos serviços. Tal processo deverá ser dirigido 

segundo um programa coerente, de acordo com as prioridades definidas pela Câmara 

Municipal, visando a melhoria do atendimento e do serviço prestado directamente ao 

público e da gestão económico-financeira municipal, a elevação qualitativa do sistema 

de planeamento físico e de desenvolvimento socio-económico do Município e a 

simplificação e modernização técnico-administrativa. 

 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 

 
Ano IX - N.º 10 3 de Junho de 2008 - Anexo 13 

 

Artigo 12º 

(Responsabilização dos Dirigentes)  

Os dirigentes dos serviços municipais assumirão um papel relevante em todo o processo de 

gestão municipal, cabendo-lhes responsabilidades técnicas, de gestão e de liderança. 

 

Artigo 13º 

(Diálogo, e Participação/Comunicação e Informação)  

a) A participação da comunidade na vida municipal será assegurada pela introdução de 

uma prática permanente de diálogo com a população e com as suas expressões 

organizadas e pela institucionalização de mecanismos de coordenação e cooperação 

com as instituições públicas e os agentes sociais e económicos operando nas mais 

diversas áreas de actividade; 

Tais mecanismos, independentemente da forma considerada, serão instituídos por 

deliberação da Câmara Municipal e poderão ter um carácter sistemático e permanente 

consoante a natureza das actividades em causa; 

b) Aos trabalhadores municipais será igualmente assegurada uma ampla participação na 

concepção, coordenação e execução das decisões municipais, através  da estrutura 

hierárquica das unidades e sub-unidades orgânicas onde prestam serviço ou através 

das suas organizações representativas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ORGÂNICAS 

 

Secção I 

(Atribuições Comuns) 

 

Artigo 14º 

(Atribuições Comuns a Todas as Unidades)  

Constituem atribuições comuns dos Departamentos, Direcção de Projecto, Divisões e 

Gabinetes municipais: 

a) Elaborar e submeter à aprovação da Câmara Municipal os regulamentos, normas e 

instruções que forem julgados necessários ao correcto exercício da respectiva 

actividade; 
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b) Colaborar na elaboração e no controlo de execução dos planos anuais e pluri-anuais e 

dos Orçamentos Municipais e assegurar os procedimentos necessários ao bom 

funcionamento do sistema de gestão municipal; 

c) Preparar as minutas das propostas a submeter a deliberação da Câmara Municipal e 

assegurar a sua execução, bem como dos despachos do Presidente ou Vereadores 

com competências delegadas; 

d) Programar a actuação do serviço em consonância com os planos de investimento e 

elaborar periodicamente os correspondentes relatórios; 

e) Dirigir a actividade das sub-unidades orgânicas dependentes e assegurar a correcta 

execução das respectivas tarefas, dentro dos prazos determinados; 

f) Gerir os recursos humanos, técnicos e patrimoniais afectos, garantindo a sua racional 

utilização; 

g) Promover a valorização dos respectivos recursos humanos, com base na formação 

profissional contínua, na participação, na disciplina laboral e na elevação do espírito de 

serviço público; 

h) Acompanhamento das acções delegadas nas Juntas de Freguesia pelos serviços 

municipais a quem estiverem cometidas essas funções. 

 

Secção II 

(Atribuições dos Gabinetes) 

 

Artigo 15º 

(Gabinete da Presidência)  

Ao Gabinete da Presidência compete prestar assessoria técnica e administrativa ao Presidente 

da Câmara Municipal designadamente: 

a) Secretariado; 

b) Assessoria técnica dos domínios jurídicos, do desenvolvimento económico e social 

local e regional, da organização e gestão municipal, das relações institucionais e 

outros domínios julgados convenientes; 

c) Assessoria relativa à definição e prossecução das políticas municipais; 

d) Assegurar o desenvolvimento prático das relações institucionais do Município com os 

órgãos e estruturas dos poderes central e regional, com institutos públicos e 

instituições privadas com actividade relevante no Município, assim como outros 

Municípios e Associações de Municípios;  

e) Promover os contactos com os serviços do Município e organizar a agenda e outras 

tarefas que lhes sejam atribuídas pelo Presidente. 
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Artigo 16º 

(Gabinete de Apoio ao Cidadão) 

O Gabinete de Apoio ao Cidadão tem como atribuições: 

a) Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os diversos órgãos e 

serviços do Município; 

b) Articular com os restantes serviços municipais a informação necessária para uma 

adequada e célere resolução dos processos em tramitação na Câmara Municipal; 

c) Informar sobre todos os serviços públicos sediados em Odivelas; 

d) Proporcionar um atendimento permanente e personalizado aos cidadãos no 

relacionamento entre estes e os Serviços Municipais; 
 

Artigo 17º 

(Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia) 

O Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesias é uma unidade orgânica do Município de 

Odivelas, na dependência directa da Presidência da Câmara, e tem como função: 

a) Acompanhar, com as unidades orgânicas do Município, a atribuição do apoio 

técnico solicitado pelas juntas de freguesia para o desenvolvimento das respectivas 

competências; 

b) Fazer o acompanhamento dos procedimentos administrativos em que as Juntas de 

Freguesias sejam intervenientes, solicitando, para o efeito e sempre que 

necessário, informações e pareceres junto de todas as unidades orgânicas do 

Município; 

c) Acompanhar o cumprimento de todos os actos relativos às matérias delegadas 

pela Câmara nas freguesias através do Protocolo de Delegação de Competências 

ou demais actos de delegação existentes; 

d) Reunir, sempre que necessário, com as juntas de freguesia para a análise de 

assuntos de interesse comum; 

e) Proceder ao acompanhamento de todas as intervenções municipais praticadas em 

estado de necessidade ou motivadas por motivos fortuitos ou de força maior na 

área das juntas de freguesia. 

 

Artigo 18º 

(Gabinete de Modernização Administrativa) 

São atribuições do Gabinete de Modernização Administrativa: 

a) Promover a melhoria da qualidade dos serviços produzidos, desburocratizando 

procedimentos e eliminando formalidades não essenciais, com redução dos tempos de 

espera; 
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b) Melhorar as condições físicas dos locais de trabalho; 

c) Aumentar a produtividade dos serviços; 

d) Informar os munícipes acerca dos serviços, dos seus direitos e garantias;  

e) Promover a transparência e responsabilização dos serviços e dos colaboradores, 

facilitando a aproximação entre os cidadãos e os serviços municipais; 

f) Implementar as linhas base de uma Avaliação por Objectivos; 

g) Promover a gradual certificação dos serviços municipais no quadro da CAF. 

 

Artigo 19º 

(Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação)  

São atribuições do Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação: 

a) Promover e orientar o processo de informatização municipal de forma a assegurar-lhe 

coerência, fiabilidade e eficácia e, de um modo geral, promover a utilização extensiva 

de tecnologias de informação e de comunicação adaptadas à actividade municipal; 

b) Analisar, de modo continuado, no quadro das medidas de organização estrutural e 

funcional dos serviços e de desburocratização e modernização administrativa, as 

necessidades e prioridades dos diversos serviços quanto a soluções informáticas; 

c) Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de aquisição de 

equipamentos e de suportes lógicos; 

d) Assegurar a administração, a manutenção e a adequada exploração dos sistemas 

informáticos e de comunicação instalados, incluindo os respectivos sistemas de 

protecção, segurança e controlo de acesso; 

e) Gerir e operar os sistemas municipais de comunicações, compreendendo as redes 

telefónica e de transmissão de dados. 

 

Artigo 20º 

(Gabinete de Auditoria Interna)  

1. O Gabinete de Auditoria Interna é o serviço de fiscalização e controlo internos da 

actividade dos serviços camarários nos diversos domínios, cabendo-lhe em especial: 

a) Proceder às inspecções, sindicâncias, inquéritos ou processos de meras averiguações 

que forem determinadas pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

b) Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação de fundos disponibilizados aos 

serviços para funcionamento corrente; 

c) Avaliar o grau de eficiência e economicidade das despesas municipais; 

d) Elaborar o seu parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência dos serviços e 

a modernização do seu funcionamento, dirigindo o seu parecer aos órgãos da 

autarquia; 
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e) Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o 

funcionamento dos serviços municipais, propondo, sempre que for caso disso, medidas 

destinadas a corrigir procedimentos julgados incorrectos, ineficazes, ilegais ou 

violadores dos direitos ou interesses legalmente protegidos. 

2. O Gabinete de Auditoria Interna será dirigido por um técnico de reconhecida competência, 

o qual exercerá as suas funções com o estatuto equiparado ao de Chefe de Divisão 

Municipal. 

3. Os órgãos municipais asseguram ao Gabinete de Auditoria Interna os meios materiais e 

humanos necessários ao desempenho das suas competências, as quais serão exercidas 

com plena autonomia. 

4. Os funcionários e, em especial, os titulares dos lugares de direcção e chefia têm o dever de 

colaborar com o Gabinete de Auditoria Interna no âmbito das funções a este cometidas, 

disponibilizando a informação de que disponham e que lhes seja solicitada. 

 

Artigo 21º 

(Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Proto colo)  

1. Compete ao Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo: 

a) Promover junto da população, especialmente da do Município, e demais instituições, a 

imagem do Município enquanto instituição aberta e eficiente ao serviço exclusivo da 

comunidade; 

b) Promover a comunicação eficiente e útil entre os munícipes e o Município, estimulando 

o diálogo permanente, a responsabilização colectiva e a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. 

2. São atribuições específicas do Gabinete: 

a) Produzir e difundir informação escrita e audio-visual relativa à actividade dos Órgãos e 

Serviços Municipais; 

b) Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de comunicação social nacionais, 

regionais e locais, com vista à difusão de informação municipal; 

c) Realizar, ou encomendar, estudos e sondagens de opinião pública relativos à vida 

local; 

d) Promover a imagem pública dos Serviços, dos edifícios municipais e do espaço 

público, solicitando, para o efeito, a intervenção dos competentes serviços municipais; 

e) Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e actos oficiais do Município; 

f) Organizar as deslocações oficiais do Presidente e Vereadores, no país e no 

estrangeiro, e a recepção e estadia de convidados do Município; 

g) Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 

h) Assegurar a actividades de produção gráfica e audiovisual e os suportes técnicos da 

sua difusão. 
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Artigo 22º 

(Serviço Municipal de Protecção Civil) 

São atribuições do Serviço Municipal de Protecção Civil: 

a) Assegurar a articulação e colaboração com a autoridade de protecção civil existente a 

nível central, bem como demais agentes de Protecção Civil; 

b) Assegurar o cumprimento das competências decorrentes da Lei de Bases da 

Protecção Civil adaptada à escala Municipal;  

c) Acompanhar e promover as acções concernentes às Associações de Bombeiros 

Voluntários existentes na área do Município, nomeadamente no acompanhamento e 

apoio, financeiro ou outro;  

d) Identificar as situações de maior risco potencial na área do Município, promovendo a 

elaboração, revisão e actualização do Plano Municipal de Emergência e demais Planos 

de Emergência Específicos julgados convenientes; 

e) Coordenar o sistema operacional de intervenção de Protecção Civil, assegurando a 

comunicação com os Órgãos Municipais e outras entidades públicas;  

f) Colaborar, sempre que solicitado, na elaboração de planos de emergência externos; 

g) Implementar e coordenar a Rede Municipal de Voluntários de Protecção Civil; 

h) Gerir o Parque Municipal de Emergência;  

i) Requerer, em situação de emergência e sempre que se julgue de elevada pertinência, 

a colaboração de outros serviços da Câmara Municipal solicitando a sua intervenção 

imediata, garantindo a funcionalidade e a eficácia do sistema de protecção civil na 

resposta às situações de emergência; 

j) Apoiar os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares e demais instituições ou 

entidades, na elaboração dos seus Planos de Emergência; 

k) Assegurar o alojamento e a assistência imediata e transitória das populações vítimas 

de acidentes graves, catástrofes ou calamidades decorrentes de fenómenos naturais 

ou antrópicos; 

l) Manter a operacionalidade da rede de Rádio Municipal;  

m) Promover a realização, pelas entidades legalmente competentes, de vistorias a 

unidades económicas, instituições sociais e outras, no que respeita a condições de 

risco propiciadoras de catástrofes; 

n) Promover a adequada informação e sensibilização dos cidadãos relativamente às 

questões da Protecção Civil, através de campanhas gerais de prevenção e 

sensibilização; 

o) Ministrar acções sensibilização nas Escolas e em outras entidades, públicas e 

privadas; 

p) Gerir a Escola Municipal de Protecção Civil; 
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Artigo 23º 

(Médico Veterinário Municipal) 

São atribuições do Médico Veterinário Municipal: 

a) Colaborar na execução das tarefas de inspecção higio-sanitária das instalações para 

alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos 

comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, 

fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem 

animal e seus derivados; 

b) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações e 

estabelecimentos referidos na alínea anterior; 

c) Apoiar as brigadas da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, bem como 

efectuar peritagens por nomeação do Ministério Público ou em acções de rotina; 

d) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao movimento 

nosonecrológico dos animais; 

e) Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adoptar prontamente as 

medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional 

sempre que sejam detectados casos de doenças de carácter epizoótico; 

f) Emitir guias sanitárias de trânsito; 

g) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela 

autoridade sanitária veterinária municipal do respectivo município; 

h) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse 

pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos 

estabelecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de produtos 

de origem animal; 

i) Recolha e encaminhamento de animais errantes; 

j) Promover a adopção dos animais capturados, desde que não sejam reclamados pelos 

proprietários no prazo de oito dias úteis após a recolha; 

k) Recolha e encaminhamento para destino final de cadáveres de animais; 

l) Gestão do Canil/Gatil Municipal (Centro de Recolha de animais). 

 

Artigo 24º 

(Departamento de Gestão Administrativa e Financeira ) 

O Departamento de Gestão Administrativa e Financeira compreende a Divisão de Recursos 

Humanos, a Divisão de Formação e Saúde Ocupacional, a Divisão Financeira e a Divisão de 

Aprovisionamento. 
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Artigo 25º 

(Divisão de Recursos Humanos)  

São atribuições da Divisão de Recursos Humanos: 

a) Assegurar o expediente e as tarefas administrativas relativas à administração do 

pessoal, designadamente, concursos de admissão e de acesso, provimentos, 

contratações, aposentações, exonerações, assistência na doença, acidentes de 

trabalho, avaliação do desempenho, classificação de serviço, controlo de 

assiduidade e de trabalho extraordinário e suplementar, processamento de 

remunerações, subsídios e abonos diversos, manutenção do cadastro e do 

arquivo, entre outras actividades similares; 

b) Estudar, propor e regulamentar os horários de trabalho numa perspectiva de 

aumento da sua flexibilidade e da melhoria do atendimento dos munícipes e pôr em 

prática um adequado sistema de controlo de assiduidade; 

c) Preparar o orçamento anual do pessoal e informação que fundamente as 

alterações ao quadro de pessoal que se verifiquem necessárias; 

d) Assegurar o atendimento dos trabalhadores em matéria de recursos humanos; 

e) Assegurar o acolhimento e integração dos trabalhadores nos serviços municipais. 

f) Assegurar a gestão dos seguros dos trabalhadores ao serviço do Município. 

 

Artigo 26º 

(Divisão de Formação e Saúde Ocupacional) 

São atribuições da Divisão de Formação e Saúde Ocupacional: 

a) Assegurar, de forma integrada, as actividades relativas à Saúde Ocupacional, à 

Higiene e Segurança dos trabalhadores municipais; 

b) Promover uma política de Saúde Ocupacional e assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do Serviço de Saúde dos trabalhadores municipais; 

c) Proceder periodicamente ao levantamento das necessidades de formação; 

d)  Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação (interna e externa) e os respectivos 

orçamentos; 

e) Manter-se informada sobre os mecanismos centrais, e outros, de financiamento da 

formação profissional na Administração Pública e coordenar acções com as entidades 

gestoras desses programas; 

f) Organizar e acompanhar as actividades de formação planeadas e assegurar todos os 

procedimentos administrativos para a sua concretização e controlo pedagógico e 

financeiro; 
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g) Informar da utilidade para o Município de propostas de frequência de acções de 

formação externa emitidas pelos diversos serviços e promover os correspondentes 

procedimentos administrativos; 

h) Proceder à avaliação dos resultados práticos das acções de formação realizadas ao 

nível do desempenho dos trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 

i) Elaborar o Relatório anual de formação. 

 

Artigo 27º 

(Divisão Financeira)  

São atribuições da Divisão Financeira: 

a) Coordenar a elaboração das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 

Investimentos e Outras Actividades Relevantes) e do Orçamento do Município, 

promovendo o planeamento anual e plurianual de actividades, tanto na sua vertente 

operativa como orçamental; 

b) Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, de acordo com a legislação em 

vigor e com os requisitos do modelo de gestão estabelecido no Município; 

c) Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução de operações financeiras ao 

nível da aplicação de disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 

d) Proceder à liquidação das receitas municipais sempre que esta tarefa não esteja 

cometida a outros serviços; 

e) Colaborar com a Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projectos 

Comparticipados na gestão financeira destes projectos, preparando os respectivos 

elementos contabilísticos; 

f) Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias prestadas, quer pelo Município, 

quer por terceiros a favor do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 

g) Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respectivo relatório; 

h) Elaborar estudos e propostas de tabelas de taxas e relativamente a receitas a cobrar 

pelo Município; 

i) Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do Município, designadamente no 

que respeita à elaboração de planos de tesouraria; 

j) Propor directrizes, mediante análise económico-financeira, para o aumento das 

receitas municipais; 

k) Colaborar na elaboração de relatórios que sistematizem aspectos relevantes da gestão 

financeira do Município; 

l) A preparação dos procedimentos ou decisões no âmbito da justiça fiscal que por lei 

corram pelos Municípios, bem como determinar a cobrança coerciva de dívidas que 

sigam este processo; 
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m) Apoiar tecnicamente as acções relativas à empresarialização ou concessão externa de 

actividades ou serviços que o Município tenha decidido empreender; 

n) Acompanhar os contratos-programa, protocolos e acordos, na sua incidência 

financeira, em que o Município participe; 

o) Acompanhar e controlar a execução dos Planos e Orçamentos, elaborar relatórios de 

avaliação dessa execução e promover medidas de reajustamento, sempre que se 

verifique a ocorrência de desvios entre o programado e o executado; 

 

Artigo 28º 

(Divisão de Aprovisionamento) 

 São atribuições da Divisão de Aprovisionamento: 

a) Assegurar as actividades de aprovisionamento municipal em bens e serviços 

necessários à execução eficiente e oportuna das actividades planeadas, respeitando 

os melhores critérios de gestão económica, financeira e de qualidade; 

b) Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o Plano Anual de 

Aprovisionamento, em consonância com as actividades previstas nos documentos 

previsionais; 

c) Proceder, ao lançamento de todos os concursos ou outros processos de aquisição, 

para fornecimento de bens e serviços, devidamente autorizados; 

d) Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, em consonância com critérios 

definidos, em articulação com os diversos serviços utilizadores; 

e) Proceder ao armazenamento e gestão material dos bens e ao seu fornecimento 

mediante requisição própria; 

 

Artigo 29º 

(Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico)  

1. O Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico compreende a Divisão de 

Planeamento Urbanístico e de Projectos Especiais, Divisão de Licenciamento de Obras 

Particulares, Divisão de Reabilitação Urbana e a Divisão de Fiscalização Urbanística.  

2. Compete ao Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico coordenar as unidades 

orgânicas que o integram, assegurando a elaboração de adequados instrumentos de 

planeamento, gestão e fiscalização urbanística, na perspectiva da transformação física e 

do uso do solo, bem como a instrução dos procedimentos relativos ao licenciamento e 

autorização de operações urbanísticas. 
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Artigo 30º 

(Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos Especiais) 

São atribuições da Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos Especiais: 

a) Elaborar os estudos e planos municipais de ordenamento do território considerados 

necessários à boa condução da dinâmica de urbanização do Município, ao 

reordenamento e requalificação de zonas urbanas degradadas e aglomerados 

deficientemente inseridos na malha urbana, bem como a qualificação dos núcleos 

históricos das diversas localidades; 

b) Elaborar os estudos e regulamentos necessários à melhoria das áreas urbanas 

existentes e ao estabelecimento da perspectiva funcional, técnica, estética e ambiental, 

integrando todas as componentes – espaços verdes, acessibilidades e equipamentos 

sociais; 

c) Acompanhar, articuladamente com o Departamento de Planeamento Estratégico e 

Desenvolvimento Económico, a elaboração de estudos no âmbito do Plano Director 

Municipal e do Plano Estratégico do Município; 

d) Programar as necessidades de terrenos infra-estruturados para implantação de 

equipamentos previstos nos planos; 

e) Propor a aprovação de posturas e regulamentos relativos ao espaço publico, 

publicidade e ordenamento do território; 

f) Propor, a curto e médio prazo, a aquisição de solos e imóveis necessários à 

implantação dos planos elaborados, em articulação com a Divisão do Património; 

g) Coordenar iniciativas e projectos especiais, que assumam uma importância estratégica 

no desenvolvimento e qualificação do território; 

h) Emitir parecer técnico sobre instalação de publicidade e ocupação de espaços 

públicos, de forma a garantir padrões estéticos, funcionalidade e qualificação Urbana. 

 

Artigo 31º 

(Divisão de Licenciamento de Obras Particulares)  

São atribuições da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, nas zonas localizadas fora 

das áreas urbanas de génese ilegal: 

a) Instruir e informar, em conformidade com o Plano Director Municipal e outros 

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor, e demais legislação aplicável, 

todos os procedimentos de licenciamento e autorização de operações urbanísticas, da 

competência dos órgãos municipais ou sobre que estes devam pronunciar-se, quando 

apresentados por entidades exteriores ao Município; 

b) Gerir os procedimentos relativos a operações de loteamento, bem como a obras 

particulares, até à vistoria final e à emissão do alvará de licença de construção, 
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respectivamente, assegurando a conformidade das obras com os projectos e 

regulamentos aprovados; 

c) Assegurar, articuladamente com a Divisão Financeira, Divisão de Aprovisionamento e 

Divisão do Património, os procedimentos administrativos relativos à prestação de 

cauções, cedências patrimoniais e ao cumprimento de outras obrigações dos 

promotores, no quadro dos respectivos financiamentos; 

d) Elaborar alvarás de licença e de autorização de loteamento e de obras de urbanização; 

e) Emissão de parecer técnico sobre os pedidos de execução de obras por operadores de 

infra-estruturas em espaço do domínio público; 

f) Acompanhar, articuladamente com o Departamento de Planeamento Estratégico e 

Desenvolvimento Económico, a elaboração de estudos no âmbito do PDM e do Plano 

Estratégico do Município. 

 

Artigo 32º 

(Divisão de Reabilitação Urbana) 

São atribuições da Divisão de Reabilitação Urbana assegurar todo o procedimento 

administrativo relativo à recuperação e legalização das áreas urbanas de génese ilegal, como 

tal formalmente delimitadas ou não, em conformidade com as normas legais e regulamentares, 

e ainda: 

a) Assegurar as actividades de medição de projectos, liquidação de taxas e outras 

receitas municipais das AUGI’s e áreas equivalentes, nos termos da lei e dos 

regulamentos municipais, normativo para as AUGI’s e da Tabela de Taxas e Licenças; 

b) Promover a elaboração dos estudos técnicos, jurídicos e económicos necessários ao 

estabelecimento de uma estratégia de intervenção municipal para o sector; 

c) Assegurar a articulação com as associações de proprietários, associações de 

moradores e administrações conjuntas e participar nas assembleias de administração 

conjunta, nos termos da Lei; 

d) Promover a elaboração de planos e estudos necessários à recuperação e legalização 

dos diversos aglomerados ilegais, nos termos da Lei, na modalidade de reconversão 

de iniciativa municipal; 

e) Assegurar, articuladamente com a Divisão de Património, toda a actividade relativa às 

operações de gestão patrimonial e de mobilização financeira, pública e particular, 

necessárias à viabilização dos planos aprovados e a uma adequada participação 

financeira dos proprietários no procedimento de urbanização e legalização das AUGI; 

f) Apoiar, por enquadramento e/ou atribuição de comparticipações financeiras, a 

execução de obras de urbanização nas AUGI ou equivalente, recorrendo a meios 

próprios ou às comissões de administração conjunta, e utilizando instrumentos 
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municipais, nomeadamente os protocolos de delegação de competências e a 

atribuição de subsídios; 

g) Superintender e enquadrar a intervenção nos espaços públicos de entidades exteriores 

ao Município; 

h) Instruir os procedimentos relativos a projectos de loteamento e de construção 

localizados nos aglomerados ilegais e promover a legalização das edificações 

existentes, no quadro dos planos ou parâmetros urbanísticos aprovados. 

 

Artigo 33º 

(Divisão de Fiscalização Urbanística) 

São atribuições da Divisão de Fiscalização Urbanística: 

a) Detectar e promover o embargo e participação da prática de ilícito contra-ordenacional 

das operações urbanísticas que, estando sujeitas a licenciamento ou autorização, dele 

não hajam sido objecto, promovendo os demais procedimentos previstos por lei ou 

regulamento, com vista às correspondentes combinações; 

b) Verificar a conformidade da execução das operações urbanísticas superiormente 

determinadas com os projectos aprovados e as condições do licenciamento ou 

autorização, promovendo o embargo e participação de ilícito contra-ordenacional, e os 

demais procedimentos previstos por lei ou regulamento; 

c) Efectuar os demais actos inerentes à actividade fiscalizadora, designadamente o 

acompanhamento de obra, procedendo aos competentes registo em livro de obra, bem 

como efectuar as diligências conducentes à prorrogação de licenças ou autorizações; 

d) Integrar as comissões de vistorias e de avaliações criadas no âmbito do Departamento 

de Gestão e Ordenamento Urbanístico, nomeadamente as relacionadas com as obras 

fiscalizadas pela Divisão; 

e) Proceder a vistorias e diligências diversas, a iniciativa do Município ou requerimento 

dos particulares e efectuar medições e orçamentos solicitados por arrendatários; 

f) Propor a demolição total ou parcial das edificações que ameacem ruína ou constituam 

perigo para a saúde e segurança das pessoas; 

g) Informar o serviço de contra-ordenações do Município sobre o que estes reputem útil 

para a decisão em sede dos respectivos procedimentos e de que a Divisão disponha, 

relativamente à evolução dos procedimentos que nela corram os seus termos; 

h) Proceder à apreciação dos processos decorrentes da actividade da sua área funcional 

específica, respeitantes a obras ilegais, pedidos de vistoria, diligências e denúncias 

diversas; 

i) Efectuar os demais procedimentos técnico-administrativos adequados ao exercício das 

competências da Divisão; 
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j) Emitir parecer sobre o licenciamento de utilização e a constituição de propriedade 

horizontal; 

k) Proceder à aprovação de pedidos de ocupação de espaços públicos por motivo de 

obras. 

 

Artigo 34º 

(Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvol vimento 

Económico) 

1. O Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico compreende 

a Divisão de Projectos Estruturantes e Mobilidade, a Divisão do Plano Director Municipal, a 

Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projectos Comparticipados e a Divisão 

de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas. 

2. Compete ao Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico 

coordenar e desenvolver as competências inerentes às suas atribuições através do 

planeamento, preparação e coordenação das acções municipais nos diferentes sectores 

de actuação, com especial relevo para o fomento do desenvolvimento económico do 

Município. 

3. Acompanhar o processo de recuperação de Áreas Urbanas de Génese Ilegal localizados 

em áreas críticas do Município de Odivelas.  

 

Artigo 35º 

(Divisão de Projectos Estruturantes e Mobilidade) 

São atribuições da Divisão de Projectos Estruturantes e Mobilidade: 

a) Promover os estudos necessários à requalificação do território e desenvolver as 

iniciativas tendentes a uma acrescida mobilidade urbana; 

b) Promover os estudos e planear e acompanhar a execução de projectos de 

equipamentos estratégicos para o município no âmbito empresarial; 

c) Prestar apoio técnico em iniciativas ou projectos de parceria ou cooperação com 

objectivos de inovação e desenvolvimento económico; 

d) Assegurar o planeamento, a programação e a coordenação de iniciativas e 

empreendimentos, municipais ou em parceria, de carácter imperativo ou estratégico 

para o desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades; 

e) Assegurar o acompanhamento e a negociação, ao nível estratégico, das intervenções 

da administração central e de empresas concessionárias ou operadoras de 

transportes nos domínios das acessibilidades e das redes infra-estruturais; 
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f) Promover e acompanhar, em estreito contacto e articulação com os operadores 

públicos e privados, um adequado sistema de transportes, bem como definir as zonas 

de transporte de automóveis de aluguer de ligeiros de passageiros; 

g) Elaborar estudos e projectos relativos às acessibilidades municipais e intermunicipais, 

visando o desenvolvimento e consolidação da estrutura viária prevista no Plano 

Director de Acessibilidades Municipais (P.D.A.M./P.D.R.V.M.); 

h) Elaborar planos de circulação de apoio às acessibilidades municipais, às actividades 

de planeamento do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico com vista, à 

permanente articulação e melhoria das condições de funcionalidade do meio face à 

dinâmica social económica; 

i) Promover a participação em estudos, projectos e negociações com entidades públicas 

e privadas relativamente ao desenvolvimento e exploração de uma adequada rede de 

infra-estruturas de parqueamento automóvel, com prioridade para os núcleos urbanos 

sujeitos a maior congestionamento; 

j) Promover os estudos necessários à requalificação do território e desenvolver as 

iniciativas tendentes a uma acrescida mobilidade urbana; 

k) Assegurar o planeamento, programação e coordenação de iniciativas e 

empreendimentos, municipais ou em parceria, de carácter imperativo ou estratégico 

para o desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades; 

l) Assegurar o acompanhamento e negociação, ao nível estratégico, das intervenções 

da Administração Central, empresas concessionárias ou operadoras de transportes, 

nos domínios das acessibilidades e das redes infra-estruturais. 

 

Artigo 36º 

(Divisão do Plano Director Municipal)  

São atribuições da Divisão do Plano Director Municipal: 

a) Promover a realização de estudos e apoiar a formalização de propostas, em 

articulação com as diferentes unidades orgânicas municipais, conducentes à definição 

de estratégias ou planos estratégicos para o desenvolvimento concelhio; 

b) Assegurar a gestão (processo de elaboração/revisão, implementação e monitorização) 

do PDM de Odivelas em articulação com o PROT e em observância das Grandes 

Linhas de Desenvolvimento Concelhio definidas pela Câmara Municipal, garantindo 

que o mesmo se mantenha permanentemente actualizado e se constitua efectivamente 

como instrumento de planeamento, regulação e promoção do desenvolvimento do 

território nas vertentes, social, económica e ambiental; 

c) Garantir e agilizar a eficaz implementação do PDM, promovendo, em articulação ou em 

conjunto com as diferentes unidades orgânicas municipais, em conformidade com as 

atribuições respectivas, os processos de elaboração, gestão e monitorização de 
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instrumentos de planeamento e regulação estruturantes e conexos ao PDM, 

designadamente, entre outros, cartas temáticas ou planos sectoriais, tais como os 

relativos à Reserva Agrícola Nacional e à Reserva Ecológica Nacional, às redes de 

equipamentos e espaços públicos, às acessibilidades e ao ambiente e recursos 

naturais; 

d) Assegurar procedimentos e mecanismos que operacionalizem as orientações 

estratégicas definidas pela Câmara Municipal, pelo PDM e instrumentos de 

planeamento conexos, através da programação sistemática e integrada de acções, nos 

diferentes componentes territoriais, tendentes ao desejado desenvolvimento concelhio; 

e) Assegurar o acompanhamento e negociação, ao nível estratégico, das intervenções da 

Administração Central nos domínios dos equipamentos colectivos, biofísico e 

paisagístico. 

 

Artigo 37º 

(Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Pr ojectos 

Comparticipados) 

1 - São atribuições da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projectos 

Comparticipados: 

a) Assegurar um conhecimento detalhado e actualizado de todos os programas e 

mecanismos de financiamento público, nacionais e comunitários, susceptíveis de 

serem accionados com vista ao financiamento de projectos de interesse municipal; 

b) Com base nos Planos de Actividades e na previsão de investimento municipal, 

promover, com o concurso dos serviços sectoriais, os processos de candidatura 

externa de projectos e a respectiva negociação financeira; 

c) Assegurar, em articulação com os serviços responsáveis pela execução dos projectos, 

designadamente a Divisão Financeira, o controlo de execução e a gestão financeira 

dos projectos com candidaturas aprovadas, bem como os respectivos procedimentos 

administrativos e de prestação de contas; 

d) Fomentar a criação de contactos entre responsáveis directos pelos assuntos 

comunitários, a nível nacional e internacional, criando circuitos permanentes de 

informação e incentivando a troca de experiências de cariz transnacional; 

e) Apreciar, coordenar e canalizar para as entidades competentes todos os processos de 

candidatura a programas ou medidas comunitárias, depois de aprovados pelo 

Executivo Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

f) Coordenar a execução dos diferentes projectos com financiamento comunitário, 

permitindo a existência de informação permanentemente actualizada sobre o seu 

estádio e garantindo a sua transmissão às entidades competentes; 
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g) Divulgar e informar sobre os mecanismos de financiamento e de apoio técnico, de 

âmbito comunitário, central e regional, junto dos agentes económicos potencialmente 

aptos a apresentar candidaturas; 

h) Programar e promover por iniciativa municipal, ou com a colaboração de entidades 

vocacionadas para o efeito, iniciativas de apoio às actividades económicas, 

nomeadamente Feiras e Exposições; 

i) Assegurar apoios e patrocínios para iniciativas municipais; 

j) Assegurar o funcionamento de um serviço Autárquico de Informação ao Consumidor; 

k) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico da actividade empresarial no Município 

de Odivelas e a relação com as associações representativas; 

l) Promover iniciativas em parceria com entidades públicas e privadas, no âmbito de 

formação; 

m) Promover iniciativas que visem a integração de cidadãos na vida activa, 

designadamente através da constituição de uma bolsa de emprego; 

n) Apoiar as iniciativas municipais e particulares tendentes à implantação no Município, de 

empresas de serviços contribuindo para uma estratégia global de desenvolvimento; 

o) Proceder à gestão, conservação, reparação e limpeza de mercados propriedade do 

Município; 

p) Participar nos órgãos das regiões de turismo; 

q) Participar na definição das políticas de turismo que digam respeito ao concelho, 

prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvidas; 

r) Assegurar a realização das actividades de iniciativa municipal, ou a que o Município se 

obrigue num quadro de cooperação institucional, visando a promoção do turismo 

designadamente como actividade económica e como prestação de serviços aos 

cidadãos; 

s) Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores turísticos, hoteleiros e outros 

que se distingam pelo espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em prol do 

turismo e prática da qualidade que prestigie o Município; 

t) Promover a divulgação do património cultural e paisagem de interesse patrimonial na 

perspectiva turística; 

u) Editar publicações de divulgação e promoção do Município; 

v) Promover, em geral, actividades de interesse turístico. 

 

2 - No âmbito das competências desta Divisão e face às obrigações de Programas Nacionais 

ou Comunitários compete-lhe ainda: 

a) Assegurar a coerência, a coordenação e a articulação das acções em curso, previstas 

ou a prever com os serviços responsáveis pela execução das mesmas; 
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b) Assegurar a articulação com as entidades exteriores que directa ou indirectamente 

estão envolvidas com a execução do Projecto; 

c) Organizar o sistema de informação de apoio à tomada de decisão, à apresentação de 

contas e à resolução de problemas; 

d) Monitorizar o funcionamento e os resultados dos projectos; 

e) Acompanhar a obra e análise de projectos de execução; 

f) Identificar oportunidades e a organização de acções e projectos; 

g) Elaborar propostas de contratação e serviços; 

h) Promover a participação cívica através da mobilização dos cidadãos e das 

organizações locais; 

i)  Preparar, organizar e disponibilizar informação. 

 

Artigo 38º 

(Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Crít icas) 

São atribuições da Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas: 

a) Planear e promover de forma integrada as acções destinadas a recuperar e reabilitar 

as áreas urbanas consideradas críticas do Município de Odivelas; 

b)  Elaborar os estudos necessários ao planeamento e programação da intervenção; 

c) Colaborar e prestar apoio técnico na elaboração de regulamentos, posturas e outras 

normas municipais que visem a reconversão de áreas críticas; 

d) Elaborar os projectos de revitalização dos espaços públicos nas áreas de intervenção, 

bem como promover e acompanhar as respectivas obras de execução; 

e) Informar os processos de licenciamento de obras, nas áreas da sua intervenção; 

f) Emitir parecer sobre a utilização dos espaços situados nas suas áreas de intervenção; 

g) Emitir parecer sobre projectos de iniciativa de serviços municipais ou de outros 

organismos públicos centrais, regionais ou locais sempre que careçam de parecer 

municipal e incidam sobre as suas áreas de intervenção; 

h) Promover vistorias em edifícios situados ou espaços situados nas suas áreas de 

intervenção; 

i) Proceder ao levantamento da situação habitacional das suas áreas de intervenção e 

colaborar com os Serviços Municipais de habitação na resolução das carências 

detectadas; 

j) Elaborar e propor os planos de actividade anual e plurianual e os respectivos 

orçamentos, tendo em conta os estudos de planeamento e programação, bem como as 

metas intercalares fixadas; 

k) Proceder anualmente à avaliação dos resultados da recuperação das áreas críticas, 

elaborar o relatório de actividades e propor eventuais revisões, de acordo com a 

análise dos resultados.  
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Artigo 39º 

(Departamento de Obras Municipais e Transportes) 

1. O Departamento de Obras Municipais e Transportes compreende a Divisão de Transportes 

e Oficinas, Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais, a Divisão de Estudos e 

Projectos e a Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos. 

2. Compete ao Departamento de Obras Municipais e Transportes: 

a) Assegurar a elaboração dos estudos e projectos relativos a infra-estruturas, 

equipamentos e instalações municipais, planear e executar as respectivas obras, 

através do lançamento de concursos de empreitadas ou por administração directa, bem 

como fiscalizar e acompanhar a execução das referidas obras; 

b) Assegurar a gestão técnica e operacional do material rolante; 

c) Colaborar, fornecendo os dados necessários, na elaboração dos orçamentos, opções 

do plano anual e plurianual de investimentos do Município e nos relatórios de 

actividade; 

d) Controlar, em coordenação com a Divisão Financeira, a execução orçamental e 

financeira dos Planos de Investimentos, quanto às obras e concursos sob a sua 

responsabilidade;  

 

Artigo 40º 

(Divisão de Transportes e Oficinas) 

São atribuições da Divisão de Transportes e Oficinas: 

a) Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de viaturas e máquinas do 

Município; 

b) Manter o controlo técnico do equipamento mecânico afecto, em termos operacionais e 

patrimoniais, a outras unidades orgânicas; 

c) Assegurar as actividades de manutenção do parque de viaturas e máquinas do 

Município; 

d) Prestar apoio oficial, nas áreas técnicas para que esteja dotada, aos outros serviços 

municipais; 

e) Definição das cláusulas contratuais da carteira de seguros relativa a todas as viaturas 

e máquinas municipais, em articulação com a Divisão Aprovisionamentos; 

f) Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos os procedimentos da seguradora 

tendo em vista a defesa dos interesses municipais. 
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Artigo 41º 

(Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais) 

São atribuições da Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais: 

q) Planear a execução das obras contempladas nos Planos de Investimento aprovados, 

calendarizando as diferentes fases de execução das mesmas de acordo com os 

objectivos definidos superiormente; 

r) Promover a aquisição de mobiliário e equipamento para instalações e equipamentos 

colectivos, quando este se torne necessário e não tenha sido previsto nos respectivos 

cadernos de encargos das obras sob responsabilidade da Divisão; 

s) Planear as obras necessárias de manutenção em Equipamentos Colectivos e 

Instalações Municipais de responsabilidade da Câmara Municipal em coordenação com 

as entidades encarregues da sua gestão e em observância do Plano de Investimentos 

aprovado; 

t) Promover e controlar os actos administrativos previstos na lei para os processos de 

empreitadas e fornecimentos de obras públicas, a partir do acto de celebração dos 

respectivos contratos iniciais; 

u) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos contratos de empreitadas e 

fornecimentos, em representação do dono de obra, desenvolvendo os necessários 

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de 

fiscalização; 

v) Assegurar por administração directa, a conservação e manutenção das instalações e 

equipamentos municipais, ou sob responsabilidade municipal; 

w) Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos diversos equipamentos 

existentes nas instalações municipais, nomeadamente aparelhos de ar condicionado, 

elevadores, etc;  

x) Programar, executar e assegurar a execução de projectos de edifícios habitacionais de 

custos controlados, infra-estruturas, equipamentos e arranjos exteriores no âmbito de 

empreendimentos de habitação social. 

y) Programar e lançar empreitadas necessárias à prossecução dos seus objectivos, 

fiscalizar as obras e garantir o respectivo controlo de qualidade; 

z) Promover a aquisição de materiais equipamentos e ferramentas necessários para o 

desenvolvimento de trabalhos por Administração Directa; 

aa) Acompanhamento das acções delegadas nas Juntas de Freguesia nas áreas de: 

1 – Manutenção e conservação de escolas e jardins-de-infância; 

2 – Manutenção, conservação e gestão de mercados; 

3 – Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos cobertos e descobertos 

e campos de ténis. 
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Artigo 42º 

(Divisão de Estudos e Projectos)  

São atribuições da Divisão de Estudos e Projectos: 

a)  Assegurar a elaboração de estudos e projectos relativos a instalações municipais e 

equipamentos colectivos de responsabilidade municipal a construir, reconstruir, 

ampliar, remodelar e conservar; 

b) Assegurar a elaboração de estudos e projectos relativos a vias, infra-estruturas e 

espaços urbanos, visando a prossecução dos objectivos municipais, através da 

consolidação e beneficiação da rede viária e da requalificação do espaço público; 

c) Prestar apoio técnico nas áreas anteriormente definidas e em outros domínios técnicos 

especializados do seu âmbito, designadamente, topografia, design, medições, 

orçamentação e elaboração de cadernos de encargos específicos aos projectos; 

d) Prestar a assistência técnica às obras municipais em curso no domínio dos projectos 

realizados; 

e) Colaborar com a Divisão de Património nas medidas de gestão patrimonial para a 

execução de obras municipais, face às necessidades de expropriação de terrenos. 

 

Artigo 43º 

(Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos)  

1. A Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos compreende o Sector de Infra-estruturas e 

Espaços Urbanos, o Sector de Iluminação Pública e o Sector de Sinalização e Trânsito. 

2. São atribuições da Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos: 

a) Planear a execução das obras contempladas nos Planos de Investimento aprovados, 

calendarizando as diferentes fases de execução das mesmas de acordo com os 

objectivos definidos superiormente; 

b) Promover e controlar os actos administrativos previstos na lei para os processos de 

empreitadas e fornecimentos de obras públicas, a partir do acto de celebração dos 

respectivos contratos iniciais; 

c) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos contratos de empreitadas e 

fornecimentos, em representação do dono de obra, desenvolvendo os necessários 

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de 

fiscalização; 

d) Participar nas vistorias de recepções provisórias e definitivas de obras de Urbanização. 

e) Assegurar a construção, manutenção e conservação da rede viária, nomeadamente: 

vias, estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 

f) Assegurar a construção, manutenção e conservação de espaços urbanos; 

g) Assegurar a colocação de mobiliário urbano; 
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h) Emitir pareceres sobre a oportunidade das ligações das urbanizações à rede viária 

existente; 

i) Emitir parecer sobre os pedidos de licenciamento apresentados pelos operadores de 

subsolo em áreas urbanas consolidadas; 

j) Assegurar, directamente ou através de terceiros, os trabalhos relativos a infra-

estruturas de iluminação pública; 

k) Emitir parecer sobre os projectos de iluminação pública e decorativa; 

l) Proceder à vistoria a instalações eléctricas de iluminação pública; 

m) Controlar os trabalhos de iluminação pública realizados pela EDP; 

n) Elaborar e implementar estudos de trânsito e circulação; 

o) Efectuar o estudo, implementação, manutenção e conservação da sinalização 

semafórica e painéis dinâmicos; 

p) Assegurar a conservação e manutenção de sinalização vertical e horizontal; 

q) Analisar e implementar a sinalização necessária ao melhoramento das condições de 

circulação e estacionamento; 

r) Elaborar estudos e promover a implementação, manutenção e conservação da 

sinalização direccional; 

s) Assegurar a colocação de abrigos nas paragens de transporte públicos; 

t) Assegurar a execução de obras de forma a criar condições de circulação e utilização 

dos transportes públicos em colaboração com o DPEDE; 

u) Assegurar a cadastração da sinalização; 

v) Assegurar a aquisição de materiais e ferramentas para obras por administração directa; 

w) Emitir parecer e apoiar outros serviços municipais na sinalização e desvios provisórios 

de trânsito na rede viária municipal, aquando da realização de obras particulares e 

eventos; 

x) Acompanhamento das acções delgadas nas Juntas de Freguesia nas áreas de 

manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e limpeza e 

conservação de bermas e valetas. 

 

Artigo 44º 

(Departamento de Ambiente e Salubridade) 

1. O Departamento de Ambiente e Salubridade compreende a Divisão de Parques e Jardins, 

e a Divisão do Ambiente e de Prevenção Higio-Sanitária. 

2. Compete ao Departamento de Ambiente e Salubridade coordenar a Divisão de Parques e 

Jardins, a Divisão de Ambiente e a Divisão de Prevenção Higio-Sanitária, na perspectiva 

da salvaguarda e melhoria das condições ambientais. 
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Artigo 45º 

(Divisão de Parques e Jardins) 

São atribuições da Divisão de Parques e Jardins: 

a) Levantamento dos espaços verdes e das áreas de lazer do Concelho; 

b) Velar pela manutenção dos espaços verdes de uso público destinados 

designadamente ao lazer; 

c) Elaborar projectos e/ou estudos de espaços verdes a construir, reconstruir ou 

remodelar; 

d) Execução e acompanhamento de concursos para construção, reconstrução, 

remodelação ou manutenção de espaços verdes e áreas de lazer; 

e) Assegurar a gestão, conservação manutenção e contínuo melhoramento da qualidade 

e funcionalidade dos parques e jardins que lhe estão directamente cometidos; 

f) Executar os projectos de implantação de zonas verdes; 

g) Acompanhamento das intervenções delegadas nas Juntas de Freguesia e outras 

entidades nas áreas de espaços verdes e lazer; 

h) Colaborar, sempre que necessário, na elaboração de projectos municipais relativos à 

requalificação do espaço público urbano; 

i) Colaboração com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico em termos 

de parecer, nas recepções dos espaços verdes e de lazer dos loteamentos 

particulares; 

j) Colaborar com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico com vista ao 

estabelecimento de regulamentos municipais, definindo os critérios técnicos a que 

deverão respeitar os projectos de loteamentos particulares no que respeita à criação e 

condições de manutenção de espaços verdes nas respectivas áreas de incidência e, 

na falta daqueles regulamentos, na apreciação desses projectos; 

k) Informar a Câmara do interesse público municipal na preservação de áreas cobertas de 

vegetação, ainda que privadas, em função do seu valor natural ou da sua localização 

em colaboração com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico; 

l) Prestar apoio técnico e logístico a Juntas de Freguesia e outros agentes sociais locais; 

m) Coordenar acções de educação e informação pública com vista à conservação da 

natureza; 

n) Gestão dos viveiros municipais; 

o) Fornecimento de material vegetativo às Juntas de Freguesia e a outras entidades, 

nomeadamente aos serviços da Câmara; 

p) Acompanhamento das acções delegadas nas Juntas de Freguesia na área dos 

espaços verdes. 
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Artigo 46º 

(Divisão de Ambiente) 

São atribuições da Divisão de Ambiente:  

a) Gestão ambiental do Parque de Deposição Temporária de Viaturas Abandonadas,  

b) Intervenções em situações de degradação ambiental;  

c) Assegurar, de acordo com o enquadramento legal em vigor, as tarefas técnicas 

relativas ao controlo da poluição hídrica e dos solos; 

d) Contribuir na aplicação dos regulamentos de controlo das emissões gasosas nos 

veículos; 

e) Limpeza e desobstrução de linhas de água;  

f) Estudar, planear, acompanhar e gerir linhas de água e rede hidrográfica em 

colaboração com as entidades oficiais competentes; 

g) Colaborar com os demais serviços municipais em acções de vertente ambiental, 

nomeadamente, da prevenção e da eliminação de riscos ambientais; 

h) Análise técnica de Estudos de Impacto Ambiental;  

i) Emissão de pareceres técnicos; 

j) Conceptualização e execução de estudos e projectos ambientais; 

k) Participar na gestão da qualidade do ar, instalar e manter redes locais de 

monitorização da qualidade do ar; 

l) Acompanhamento e emissão de parecer técnico sobre os licenciamentos de 

actividades económicas ou outras, nos quais o Município tenha intervenção e onde a 

componente ambiental seja relevante;  

m) Elaboração de Relatório sobre o estado do Ambiente Acústico Municipal, os Mapas de 

Ruído e os Planos de Redução de Ruído no Município; 

n) Elaboração de normas, critérios e regulamentos tendentes à promoção do ambiente no 

Concelho; 

o) Promover acções de educação e sensibilização ambiental em parceria e junto dos 

munícipes, das instituições locais e dos organismos oficiais; 

p) Cooperar, atentos aos limites definidos na lei, com todos os organismos da 

Administração Pública na adopção de medidas de informação ambiental e defesa do 

ambiente; 

q) Propor medidas e acções concretas tendentes à recuperação de zonas degradadas por 

acção humana, nomeadamente actividades económicas e outras, bem como por 

processos naturais; 

r) Proceder à gestão, reparação e limpeza de cemitérios, propriedade do Município; 

s) Execução e acompanhamento de concursos para intervenções em linhas de água; 

t) Colaboração com entidades públicas e privadas em programas e iniciativas de carácter 

ambiental. 
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Artigo 47º 

(Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária) 

São atribuições da Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária: 

a) Garantir o cumprimento da lei e das posturas municipais no que se refere à higiene e 

limpeza pública; 

b) Acompanhamento e apoio das actividades de limpeza urbana descentralizada nas 

Juntas de Freguesia; 

c) Desenvolvimento e execução do serviço de varrição mecânica; 

d) Desenvolvimento e execução do serviço de lavagem mecânica; 

e) Averiguar e acompanhar reclamações associadas à limpeza urbana; 

f) Distribuir e controlar os veículos utilizados na limpeza e promover a distribuição ou 

substituição de recipientes para recolha de resíduos; 

g) Colaborar com as autoridades de saúde pública e coordenar a fiscalização e 

intervenção sanitária em espaços municipais; 

h) Colaborar na sensibilização da população para a saúde pública, nomeadamente no 

que se refere à necessidade do cumprimento dos regulamentos municipais sobre 

higiene e salubridade pública e da sua participação e co-responsabilização na 

manutenção da higiene e limpeza dos espaços públicos; 

i) Dinamizar acções de sensibilização no que respeita a higiene pública; 

j) Solicitar a intervenção dos serviços de fiscalização quando se suspeitar de violação às 

normas de higiene ou salubridade; 

k) Acompanhamento e apoio aos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos; 

l) Colaborar com os serviços de planeamento urbanístico com vista ao estabelecimento 

de regulamentos municipais, definindo os critérios técnicos a que deverão respeitar os 

projectos de loteamento particulares, no que respeita à salvaguarda da higiene pública 

e remoção de resíduos sólidos nas respectivas áreas de incidência e, na falta daqueles 

regulamentos, na apreciação desses projectos; 

m) Gestão do Consultório Veterinário Municipal; 

n) Desenvolvimento de campanhas de sensibilização em colaboração com o Serviço 

Municipal de Informação ao Consumidor, sobre temas relacionados com animais de 

companhia; 

o) Elaboração de regulamento sobre a Postura Municipal sobre a Circulação de Canídeos 

e Felinos na Via Pública do Município de Odivelas; 

p) Colaboração com a Autoridade de Saúde do Concelho na resolução de questões onde 

se enquadre a necessidade de limpeza de espaços ou habitações de particulares com 

carências financeiras e/ou psíquicas graves e comprovadas; 

q) Colaboração com o Medico Veterinário Municipal no âmbito de Inspecções Sanitárias; 
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r) Resposta a pedidos de intervenção relativos a situações de insalubridade na 

salvaguarda da Saúde Pública;  

s) Participar na detecção e acompanhamento da resolução das situações de 

insalubridade habitacional, epidemias, desinfestações de casos individuais, entre 

outras, em articulação directa com a Autoridade de Saúde Pública Concelhia e os 

demais serviços da Câmara Municipal de Odivelas; 

t) Dinamizar a limpeza de terrenos municipais; 

u) Detecção, inventariação e controlo (desinfestações) de focos de insalubridade 

relacionados com espécies animais infestantes. 

 

Artigo 48º 

(Departamento Sociocultural) 

1. O Departamento Sociocultural compreende a Divisão de Cultura, Juventude e Turismo, a 

Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social Escolar, a Divisão de Projectos 

Sócio – Educativos e a Divisão de Desporto. 

 

2. São atribuições do Departamento Sociocultural: 

a) Assegurar as atribuições e competências na área da educação, promover e dinamizar 

programas e projectos culturais que contribuam para o desenvolvimento social 

integrado, e levar a cabo a política municipal definida para as áreas da juventude, do 

desporto e do turismo, trabalhando de forma articulada e interactiva com os diferentes 

agentes da comunidade;  

b) Dinamizar os equipamentos colectivos que dependem das suas áreas de 

intervenção, promovendo a sua gestão integrada, rentabilizando-os e criando parcerias, 

contribuindo para a afirmação e consolidação da identidade local, e para a promoção 

de um serviço público de qualidade; 

c) Garantir a representação do Município, em Associações, Comissões ou Grupos de 

Trabalho, constituídos, a nível local, regional, nacional ou internacional, para apreciar 

matérias das suas áreas de competência. 

 

Artigo 49º 

(Divisão de Cultura, Juventude e Turismo)  

São atribuições da Divisão Cultura, Juventude e Turismo:  

 

a) Promover projectos e programas para a criação de infra-estruturas/equipamentos 

culturais, bem como, assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível dos 
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equipamentos que se encontram sob a sua responsabilidade, nomeadamente o Centro 

de Exposições, a Casa da Juventude, as Bibliotecas Municipais, e o Posto de Turismo; 

b) Despertar e desenvolver, junto da comunidade em geral, o gosto pelas diversas formas 

de manifestação artística; 

c) Colaborar e dar apoio próximo às organizações associativas e a outras estruturas da 

comunidade, com vista à concretização de projectos e programas culturais; 

d) Promover e incentivar o desenvolvimento dos recursos locais no sentido do 

enriquecimento e preservação do Património Artístico, Histórico, Arquitectónico e 

Arqueológico existente no Concelho; 

e) Incentivar a investigação e a elaboração de estudos de suporte e enriquecimento da 

cultura local; 

f) Promover projectos e acções de formação/sensibilização, que contribuam para o 

aumento dos níveis de literacia da população do concelho, e para o reforço das 

competências de utilização da língua materna; 

g) Disponibilizar livros e recursos documentais diversos, que contribuam para formar 

pensadores críticos, e utilizadores efectivos da informação, em todos os suportes e 

meios de comunicação; 

h) Implementar e prestar apoio às bibliotecas escolares nos estabelecimentos do 1º ciclo 

do ensino básico do Concelho de Odivelas; 

i) Promover diversas actividades de animação e divulgação cultural e outras iniciativas de 

promoção do livro e da leitura; 

j) Dinamizar serviços inovadores e especiais, contribuindo para a descentralização do 

acesso à informação.  

k) Assegurar a execução da política e dos objectivos municipais definidos para a área da 

juventude, promovendo e apoiando projectos que visem uma maior diversidade e 

qualidade de actividades/serviços, em desejável articulação com outros serviços 

municipais e/ou instituições/associações que actuem na área; 

l) Implementar e apoiar projectos que contribuam, de forma inequívoca, para a prevenção 

de comportamentos de risco e de factores de exclusão dos jovens, promovendo um 

desenvolvimento pessoal equilibrado e uma adequada integração na vida económica, 

social e cultural; 

m) Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, formal e/ou informal, criando as 

condições para a sua implementação e desenvolvimento; 

n) Assegurar directamente serviços de informação e apoio aos jovens, facilitando o 

acesso a oportunidades e mecanismos específicos de apoio, existentes em diversos 

âmbitos; 

o) Promover a criação de um banco de voluntariado com vista ao apoio social 

intergeracional; 
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p) Participar na definição das políticas de turismo que digam respeito ao concelho, 

prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvidas, bem como, participar nos 

órgãos das regiões de turismo; 

q) Assegurar a realização das actividades de iniciativa municipal, ou a que o Município se 

obrigue num quadro de cooperação institucional, visando a promoção do turismo 

designadamente como actividade económica e como prestação de serviços aos 

cidadãos; 

r) Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores turísticos, hoteleiros e outros 

que se distingam pelo espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em prol do 

turismo e prática da qualidade que prestigie o Município; 

s) Promover a divulgação do património cultural e paisagem de interesse patrimonial na 

perspectiva turística; 

t) Editar publicações de divulgação e promoção do Município. 

 

Artigo 50º 

(Divisão de Gestão de Recursos e Acção Social Escol ar) 

1. A Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social Escolar é a unidade orgânica 

que na Câmara, tem a incumbência de levar a cabo as competências definidas por lei em 

termos de educação e ensino, articulando a execução da política educativa local com outras 

políticas sociais. 

 

2. São atribuições da Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social Escolar: 

a) Participar na concepção e planeamento do sistema educativo local, designadamente, 

na monitorização da Carta Educativa do Concelho em articulação com o Departamento 

de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, na dinamização do 

Conselho Municipal de Educação, e na definição anual da rede escolar em articulação 

com a Direcção Regional de Educação de Lisboa; 

b) Participar no planeamento e programação das novas construções escolares no que diz 

respeito às escolas de todos os graus de ensino da rede pública, e na sua manutenção 

e recuperação, no que diz respeito às escolas do ensino básico e aos jardins de 

infância da rede pública, em articulação com o Departamento de Obras Municipais e 

Transportes; 

c) Assegurar a gestão das escolas do ensino básico e dos jardins de infância da rede 

pública, designadamente quanto ao apetrechamento, renovação, e requalificação, do 

mobiliário e equipamento escolar, assim como, a atribuição de verbas para adquirir 

material didáctico, e para fazer face a despesas de funcionamento corrente; 

d) Executar acções no âmbito da acção social escolar, designadamente, a atribuição de 

verbas para a aquisição de livros e material escolar aos alunos carenciados do ensino 
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básico, e comparticipação no custo das refeições dos alunos do pré-escolar e do 

ensino básico; 

e) Assegurar a gestão dos refeitórios escolares dos jardins-de-infância e das escolas do 

ensino básico; 

f) Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não docente do pré-escolar e do ensino 

básico; 

g) Assegurar a gestão dos Transportes Escolares, de acordo com a legislação em vigor; 

h) Assegurar as Actividades de Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º ciclo do 

ensino básico e as Actividades de Apoio à Família nos jardins-de-infância; 

i) Desenvolver acções conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e 

Cooperação com diferentes Instituições Educativas e outras entidades consideradas de 

interesse para a promoção de um sistema educativo mais qualificado. 

 

Artigo 51º 

(Divisão de Projectos Sócio-Educativos) 

1. A Divisão de Projectos Sócio–Educativos, é a unidade orgânica que na Câmara, tem a 

incumbência de desenvolver Programas e Projectos, que contribuam para a ligação da escola 

ao meio, para o desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens, e para a promoção de 

acções de educação ao longo da vida. 

 

2. São atribuições da Divisão de Projectos Sócio – Educativos: 

a) Assegurar a participação do Município nas acções levadas a cabo pela Associação 

Internacional das Cidades Educadoras, dentro de um contexto mais vasto da 

implementação dos princípios da Carta das Cidades Educadoras no Concelho; 

b) Promover a dinamização de Projectos próprios que visem o desenvolvimento pessoal, 

social, e cultural das crianças e jovens, inseridos no apoio à educação extracurricular e 

às actividades complementares de acção educativa; 

c) Colaborar com a Comunidade Educativa em Projectos e iniciativas que potenciem a 

função sócio-educativa da Escola, a promoção da qualidade das aprendizagens, e o 

combate ao abandono escolar precoce e à exclusão social; 

d) Colaborar com entidades diversas na formação de pessoal docente e não docente, 

através do Centro de Recursos e Animação Pedagógica; 

e) Criar condições para a implementação de acções de educação ao longo da vida, 

através da criação de parcerias com diferentes Agentes Educativos, incluindo o apoio à 

dinamização da Universidade Sénior de Odivelas; 

f) Apoiar iniciativas dos Agentes Educativos Locais, conducentes ao desenvolvimento da 

ligação da Escola à Formação e Inserção Profissional; 
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g) Colaborar com a Comunidade Educativa e com a Direcção Regional de Educação de 

Lisboa, na promoção de acções de dinamização de expressão fisíco-motora nas 

escolas e nas iniciativas do Desporto Escolar; 

h) Promover acções conducentes à difusão massiva das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no processo educativo;  

i) Promover a divulgação de Programas e Projectos vocacionados para a qualificação 

dos ambientes educativos, quer sejam de iniciativa municipal, quer sejam promovidos 

pelos diferentes Agentes Educativos do Concelho; 

j) Implementar um Observatório do Insucesso e Abandono Escolar no Concelho. 

 

Artigo 52º 

(Divisão de Desporto) 

São atribuições da Divisão de Desporto: 

a) Colaborar, apoiar e contribuir para que o Movimento Associativo, a Escola e demais 

entidades sejam um parceiro estratégico na promoção, generalização e 

desenvolvimento de uma prática desportiva de qualidade no Município de Odivelas; 

b) Implementar e gerir Programas de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 

assentes em normas claras e em princípios de transparência, rigor e imparcialidade; 

c) Participar na elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento das Infra-estruturas 

Desportivas; 

d) Colaborar e acompanhar a elaboração de estudos, projectos e construção de infra-

estruturas desportivas, em articulação com serviços municipais e demais entidades 

com competências nesta área; 

e) Criar as condições necessárias e regular a gestão das infra-estruturas desportivas 

municipais, visando a promoção de uma cultura assente em critérios de eficácia e 

qualidade; 

f) Promover o desenvolvimento de programas, projectos e acções que visem a 

diversificação da oferta desportiva, a manutenção da saúde e condição física, da 

melhoria da qualidade de vida e do gosto pela prática, com base numa ampla e 

diversificada oferta desportiva; 

g) Apoiar ou comparticipar pelos meios adequados actividades de natureza desportiva 

com relevante interesse municipal; 

h) Conceber Planos e Acções de Formação de carácter desportivo dirigida aos diversos 

intervenientes no contexto do desenvolvimento desportivo do concelho. 
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Artigo 53º 

(Departamento Municipal de Habitação, Saúde e Assun tos Sociais) 

1. O Departamento Municipal de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais compreende a 

Divisão de Assuntos Sociais, a Divisão de Gestão de Habitação Social, a Divisão de 

Construção e Reabilitação de Habitação e a Divisão de Saúde e da Prevenção das 

Toxicodependências. 

2. Compete ao Departamento Municipal de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais o 

estudo, preparação, execução e avaliação das decisões a tomar pelos órgãos 

competentes do Município no âmbito da política municipal de habitação, e em especial 

promover a elaboração de programas de construção de habitação social e definir os 

papeis e incidência das iniciativas pública e privada, bem como apoiar o movimento 

cooperativo de habitação segundo as orientações dos órgãos autárquicos. 

3. Compete também ao Departamento, promover e acompanhar todas as situações e 

acções em matéria de saúde num quadro de articulação e parceria com as diferentes 

entidades com intervenção neste domínio, nomeadamente através da planificação e 

execução de programas de educação e promoção da saúde para os diferentes estratos 

sociais.  

4. Compete ainda ao Departamento a elaboração do diagnóstico social do Concelho e o 

desenvolvimento de programas e projectos integrados de acção social, com vista à 

implementação de políticas sociais agregadoras da comunidade municipal. 

 

Artigo 54º 

(Divisão de Assuntos Sociais)  

São atribuições da Divisão de Assuntos Sociais: 

a) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico social e o conhecimento das carências 

sociais das populações; 

b) Colaborar e desenvolver programas e projectos integrados de acção social, de 

iniciativa municipal ou em parceria com outras instituições e agentes sociais, visando 

grupos especialmente carenciados, vulneráveis ou em risco; 

c) Incentivar e promover a criação de estruturas e actividades de apoio aos grupos sociais 

desfavorecidos; 

d) Assegurar a realização dos objectivos e dos programas municipais na área da 

promoção comunitária, pelo estabelecimento e execução de programas de promoção 

social integrada por zona ou aglomerado, com especial incidência nas zonas sujeitas a 

processo sociais mais complexos; 
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e) Promover a adequada articulação entre as actividades municipais com as das Juntas 

de Freguesia, das organizações sociais locais e de outras instituições no sentido da 

mobilização e optimização dos recursos disponíveis, e da elevação da consciência 

cívica, da participação e auto-responsabilização das populações na resolução directa 

dos seus problemas mais prementes e imediatos; 

f) Elaborar estudos conducentes à identificação das necessidades a prover e apresentar 

propostas de apoio social complementar que não sejam contempladas pelos regimes 

sociais de protecção social; 

g) Elaborar propostas que visem a definição e o aperfeiçoamento dos esquemas de 

prestações sociais, designadamente, a atribuição de bolsas de estudo e de subsídios; 

h) Executar medidas de política social nomeadamente de apoio à infância, adolescência e 

idosos, no âmbito das atribuições do Município; 

i) Promover políticas de integração das diferentes comunidade étnicas e culturais do 

Concelho, tendo em vista a igualdade de oportunidades e a promoção da 

interculturalidade; 

j) Dinamizar a Oficina Domiciliária, promovendo o alargamento das suas competências, 

visando o apoio aos idosos mais carenciados; 

k) Assegurar e desenvolver a estrutura de apoio à comunidade emigrante residente no 

Concelho; 

l) Desenvolver a estrutura de apoio temporário para as crianças e jovens em risco; 

m) Promover o estabelecimento de protocolos com outras entidades tendentes a 

assegurar benefícios aos trabalhadores do Município e seu agregado familiar; 

n) Promover o planeamento e equitativa distribuição dos recursos sociais do concelho; 

o) Implementar e executar o Programa da Rede Social; 

p) Promover e apoiar actividades de animação sócio cultural para os trabalhadores e 

filhos. 

 

Artigo 55º 

(Divisão de Gestão de Habitação Social)  
São atribuições da Divisão de Gestão de Habitação Social: 

a) Assegurar a gestão social dos núcleos de alojamento provisório e das áreas 

abrangidas por programas de realojamento, promovendo a implementação de políticas, 

programas e projectos de intervenção comunitária; 

b) Assegurar o recenseamento das famílias residentes em alojamentos precários, 

incluídos em programas e/ou operações de realojamento; 

c) Promover a realização de estudos com vista à avaliação das condições sócio-

habitacionais das famílias residentes no parque habitacional municipal e nos núcleos 

de construções precárias sob a sua responsabilidade; 
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d) Desenvolver as acções necessárias ao realojamento das famílias incluídas em 

programas com esse objectivo; 

e) Acompanhar e apoiar os agregados familiares recenseados no âmbito do PER nas 

fases pré e pós realojamento; 

f) Assegurar a gestão do parque habitacional que lhe esteja confiado; 

g) Promover a participação e inserção social dos moradores dos bairros sob sua gestão; 

h)  Efectuar o atendimento e acompanhamento dos munícipes, no âmbito das carências 

habitacionais e propor medidas adequadas para a resolução dos problemas 

identificados; 

i) Promover o intercâmbio de informação e colaboração técnica com outros serviços do 

município e entidades exteriores à Câmara no contexto do acompanhamento de casos 

sociais específicos, cuja problemática inclua a habitação; 

j) Implementar os Protocolos de Cooperação que venham a ser celebrados pela Câmara 

com entidades públicas e/ou privadas no contexto da intervenção social e comunitária 

em bairros municipais e áreas de alojamento provisório geridos pelo Departamento; 

k) Coordenar o funcionamento dos Gabinetes de Intervenção Social já existentes e os 

que venham a ser criados, na óptica de descentralização dos serviços de atendimento 

e intervenção social no âmbito das competências do Departamento de Habitação, 

Saúde e Assuntos Sociais; 

l) Assegurar a não proliferação de novas construções precárias para fins habitacionais 

bem como prevenir/impedir ocupações ilegais quer em núcleos de alojamentos 

precários quer no contexto do parque habitacional municipal. 

 

Artigo 56º 

(Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação)  

São atribuições da Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação: 

a) Programar, executar e assegurar a execução de projectos de edifícios habitacionais de 

custos controlados, infra-estruturas, equipamentos e arranjos exteriores no âmbito de 

empreendimentos de habitação social; 

b) Programar e lançar as empreitadas necessárias à prossecução dos seus objectivos, 

fiscalizar as obras e garantir o respectivo controlo de qualidade; 

c) Promover a cooperação técnica com entidades exteriores à Câmara com quem esta 

estabeleça parcerias no âmbito da promoção e requalificação de empreendimentos de 

habitação de custos controlados; 

d) Promover, em articulação com a Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos 

Especiais, com a Divisão de Património e com a Divisão do Plano Director Municipal a 

constituição de uma bolsa de terrenos, com vista à promoção da construção de 

empreendimentos habitacionais de âmbito social; 
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e) Desenvolver estudos urbanísticos com vista à promoção de habitação de custos 

controlados em coordenação com os serviços municipais de Planeamento Estratégico 

e de Gestão e Ordenamento Urbanístico e propor a implantação e volumetria, 

caracterização urbana e inserção na rede viária envolvente; 

f) Assegurar a execução das políticas municipais de habitação no âmbito da reabilitação, 

manutenção e conservação do parque habitacional municipal; 

g) Promover todas as diligências e procedimentos necessários à 

reabilitação/requalificação do parque habitacional degradado do concelho, com 

excepção dos procedimentos relativos às empreitadas, no âmbito de planos e 

programas de reabilitação existentes ou a criar; 

h) Determinar, no âmbito desses programas, a execução de obras de conservação 

necessárias à correcção de más condições de segurança ou salubridade das 

habitações, precedidas de vistoria e desencadear e implementar o processo de obras 

coercivas nas mesmas, de acordo com o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação. 

 

Artigo 57º 

(Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependên cias) 

1. Compete à Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências promover e 

acompanhar todas as situações e acções em matéria de saúde, num quadro de 

articulações e parceria com as diferentes entidades com intervenção neste domínio, tendo 

em vista contribuir para a melhoria das condições de Saúde das populações através, 

nomeadamente, de programas de educação e promoção de saúde, para os diferentes 

estratos populacionais. 

2. São, em especial, atribuições da Divisão da Saúde e da Prevenção das 

Toxicodependências: 

a) Promover a igualdade no acesso aos Cuidados Primários da Saúde, participando 

no planeamento, concepção e acompanhamento da construção de equipamentos 

de saúde no Concelho de Odivelas; 

b) Participar nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados no Serviço 

Nacional de Saúde; 

c) Participar na definição das políticas e das acções de saúde pública levadas a cabo 

pelas delegações de saúde concelhias; 

d) Participar nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação do Serviço 

Nacional de Saúde; 

e) Participar no plano da comunicação e de informação do cidadão e nas agências de 

acompanhamento dos serviços de saúde; 
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f) Elaborar estudos, através do Observatório de Saúde, que permitam o diagnóstico 

da situação da saúde no Concelho de Odivelas, através de estratégias concertadas 

com os diferentes agentes da comunidade que desempenham actividade nos 

domínios da promoção e educação para a saúde;  

g) Operacionalizar actividades no Concelho de Odivelas com ênfase na promoção da 

saúde e prevenção da doença, promovendo o envolvimento dos diferentes 

sectores do Concelho de Odivelas numa participação mais activa em defesa da 

sua própria saúde;  

h) Desenvolver o projecto “Odivelas, Concelho Saudável”, em articulação directa com 

a Associação da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e a Organização Mundial 

de Saúde; 

i) Participar em actividades de educação para a saúde com estruturas locais, 

nacionais e internacionais que pretendam desenvolver projectos e/ou iniciativas 

para/ com os munícipes de Odivelas; 

j) Implementar um Plano Municipal de Prevenção das Toxicodependências e 

Doenças Infecto Contagiosas no Concelho de Odivelas em articulação com as 

estruturas locais, nacionais e internacionais que desenvolvem trabalho nesta 

matéria;  

k) Implementar Protocolos de Cooperação com entidades publicas e/ou privadas, no 

âmbito da Promoção e Educação para a Saúde;   

l) Promover o intercâmbio de informação e colaboração técnica com outros serviços 

do município e entidades exteriores à Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito da 

Prevenção, da Educação e Promoção da Saúde;  

m) Promover acções de rastreio na população do Concelho de Odivelas, através de 

parcerias e protocolos com instituições públicas ou privadas em áreas diversas no 

âmbito da prevenção da doença;  

n) Promover a formação/ informação no âmbito da educação para a saúde junto dos 

diferentes estratos populacionais da comunidade, bem como de grupos 

socialmente mais desfavorecidos, nomeadamente ao nível da Higiene Oral, 

Deficiência, Gerontologia, Sexualidade, Alimentação. 

 

Artigo 58º 

(Departamento de Administração Jurídica e Geral) 

1. O Departamento de Administração Jurídica e Geral, compreende a Divisão de 

Administração Geral, a Divisão Jurídica, a Divisão de Licenciamentos, a Divisão de 

Património e a Divisão de Fiscalização Municipal; 

2. Compete ao Departamento de Administração Jurídica e Geral prestar informação técnica 

jurídica sobre quaisquer questões ou processos que lhe sejam submetidos pela Câmara ou 
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pelo Presidente, velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, deliberações dos órgãos 

do Município no âmbito das suas atribuições, assegurar a adequada gestão do Património 

Municipal e garantir o bom funcionamento dos serviços e a eficaz gestão dos mesmos ao 

serviço da administração municipal. 

 

Artigo 59 

(Divisão de Administração Geral)  

São atribuições da Divisão de Administração Geral: 

a) Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de distribuição e expedição de 

correspondência, o serviço de reprografia, a divulgação pelos serviços de ordens e 

directivas internas, dos regulamentos emitidos pelos órgãos municipais competentes, 

bem como a organização do expediente e apoio administrativo necessários aos 

processos de recenseamento militar e eleitorais; 

b) Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e arquivamento dos documentos entrados 

no Município, bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir um arquivo 

documental técnico e administrativo para consulta dos diferentes serviços; 

c) Garantir a coordenação dos serviços de portaria, auxiliares, telefonistas e limpeza das 

instalações; 

d) Assegurar o apoio técnico e administrativo aos Órgãos Municipais; 

e) Proceder à publicação dos despachos e deliberações através do respectivo Boletim 

Municipal. 

f) Assegurar o funcionamento do Arquivo Municipal, contemplando as vertentes de 

Arquivo Corrente, Intermédio e Histórico, promovendo a avaliação, descrição e 

selecção dos documentos, bem como proceder à microfilmagem e/ou digitalização da 

documentação; 

g) Garantir a disponibilização para consulta da documentação em depósito aos diferentes 

serviços e/ou cidadãos interessados. 

 

Artigo 60º 

(Divisão Jurídica) 

1 - São atribuições da Divisão Jurídica: 

a) Instruir os processos de contra-ordenações, nos termos da lei, bem como assegurar o 

seu acompanhamento em Juízo em caso de recurso; 

b) Exercer as competências legalmente atribuídas ao Notário Privativo do Município, e 

preparar a celebração de contratos, com excepção dos relativos a pessoal, em que o 

Município seja outorgante; 
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c) Instruir e acompanhar os processos com vista à certificação dos Ascensores, Monta-

Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes; 

d) Instruir os processos de contra-ordenação, nos termos da lei, quando essa 

competência caiba aos órgãos do Município, em resultado de acções de fiscalização 

municipal, de participação policial ou particular, bem como assegurar o seu 

acompanhamento em juízo em caso de recurso; 

e) A responsabilidade pelas execuções fiscais será atribuída a um responsável do 

Departamento de Administração Jurídica e Geral, a nomear pelo Presidente da 

Câmara Municipal; 

 

2 - Compete ainda à Divisão Jurídica prestar informação técnico-jurídica sobre quaisquer 

questões ou processos que lhe sejam submetidos pela Câmara Municipal ou pelo seu 

Presidente, designadamente: 

a) Dar parecer sobre as reclamações ou recursos graciosos bem como sobre petições ou 

exposições sobre actos e/ou omissões dos órgãos municipais ou procedimentos dos 

serviços; 

b) Intervir e instruir em matéria jurídica os processos graciosos; 

c) Encarregar-se dos inquéritos a que houver lugar por determinação da entidade 

competente; 

d) Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na participação, a que esta for chamada, 

em processos legislativos e regulamentares; 

e) Assegurar o patrocínio jurídico das acções propostas pela Câmara Municipal ou contra 

ela, e garantir todo o apoio se o patrocínio for assegurado por mandatário externo. 

 

Artigo 61º 

(Divisão de Licenciamentos)  

São atribuições da Divisão de Licenciamentos: 

a) Licenciar os vendedores ambulantes e feirantes; 

b) Instruir os processos, licenciar os estabelecimentos comerciais e outros, que por lei 

estejam cometidos ao município, designadamente quanto a horários, condições higio-

sanitárias e condições técnico-funcionais, em articulação, nos casos em que tal se 

justifique, com outros serviços do Município; 

c) Assegurar o funcionamento de um serviço de metrologia municipal ou acompanhar a 

função quando cometida a outra entidade; 

d) Assegurar os licenciamentos no âmbito das competências do Delegado de 

Espectáculos; 

e) Assegurar os procedimentos administrativos e preparação dos contratos de concessão 

de exploração de equipamentos urbanos municipais; 
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f) Proceder ao registo de ciclomotores e motociclos até 50 cm3, assim como a emissão 

de alvarás de Taxi e outras atribuições que, nesta área, venham a ser atribuídas aos 

Municípios; 

g) Instruir os processos e licenciar a actividade de armeiro. 

 

Artigo 62º 

(Divisão de Património) 

São atribuições da Divisão de Património: 

1. No âmbito do património imóvel municipal: 

a) Organizar e manter actualizado o cadastro e inventário dos bens imóveis do Município 

e promover todos os registos relativos aos mesmos; 

b) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão do património imóvel, 

apoiando as negociações a efectuar e assegurar os procedimentos necessários à 

aquisição, oneração e alienação de bens imóveis; 

c) Assegurar as acções e procedimentos relativos a processos de expropriação, bem 

como instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade pública; 

d) Assegurar os procedimentos administrativos e a permanente actualização dos registos 

dos bens imóveis bem como os procedimentos relativos à cedência, alienação ou 

aquisição dos referidos bens, excluindo os fogos municipais de habitação; 

e) Colaborar na preparação de Contratos e protocolos de transferência de património 

para a gestão de empresas municipais e controlar o respectivo cumprimento; 

f) Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de todos os Contratos, Acordos e 

Protocolos com incidência patrimonial celebrados pelo Município; 

g) Manter o chaveiro central das instalações municipais, promover e controlar os 

respectivos contratos de fornecimento de água, energia e comunicações telefónicas e 

colaborar no estabelecimento de sistemas de guarda, segurança. 

2. No âmbito do património móvel: 

a) Manter actualizado o inventário valorizado do património móvel existente e a sua 

afectação aos diversos serviços; 

b) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização sectorial pelos bens 

patrimoniais afectos a cada serviço; 

c) Estabelecer os critérios de amortização de património afecto aos serviços, na 

perspectiva de imputação de custos a cada unidade orgânica; 

d) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis do Município, 

salvo os que, pela sua especificidade, se encontram sob a responsabilidade de outros 

serviços; 
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e) Manter registos que permitam a avaliação das condições económicas e de segurança 

de utilização de equipamentos e propor as medidas adequadas no sentido de 

economia, de segurança dos operadores e do aumento da produtividade; 

f) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, quando 

deteriorados ou inúteis; 

g) Assegurar a gestão da carteira de seguros à excepção dos seguros de pessoal e de 

protecção civil. 

 

Artigo 63º 

(Divisão de Fiscalização Municipal) 

São atribuições da Divisão de Fiscalização Municipal: 

a) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, deliberações e decisões dos órgãos do 

Município nos limites das suas atribuições, participar as infracções ocorridas cabendo-

lhe igualmente a execução de mandados; 

b) Desenvolver uma acção preventiva e pedagógica, esclarecendo, quando for caso 

disso, quais os modos mais adequados de dar cumprimento à lei, aos regulamentos e 

às decisões dos órgãos autárquicos; 

c) Colaborar com os diversos serviços municipais ou com entidades externas na área das 

suas atribuições ou na resolução de outros assuntos de interesse municipal; 

d) Informar o serviço de contra-ordenações do Município sobre o que estes reputem útil 

para a decisão em sede dos respectivos procedimentos e de que a Divisão disponha, 

relativamente à evolução dos procedimentos que nela corram os seus termos; 

e) Efectuar os demais procedimentos técnico-administrativos adequados ao exercício das 

competências da Divisão; 

f) Assegurar a remoção de viaturas abandonadas e proceder à tramitação administrativa 

e destino final das mesmas; 

g) Proceder à fiscalização do ruído produzido por actividades ruidosas permanentes de 

licenciamento municipal, intervindo preventivamente, através da emissão de pareceres, 

no âmbito dos processos de licenciamento das referidas actividades; 

h) Emitir pareceres e relatórios técnicos no âmbito do licenciamento de actividades 

ruidosas temporárias; 

i) Participar e contribuir para a elaboração de estratégias com vista à elaboração do 

mapa de ruído concelhio. 
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CAPÍTULO V 

MICRO-ESTRUTURA 

 

Artigo 64º 

(Micro-estrutura)  

A organização da micro-estrutura deve: 

a) Em cada unidade orgânica estrutural dispor de um Regulamento de Organização e 

Funcionamento próprio, quando para tal se considere necessário e a aprovar pela 

Câmara Municipal. Tais Regulamentos deverão reflectir as tarefas permanentes da 

cada unidade e privilegiar formas de organização flexíveis; 

b) No âmbito das unidades estruturais podem constituir-se Unidades de Apoio Técnico e 

Administrativo: sub-unidades autónomas ou integradas em Secções, constituídas 

quando o seu dimensionamento ou conteúdo funcional não justifiquem a criação de 

uma Secção; 

c) No âmbito de actividades de estudo e apoio à gestão, planeamento e controlo de 

execução de projectos e modernização podem ser criados: 

c-1) Gabinetes: unidades funcionais de carácter permanente; 

c-2) Comissões: unidades funcionais não permanentes, de composição estável, 

funcionamento regular e objectivos específicos; 

c-3) Conselhos: unidades de carácter não permanente com funções consultivas, 

reunido por convocatória dos dirigentes dos Serviços; 

c-4) Grupos de Trabalho: unidades funcionais de carácter temporário, composição 

flexível e objecto específico. 

d) No âmbito das actividades operativas podem constituir-se: 

d-1) Serviços, Sectores e Núcleos: unidades funcionais de carácter permanente, 

assegurando com continuidade as tarefas cometidas, dependendo, o seu nível, 

da amplitude e complexidade das tarefas a realizar e do dimensionamento 

humano da unidade; 

d-2) Unidades: unidades funcionais de carácter não permanente, de composição 

variável e prosseguindo a realização de objectivos específicos. 

e) A Chefia e Coordenação das sub-unidades orgânicas ao nível de Gabinete, Comissão 

e Serviço serão designados pelo Presidente de Câmara Municipal; 

f) Os Coordenadores das restantes sub-unidades orgânicas serão nomeados pelo 

Presidente da Câmara Municipal, sob proposta dos vereadores com competências 

delegadas nas respectivas áreas; 
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g) Constituem, ainda, órgão da micro-estrutura os secretariados do Executivo Municipal e 

Directores de Departamento, sendo o seu funcionamento regulado por documento 

próprio a aprovar pela Câmara Municipal; 

h) Os Apoios Técnicos e Administrativos das chefias das Divisões terão igualmente 

regulamento de funcionamento a aprovar pela Câmara Municipal. 

 

CAPÍTULO VI 

(DISPOSIÇÕES FINAIS) 

 

Artigo 65º 

(Notário Privativo do Município)  

1. As funções de Notário Privativo do Município serão exercidas por jurista nomeado pelo 

Presidente da Câmara Municipal. 

2. O Notário Privativo, nos termos da Lei, responde directamente perante o Presidente da 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 66º 

(Interpretação e Alterações)  

Sendo este Regulamento referência fundamental para a organização e funcionamento dos 

Serviços Municipais, o mesmo não se esgota em todas as situações previstas, tanto nas 

respostas às necessidades das populações como nas relações de coordenação e 

interdependência entre si, pelo que compete à Câmara Municipal decidir sobre eventuais 

dúvidas de interpretação ou omissões do presente Regulamento; 

 

Artigo 67º 

(Entrada em vigor)  

O presente Regulamento entra em vigor em simultâneo com a Macro-estrutura do Município, 

após aprovação pela Câmara e Assembleia Municipal, publicação em Diário da República e no 

Boletim Municipal. 
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Classificador Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas 
 
 
 

Código Abreviatura Unidade Orgânica 
010000 AM Assembleia Municipal 
010001 PRES Presidência 
010002 VIF Vereador Ilídio Magalhães Ferreira 
010003 VFF Vereador Fernando Sousa Ferreira  
010004 VEB Vereador a Eduarda Frederica Correia de Barros 
010005 VMLN Vereadora Maria da Luz Ribeiro Nogueira 
010006 VCMB Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 
010007 VSP Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva  
010008 VMMG Vereadora Maria Madalena Monteiro Garcia 
010009 VJE Vereador José Esteves Ferreira 
010010 VMFF Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi 
010011 VRF Vereador Rui Manuel Rodrigues Francisco 
010101 GP Gabinete da Presidência 
010102 GAC Gabinete de Apoio ao Cidadão 
010103 GAJF Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 
010104 GMA Gabinete de Modernização Administrativa 
010105 GISC Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação 
010106 GAI Gabinete de Auditoria Interna 
010107 GCRPP Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 
020000 SMPC Serviço Municipal de Protecção Civil 
020010 SMPC/SRP Sector de Riscos e Planeamento 
020020 SMPC/SOS Sector de Operações e Socorro 
020030 SMPC/SPI Sector Pedagógico e de Informação 
030000 MVM Médico Veterinário Municipal 
040000 DGAF Departamento de Gestão Administrativa e Financeira 
040010 DGAF/RM Refeitório Municipal 
040100 DGAF/DRH Divisão de Recursos Humanos 
040110 DGAF/DRH/SGP Sector de Gestão de Pessoal 
040120 DGAF/DRH/SRS Secção de Recrutamento e Selecção 
040200 DGAF/DFSO Divisão de Formação e Saúde Ocupacional 
040210 DGAF/DFSO/ SSO Sector de Saúde Ocupacional 
040220 DGAF/DFSO/ SHST Sector de Higiene e Segurança no Trabalho 
040230 DGAF/DFSO/ SF Sector de Formação 
040300 DGAF/DF  Divisão Financeira  
040310 DGAF/DF/SC  Sector de Contabilidade  
040320 DGAF/DF/T  Tesouraria 
040330 DGAF/DF/SLP Sector de Liquidação e Pagamentos 
040340 DGAF/DF/SPOCC Sector de Planeamento Orçamental e Controlo de Custos 
040400 DGAF/DA Divisão de Aprovisionamento 
040410 DGAF/DA/SAGS Sector de Aquisições e Gestão de Stocks 
040420 DGAF/DA/SA Secção de Armazém  
050000 DGOU Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
050010 DGOU/STJ Sector Técnico-Jurídico  
050020 DGOU/SSG Sector Secretaria Central 
050100 DGOU/DPUPE Divisão de Planeamento Urbanístico e de Projectos Especiais  
050110 DGOU/DPUPE/SEPU Sector de Estudos e Planeamento Urbanístico 
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050120 DGOU/DPUPE/SPURU Sector de Parques Urbanos e Requalificação Urbanística 
050130 DGOU/DPUPE/STA Secção Técnica e Administrativa 
050140 DGOU/DPUPE/SC Sector de Circulação 
050150 DGOU/DPUPE/ST Serviço de Topografia 
050200 DGOU/DLOP Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
050210 DGOU/DLOP/SAEP Sector de Apreciação de Estudos e Projectos 
050230 DGOU/DLOP/SLU Sector de Licenciamentos Urbanísticos 
050240 DGOU/DLOP/STA Secção Técnica e Administrativa 
050300 DGOU/DRU Divisão de Reabilitação Urbana 
050310 DGOU/DRU/SEAEPA Sector de Elaboração, Apreciação de Estudos e Projectos das AUGI’s 
050320 DGOU/DRU/SLA Secção de Licenciamentos AUGI’s 
050330 DGOU/DRU/STA Secção Técnica e Administrativa 
050400 DGOU/DFU Divisão de Fiscalização Urbanística  
050410 DGOU/DFU/SFU Sector de Fiscalização Urbanística 
060000 DPEDE Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico 
060100 DPEDE/DPEM Divisão de Projectos Estruturantes e Mobilidade 
060110 DPEDE/DPEM/SEPE Sector de Estudos e Projectos Estratégicos  
060120 DPEDE/DPEM/SPCPM Sector de Planeamento, Controle e Programação da Mobilidade 
060200 DPEDE/DPDM Divisão do Plano Director Municipal  
060210 DPEDE/DPDM/SEGPMOT Sector de Elaboração e Gestão dos POMT 
060220 DPEDE/DPDM/SEGREN Sector de Elaboração e Gestão da REN 
060230 DPEDE/DPDM/SOEM Sector do Observatório Estratégico Municipal  
060240 DPEDE/DPDM/SIGPEEP Sector de Informação Geográfica e Programação de Equipamentos e Espaços Públicos 

060300 DPEDE/DADEPC Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Projectos Comparticipados 
060310 DPEDE/DADEPC/SADE Sector de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial 
060320 DPEDE/DADEP/SPAI Sector de Pesquisa, Análise e Informação 
060330 DPEDE/DADEP/SACP Sector de Acompanhamento e Controle de Projectos 
060340 DPEDE/DADEP/SNO Sector de Novas Oportunidade - UNIVA 
060400 DPEDE/DRIAC Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Críticas 
060410 DPEDE/DRIAC/SEPIE Sector de Estudos e Projectos de Intervenção Especial 
060420 DPEDE/DRIAC/SGAC Sector de Gestão, Acompanhamento e Controle 
070000 DOMT Departamento de Obras Municipais e Transportes 
070010 DOMT/SLE Secção de Lançamento de Empreitadas 
070100 DOMT/DTO Divisão de Transportes e Oficinas 
070110 DOMT/DTO/SO  Sector de Oficinas 
070120 DOMT/DTO/ST  Sector de Transportes 
070200 DOMT/DIEM Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
070210 DOMT/DIEM/SOE Sector de Obras por Empreitada 
070220 DOMT/DIEM/SOAD Sector de Obras por Administração Directa 
070300 DOMT/DEP Divisão de Estudos e Projectos 
070310 DOMT/DEP/SMTR  Sector de Medições, Topografia e Reprografia 
070320 DOMT/DEP/SEPEC Sector de Estudos e Projectos de Equipamentos Colectivos 
070330 DOMT/DEP/SEPVEU Sector de Estudos e Projectos de Vias e Espaços Urbanos 
070400 DOMT/DIEU Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
070410 DOMT/DIEU/SIEU Sector de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
070420 DOMT/DIEU/SIP  Sector de Iluminação Pública  
070430 DOMT/DIEU/SST  Sector de Sinalização e Trânsito 
080000 DAS Departamento de Ambiente e Salubridade 
080100 DAS/DPJ Divisão de Parques e Jardins 
080110 DAS/DPJ/SPJ Sector de Parques e Jardins  
080120 DAS/DPJ/SVM Sector de Viveiros Municipais 
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080200 DAS/DA Divisão de Ambiente 
080210 DAS/DA/SPIMA Sector de Planeamento, Intervenção e Monitorização Ambiental 
080220 DAS/DA/SEPSA Sector de Estudos, Projectos e Sensibilização Ambiental 
080300 DAS/DPHS Divisão de Prevenção Higio-Sanitária 
080310 DAS/DPHS/SHS Sector de Higiene e Salubridade 
080320 DAS/DPHS/CV  Consultório Veterinário 
090000 DSC Departamento Sociocultural 
090100 DSC/DCJT Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 
090110 DSC/DCJT/SDC Sector de Dinamização Cultural 
090120 DSC/DCJT/SPC Sector de Património Cultural 
090130 DSC/DJC/SBAH Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico  
090140 DSC/DCJT/SJ Sector de Juventude 
090150 DSC/DCJT/ST Sector de Turismo 
090200 DSC/DGREASE Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social Escolar 
090210 DSC/DGREASE/SGE Sector de Gestão de Equipamentos 
090230 DSC/DGREASE/SGPND Sector de Gestão de Pessoal Não Docente 
090240 DSC/DGREASE/SASE Sector de Acção Social Escolar 
090300 DSC/DPSE Divisão de Projectos Sócio-Escolares 
090310 DSC/DPSE/SDPSE Sector de Dinamização de Projectos Sócio-Educativos 
090320 DSC/DPSE/SACE Sector de Apoio à Comunidade Educativa 
090400 DSC/DD Divisão de Desporto 
090410 DSC/DD/SAED Sector de Associativismo e Eventos Desportivos 
090420 DSC/DD/SELFD Sector Escolar, Lazer e Fomento Desportivo 
090430 DSC/DD/SEPFIED Sector de Estudos e Planeamento, Formação e Infra-Estruturas Desportivas 
100000 DHSAS Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
100100 DHSAS/DAS Divisão de Assuntos Sociais  
100110 DHSAS/DAS/SAS Secção de Apoio Social 
100120 DHSAS/DAS/SAI Sector de Apoio a Instituições 
100130 DHSAS/DAS/SRS Sector da Rede Social 
100200 DHSAS/DGHS Divisão de Gestão de Habitação Social 
100210 DHSAS/DGHS/SIS Sector de Intervenção Social 
100220 DHSAS/DGHS/SGPH Sector de Gestão do Parque Habitacional 
100230 DHSAS/DGHS/SEP Sector de Estudos, Planeamento e Controle 
100300 DHSAS/DCRH Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação  
100310 DHSAS/DCRH/SPH Sector de Promoção de Habitação 
100320 DHSAS/DCRH/SRH Sector de Reabilitação de Habitação 
100330 DHSAS/DCRH/SEP Sector de Estudos e Projectos 
100400 DHSAS/DSPT Divisão de Saúde e da Prevenção das Toxicodependências 
100410 DHSAS/DSPT/SPES Sector de Promoção e Educação para a Saúde 
100420 DHSAS/DSPT/SPTDIC Sector de Prevenção das Toxicodependências e das Doenças Infecto-Contagiosas 
100430 DHSAS/DSPT/SOSOCS Sector do Observatório da Saúde “Odivelas Concelho Saudável” 
110000 DAJG Departamento de Administração Jurídica e Geral 
110100 DAJG/DAG Divisão de Administração Geral 
110110 DAJG/DAG/SE Secção de Expediente 
110120 DAJG/DAG/SAL Secção de Apoio Logístico 
110130 DAJG/DAG/SAOM Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 
110140 DAJG/DAG/SAMCID Sector de Arquivo Municipal e Centro de Informação e Documentação 
110200 DAJG/DJ  Divisão Jurídica  
110210 DAJG/DJ/SCOEF Secção de Contra-Ordenações e de Execuções Fiscais 
110220 DAJG/DJ/SN Sector de Notariado  
110300 DAJG/DL Divisão de Licenciamentos 
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110310 DAJG/DL/SLRB Secção de Licenciamentos de Restauração de Bebidas 
110320 DAJG/DJ/SLG Secção de Licenciamentos Gerais 
110330 DAJG/DJ/SA Secção de Atendimento 
110400 DAJG/DP Divisão de Património 
110410 DAJG/DP/SPM Sector de Património Municipal  
110420 DAJG/DP/STS Sector Técnico e de Seguros  
110500 DAJG/DFM Divisão de Fiscalização Municipal 
110510 DAJG/DFM/SF Sector de Fiscalização 
110520 DAJG/DFM/SR Sector de Ruído 
110530 DAJG/DFM/SFRVA Sector de Fiscalização e Remoção de Viaturas Abandonadas 
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de Áreas Críticas

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Estudos e Projectos 
de

Intervenção Especial

Sector de Gestão,
Acompanhamento e Controle

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Informação Geográfica
e Programação de Equipamentos

e Espaços Públicos

Sector de Acompanhamento e
Controle de Projectos

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Estudos e
Projectos Estratégicos

Sector de Planeamento, Controle
e Programação da Mobilidade 

Divisão de Projectos Estruturantes  
e Mobilidade 

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Elaboração e Gestão
dos PMOT

(Planos Municipais de Ordenamento do Território)

Sector de Elaboração e Gestão
da REN

Divisão do Plano Director
Municipal

Sector do Observatório 
Estratégico Municipal

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Apoio ao 
Desenvolvimento Empresarial

Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e

Projectos Comparticipados

Sector de Pesquisa, Análise e 
Informação

Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolv imento Económico

Sector de Novas Oportunidades 
UNIVA

Divisão de Requalificação 
e Inserção

de Áreas Críticas

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Estudos e Projectos 
de

Intervenção Especial

Sector de Gestão,
Acompanhamento e Controle

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Informação Geográfica
e Programação de Equipamentos

e Espaços Públicos

Sector de Acompanhamento e
Controle de Projectos
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Secção de Lançamento de
Empreitadas

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Oficinas

Sector de Transportes 

Divisão de Transportes e 
Oficinas

Sector de Obras por
Empreitada

Sector de Obras por
Administração Directa

Divisão de Instalações e
Equipamentos Municipais

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Medições, Topografia
e Reprografia 

Sector de Estudos e Projectos
de Equipamentos Colectivos

Divisão de Estudos e Projectos

Sector de Estudos e Projectos
de Vias e Espaços Urbanos

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Infra-Estruturas e
Espaços Urbanos

Divisão de Infra-Estruturas e 
Espaços Urbanos

Departamento de Obras Municipais e Transportes 

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Iluminação Pública

Sector de Sinalização e
Trânsito

 

 

 

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Parques e Jardins

Sector de Viveiros Municipais

Divisão de Parques e Jardins

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Planeamento, 
Intervenção e Monitorização

Ambiental

Sector de Estudos, Projectos e
Sensibilização Ambiental

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Higiene e Salubridade

Consultório Veterinário

Divisão de Prevenção 
Higio-Sanitária

Departamento de Ambiente e Salubridade

Apoio Técnico e Administrativo

Divisão de Ambiente
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Divisão de Cultura, Juventude
e Turismo

Divisão de Gestão de
Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar

Departamento Sociocultural

Divisão de Projectos 
Sócio-Escolares

Sector de Dinamização Cultural

Sector de Património Cultural

Sector de Bibliotecas e
Arquivo Histórico

Sector de Juventude

Sector de Turismo

Sector de Gestão 
de Equipamentos

Sector de Gestão de 
Pessoal Não docente

Sector de Acção Social Escolar

Sector de Dinamização de 
Projectos Sócio-Educativos

Sector de Apoio à
Comunidade Educativa

Apoio Técnico e Administrativo

Apoio Técnico e Administrativo

Apoio Técnico e Administrativo
Apoio Técnico e Administrativo

Divisão de Desporto

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Associativismo e
Eventos Desportivos 

Sector Escolar, Lazer e Fomento 
Desportivo

Sector de Estudos e Planeamento, 
Formação e Infra-estruturas

Desportivas

Divisão de Cultura, Juventude
e Turismo

Divisão de Gestão de
Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar

Departamento Sociocultural

Divisão de Projectos 
Sócio-Escolares

Sector de Dinamização Cultural

Sector de Património Cultural

Sector de Bibliotecas e
Arquivo Histórico

Sector de Juventude

Sector de Turismo

Sector de Gestão 
de Equipamentos

Sector de Gestão de 
Pessoal Não docente

Sector de Acção Social Escolar

Sector de Dinamização de 
Projectos Sócio-Educativos

Sector de Apoio à
Comunidade Educativa

Apoio Técnico e Administrativo

Apoio Técnico e Administrativo

Apoio Técnico e Administrativo
Apoio Técnico e Administrativo

Divisão de Desporto

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Associativismo e
Eventos Desportivos 

Sector Escolar, Lazer e Fomento 
Desportivo

Sector de Estudos e Planeamento, 
Formação e Infra-estruturas

Desportivas

 

 

 

Apoio Técnico e Administrativo

Secção de Apoio Social

Sector de Apoio a 
Instituições

Divisão de Assuntos Sociais

Sector da Rede Social

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Intervenção Social

Sector de Gestão do Parque 
Habitacional

Divisão de Gestão de 
Habitação Social

Sector de Estudos, 
Planeamento e Controle

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Promoção de
Habitação

Sector de Reabilitação de
Habitação

Divisão de Construção 
e Reabilitação de Habitação

Sector de Estudos e Projectos

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Promoção e 
Educação para a Saúde

Divisão de Saúde e da
Prevenção das

Toxicodependências

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Prevenção das
Toxicodependências e das 

Doenças Infecto-Contagiosas

Sector do Observatório 
da Saúde 

“Odivelas Concelho Saudável”  
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Apoio Técnico e 
Administrativo

Secção de Expediente

Secção de Apoio
Logístico

Divisão de Administração
Geral

Secção de Apoio aos
Órgãos Municipais

Apoio Técnico e 
Administrativo

Secção de
Contra-Ordenações e de 

Execuções Fiscais

Sector de Notariado

Divisão Jurídica

Apoio Técnico e 
Administrativo

Secção de Licenciamentos 
de Restauração e 

Bebidas

Secção de Licenciamentos
Gerais

Divisão de Licenciamentos

Secção de Atendimento

Departamento de Administração Jurídica e Geral

Apoio Técnico e Administrativo

Sector de Arquivo Municipal 
e Centro de Informação 

e Documentação 

Apoio Técnico e 
Administrativo

Sector de Património 
Municipal

Sector Técnico e de
Seguros

Divisão de Património

Apoio Técnico e 
Administrativo

Sector de Fiscalização

Sector de Ruído

Divisão de Fiscalização
Municipal

Sector de Fiscalização e
Remoção de Viaturas

Abandonadas
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REGULAMENTO DE RESÍDUOS E DA HIGIENE E LIMPEZA DE E SPAÇOS PÚBLICOS 

 

 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro  aprovou o regime geral da gestão de resíduos, 

transpondo diversas Directivas Europeias, consagrando-se agora no ordenamento jurídico nacional 

um conjunto de princípios de grande importância em matéria de gestão de resíduos, como o da 

auto-suficiência (artigo 4º), da prevenção (artigo 6º), da prevalência da valorização dos resíduos 

sobre a sua eliminação (artigo 7º), e no âmbito daquela, a preferência tendencial pela reutilização 

sobre a reciclagem, e de uma preferência tendencial da reciclagem sobre a recuperação 

energética). 

A necessidade de minimizar a produção de resíduos e de assegurar a sua gestão sustentável 

transformou-se, entretanto, numa questão de cidadania.  Existe uma consciência cada vez mais 

clara de que a responsabilidade pela gestão dos resíduos deve se r partilhada por toda a 

colectividade:  do produtor de um bem, ao cidadão consumidor, do produtor do resíduo ao 

detentor, dos operadores de gestão às autoridades administrativas reguladoras.  

No que diz respeito aos custos inerentes à gestão de resíduos, a afirmação crescente do princípio 

do «poluidor-pagador»  tem vindo a determinar a responsabilização prioritária dos produtores de 

bens de consumo, dos produtores de resíduos ou dos detentores. 

 De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, a 

responsabilidade da gestão dos resíduos urbanos que não exceda 1.100 l por produtor, é 

assegurada pelos municípios, pelo que, se impõe a sua regulamentação. 

Assim, ao abrigo do artigo n.º 241.º da Constituição da República Portuguesa, do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro, da alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro e da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro), a Câmara Municipal de Odivelas, no uso da sua 

competência, propõe à Assembleia Municipal, para aprovação, a presente proposta de 

regulamento, precedida nos termos dos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo, de apreciação pública, pelo período de 30 (trinta) dias.  

 

 

 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
2 3 de Junho de 2008 - Anexo Ano IX - N.º 10 

 

TÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Legislação aplicável  

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo da Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 11/87, de 7 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 224-A/96, de 26 de Novembro e pela 

Lei º 13/2002, de 19 de Fevereiro) e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

 

Artigo 2º  

Âmbito 

O presente Regulamento aplica-se às operações de gestão de resíduos, compreendendo toda e 

qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos e à monitorização 

dos locais de deposição após o encerramento das respectivas instalações, e a higiene pública na 

área do município de Odivelas. 

 

Artigo 3º 

Princípio da responsabilidade pela gestão 

1. Para efeitos do presente Regulamento, a responsabilidade pelo destino final dos resíduos 

urbanos (RU) é do respectivo produtor.  

2. Exceptua-se do disposto no número anterior os RU cuja produção diária não exceda 1.100 l 

por produtor, caso em que a respectiva gestão é assegurada pelas entidades definidas no 

presente Regulamento. 

3. Para efeitos do n.º 1, considera-se responsável pelo destino final a dar aos resíduos 

urbanos (RU) produzidos na área do município de Odivelas:  

a. A Valorsul, S.A., sem prejuízo do disposto no n.º 6 do presente artigo; 

b. Os industriais, no caso dos resíduos industriais equiparáveis a RU; 

c. Os comerciantes, no caso de resíduos comerciais equiparáveis a RU;  

d. As unidades de saúde, no caso de resíduos hospitalares.  

4. Os custos de gestão dos resíduos são suportados pelo respectivo produtor. 
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5. Quando o produtor for desconhecido ou indeterminado, a responsabilidade pelo destino final 

a dar aos resíduos e pelo custo da sua gestão, é do seu detentor.  

6. Quando os resíduos forem provenientes de países terceiros, a responsabilidade pelo 

destino final a dar aos resíduos e pelos custos da respectiva gestão, é do responsável pela 

sua introdução em território nacional, salvo nos casos expressamente definidos na 

legislação referente à transferência de resíduos. 

7. A responsabilidade atribuída à Valorsul, S.A., nos termos da alínea a) do n.º 3 do presente 

artigo, não isenta os munícipes do pagamento das correspondentes taxas ou tarifas pelo 

serviço prestado, nos termos do artigo 48º do presente Regulamento e do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e outras receitas do Município de Odivelas, em vigor. 

 

Artigo 4º 

Princípio da regulação da gestão 

1.  A gestão de resíduos é realizada de acordo com o disposto no presente Regulamento e 

demais legislação aplicável e em respeito dos critérios quantitativos e qualitativos aplicáveis. 

2.  É proibida a realização de operações de armazenagem, tratamento, valorização e eliminação 

de resíduos não licenciadas nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro. 

3.  São igualmente proibidos os abandono de resíduos, a incineração de resíduos no meio 

aquático e a sua injecção no solo, bem como a descarga de resíduos em locais não 

licenciados para realização de operações de gestão de resíduos. 

 

Artigo 5º 

Responsabilidade pela remoção 

Os Serviços Municipalizados de Loures (SML) são a entidade gestora do Serviço de Remoção e 

Deposição de Resíduos Urbanos no Município de Odivelas. 

 

Artigo 6º 

Responsabilidade pela valorização e tratamento 

A valorização e tratamento de resíduos urbanos produzidos na área do Município de Odivelas é da 

responsabilidade da Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos da Área Metropolitana de 

Lisboa (Norte), SA, nos termos do Decreto-Lei n.º 297/94, de 21 de Novembro e do Contrato de 

Concessão entre o Estado Português e a Valorsul, S.A.. 
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Artigo 7º 

Definição do Sistema Municipal 

A Câmara Municipal de Odivelas define o sistema municipal para a gestão dos resíduos urbanos, 

higiene e limpeza pública do seu Município. 

 

TÍTULO II 

Tipo de Resíduos – Definições 

 

Artigo 8.º  

Definições 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

a) Abandono: a renúncia ao controlo de resíduos sem qualquer beneficiário determinado, 

impedindo a sua gestão; 

b) Armazenagem: a deposição temporária e controlada, por prazo determinado, de resíduos 

antes do seu tratamento, valorização ou eliminação;  

c) Deposição selectiva: acondicionamento adequado dos RU, destinados a valorização ou 

eliminação, em recipientes ou locais com características específicas para o efeito; 

d) Deposição: conjunto de operações de manuseamento dos resíduos desde a sua produção até 

à sua apresentação no local estabelecido, em condições de serem despejados dos recipientes 

onde se encontram; 

e) Descarga: a operação de deposição de resíduos; 

f) Detentor: a pessoa singular ou colectiva, que tenha resíduos, pelo menos, na sua simples 

detenção, nos termos da legislação civil; 

g) Eliminação: a operação que visa dar um destino final adequado aos resíduos. 

h) Fileira de Resíduos: o tipo de material constituinte dos resíduos, nomeadamente fileira dos 

vidros, fileira dos plásticos, fileira dos metais, fileira da matéria orgânica ou fileira do papel e 

cartão; 

i) Fluxo de resíduos: o tipo de produtos componente de uma categoria de resíduos transversal a 

todas as origens, nomeadamente embalagens, electrodomésticos, pilhas, acumuladores, 

pneus ou solventes; 

j) Prevenção: as medidas destinadas a reduzir a quantidade e o carácter perigoso para o 

ambiente ou a saúde dos resíduos e materiais ou substâncias neles contidas; 
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k) Produtor: qualquer pessoa singular ou colectiva, agindo em nome próprio ou prestando serviço 

a terceiro cuja actividade produza resíduos ou que efectue operações de pré-tratamento, de 

mistura ou outras que alterem a natureza ou a composição de resíduos; 

l) Reciclagem: o reprocessamento de resíduos com vista à recuperação e ou regeneração das 

suas matérias constituintes em novos produtos a afectar ao fim original ou a fim distinto; 

m) Recolha: a operação de apanha, selectiva ou indiferenciada, de triagem e ou mistura de 

resíduos com vista ao seu transporte e a limpeza pública efectuada nos arruamentos e 

passeios;  

n) Recolha Selectiva: é a passagem das fracções de resíduos urbanos (RU) passíveis de 

valorização ou eliminação adequada e depositadas selectivamente, dos recipientes ou locais 

apropriados para as viaturas de transporte; 

o) Remoção: a retirada dos resíduos dos locais de produção, mediante deposição, recolha e 

transporte, incluindo ainda a limpeza pública;  

p) Resíduos: quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem a intenção 

ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente, os identificados na Lista Europeia de 

Resíduos; 

q) Resíduos perigosos: os resíduos que apresentam, pelo menos, uma característica de 

perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como tal na 

Lista Europeia de Resíduos; 

r) Resíduos urbanos (RU): os resíduos provenientes das habitações bem como outros resíduos 

que, pela sua natureza ou composição, sejam semelhantes aos resíduos provenientes das 

habitações; 

s) Reutilização: a reintrodução, sem alterações significativas, de substâncias, objectos ou 

produtos nos circuitos de produção ou de consumo de forma a evitar a produção de resíduos; 

t) Transporte: a operação de transferir os resíduos de um local para outro;  

u) Tratamento: o processo manual, mecânico, físico, químico ou biológico que altere as 

características de resíduos de forma a reduzir o seu volume ou perigosidade bem como a 

facilitar a sua movimentação, valorização ou eliminação após as operações de recolha;  

v) Triagem: o acto de separação de resíduos mediante processos manuais ou mecânicos, sem 

alteração das suas características, com vista à sua valorização ou a outras operações de 

gestão; 

w) Valorização: a operação de reaproveitamento de resíduos. 
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Artigo 9º 

Tipos de Resíduos Urbanos (RU) 

1.  Para efeitos do presente Regulamento consideram-se RU os constituídos por: 

a) Resíduos domésticos: os resíduos que são produzidos nas habitações ou que, embora 

produzidos em locais não destinados a habitação, a eles se assemelham, nomeadamente os 

provenientes das actividades de preparação de alimentos e de limpeza normal desses locais; 

b) Resíduos Domésticos Volumosos (Monstros/monos): objectos volumosos e/ou pesados, fora 

de uso, provenientes das habitações ou outros locais e que, pelo seu volume, forma ou 

dimensões (designadamente colchões, electrodomésticos, peças de mobiliário, televisores, 

monitores e similares) não possam ser recolhidos pelos meios normais de remoção; 

c) Resíduos verdes ou biomassa agrícola: os resíduos provenientes das operações de limpeza e 

manutenção de jardins ou hortas, públicos ou particulares, cemitérios e outras áreas verdes, 

nomeadamente, aparas, troncos, ramos, relva e ervas. 

d) Resíduos de limpeza pública: os resíduos provenientes da limpeza pública, entendendo-se 

esta como o conjunto de actividades que se destinam a remover os resíduos existentes em 

papeleiras e outros recipientes com idênticas finalidades, nas vias e outros espaços públicos, 

incluindo animais mortos e resíduos provenientes da varredura e lavagem dos espaços 

públicos, da limpeza e desobstrução de linhas de água; 

e) Resíduos comerciais equiparados a RU: os resíduos provenientes de estabelecimentos 

comerciais, escritórios e/ou similares, e ainda aqueles que possuem uma administração 

comum relativa a cada local de produção que, pela sua natureza ou composição sejam 

semelhantes aos resíduos domésticos, desde que, a produção diária não exceda 1100 l e que 

não sejam considerados como perigosos na Lista Europeia de Resíduos (LER); 

f) Resíduos industriais equiparados a RU: os resíduos produzidos por uma única entidade em 

resultado de actividades acessórias da actividade industrial que, pela sua natureza ou 

composição sejam semelhantes aos resíduos domésticos, nomeadamente de refeitórios e de 

escritórios, desde que, a produção diária não exceda 1100 l por produtor e que não sejam 

considerados como perigosos na LER; 

g) Resíduos hospitalares não contaminados equiparados a RU: os resíduos resultantes de 

actividades médicas desenvolvidas em unidades prestação de cuidados de saúde, em 

actividades de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada 

com seres humanos ou animais, em farmácias, em actividades médico-legais, de ensino e em 

quaisquer outras que não envolvam procedimentos invasivos, que não passíveis de estar 

contaminados e pela sua natureza, sejam semelhantes a RU domésticos e cuja produção 

diária não exceda os 1.100 litros, e que não sejam considerados como perigosos na LER; 
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h) Resíduos provenientes da actividade agro-pecuária: os resíduos produzidos na agricultura e 

pecuária, incluindo resíduos de madeira e plástico, cuja produção diária não exceda 1100 l por 

produtor e que não sejam considerados como perigosos na LER; 

i) Dejectos de animais: excrementos provenientes de defecação de animais no espaço público; 

 

Artigo 10º 

Outros Tipos de Resíduos 

Para efeitos do presente Regulamento consideram-se Outros Tipos de Resíduos os não definidos 

como industriais, urbanos ou hospitalares, nomeadamente: 

a) Resíduos de grandes produtores comerciais: os resíduos que, embora apresentem 

características semelhantes aos resíduos indicados na alínea e) do artigo anterior, atinjam uma 

produção diária superior a 1100 l por produtor; 

b) Resíduos de actividades acessórias das unidades industriais: os resíduos que, embora 

apresentem características semelhantes aos resíduos indicados na alínea f) do artigo anterior, 

atinjam uma produção diária superior a 1100 l por produtor; 

c) Resíduos hospitalares não perigosos que, embora apresentem características semelhantes 

aos resíduos indicados na alínea g) do artigo anterior, atinjam uma produção diária superior a 

1100 l por produtor; 

d) Resíduos provenientes da actividade agro-pecuária: os resíduos que, embora apresentem 

características semelhantes aos resíduos indicados na alínea h) do artigo anterior, atinjam uma 

produção diária superior a 1100 l por produtor; 

e) Resíduos de Construção e Demolição (entulhos): os restos de construção ou demolição, 

nomeadamente, caliças, pedras, escombros, terras e similares, resultantes de obras públicas 

ou particulares; 

f) Monstros/Monos não domésticos: os objectos volumosos não provenientes das habitações, 

que pela sua natureza, volume, forma, dimensões ou outras características não possam ser 

recolhidos pelos meios normais; 

g) Os resíduos provenientes das gradagens existentes nos sistemas de drenagem e de 

tratamento de águas residuais; 

h) Os resíduos que, embora apresentem características semelhantes aos resíduos domésticos, 

sejam provenientes de edifícios destinados a actividades industriais, de serviços ou 

comerciais, cuja área bruta de construção seja superior a 10.000 m2.  

i) Outros resíduos que, de acordo com a legislação, possam ser incluídos nesta categoria. 
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Artigo 11º 

Resíduos Especiais 

Para efeitos do presente Regulamento são considerados Resíduos Especiais os não incluídos nas 

categorias anteriormente definidas, nomeadamente: 

a) Resíduos Industriais: os resíduos gerados em processos produtivos industriais, bem como 

os que resultem das actividades de produção e distribuição de electricidade, água e gás; 

b) Resíduos Hospitalares: os resíduos resultantes de actividades médicas desenvolvidas em 

unidades prestação de cuidados de saúde, em actividades de prevenção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com seres humanos ou animais, em 

farmácias, em actividades médico-legais, de ensino e em quaisquer outras que envolvam 

procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens; 

c) Resíduos Perigosos: os resíduos que apresentam, pelo menos, uma característica de 

perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como tal 

na Lista Europeia de Resíduos; 

d) Outros Resíduos Especiais: os que são resultantes do tratamento de efluentes líquidos 

(lamas) ou das emissões para a atmosfera (partículas) e que se encontram sujeitos à 

legislação própria sobre a poluição da água e do ar, bem como os expressamente 

excluídos, por lei, da categoria de RU. 

e) Outros resíduos que a legislação exclua expressamente das categorias referidas nos 

artigos 9º e 10º. 

 

Artigo 12º 

Resíduos Urbanos Valorizáveis 

1.  São desde já considerados RU valorizáveis no Município de Odivelas e, portanto, passíveis de 

remoção distinta de acordo com a tecnologia existente no mercado e a garantia do seu 

escoamento, os seguintes materiais ou fileiras de materiais: 

a) Vidro: Apenas o vidro de embalagem, excluindo-se, janelas, vidraças e espelhos, loiças e 

cerâmicas, materiais de construção civil, lâmpadas; 

b) Papel e Cartão: De qualquer tipo, excluindo-se embalagens de cartão com gordura, sacos de 

cimento, embalagens de produtos químicos, papel de alumínio, papel autocolante, papel de 

cozinha, guardanapos, lenços de papel, toalhetes e fraldas; 

c) Pilhas /acumuladores: Excluindo-se as baterias de automóveis, de telemóveis e “pilhas botão”; 
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d) Embalagens de plástico e de metal: garrafas e garrafões de plástico, sacos de plástico, latas 

de conserva ou de bebidas, embalagens vazias de aerossóis (“spray”), tabuleiros de alumínio, 

excluindo-se as embalagens de margarina e manteiga, embalagens de produtos tóxicos ou 

perigosos, electrodomésticos, pilhas e baterias, e objectos que não sejam embalagens. 

2.  A Câmara Municipal de Odivelas poderá, em qualquer momento, classificar outros resíduos 

como valorizáveis ou retirar-lhes este atributo. 

 

TÍTULO III 

Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos 

 

Artigo 13º 

Definição de sistema de resíduos e sua gestão 

1.  Define-se Sistema de Resíduos Urbanos, o conjunto de obras de construção civil, 

equipamentos mecânicos e/ou eléctricos, viaturas, recipientes e acessórios, de recursos 

humanos, institucionais e financeiros e estruturas de gestão, destinado a assegurar, em 

condições de eficiência, conforto, segurança, inocuidade e economia, a deposição, recolha, 

transporte, valorização, tratamento e eliminação dos resíduos, sob qualquer das formas 

enunciadas no Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro. 

2.  Entende-se por gestão do sistema de resíduos o conjunto das actividades de carácter técnico, 

administrativo e financeiro necessárias à deposição, recolha, transporte, armazenamento, 

tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o planeamento e a fiscalização 

dessas operações, de modo a não constituírem perigo ou causarem prejuízo para a saúde 

humana ou para o ambiente, bem como a monitorização dos locais de destino final, depois de 

se proceder ao seu encerramento.  

 

Artigo 14º 

Processos e Componentes técnicos do sistema de resí duos 

O sistema de resíduos urbanos engloba, no todo ou em parte, os seguintes processos e 

componentes técnicos e as actividades complementares de gestão abaixo discriminadas: 

1. Produção 

2. Remoção 

a) Indiferenciada; 

b) Selectiva; 
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c) Objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos); 

d) Limpeza pública; 

e) Limpeza extraordinária. 

2.1. Deposição 

a) Selectiva 

b) Indiferenciada 

2.2. Recolha 

c) Selectiva 

d) Indiferenciada 

2.3. Transporte  

3. Armazenagem 

4. Transferência 

a) Estação de transferência 

5. Valorização; 

6. Tratamento; 

7. Eliminação;  

8. Actividades complementares: 

a) As actividades de conservação e manutenção dos equipamentos e das infra-estruturas; 

b) As actividades de carácter técnico, administrativo, financeiro e de fiscalização. 

 

Artigo 15º 

Definições dos Processos e Componentes técnicos do sistema de resíduos 

1.  Define-se Produção como a geração de RU nas suas variadas fontes:  

a) Define-se Local de Produção como o local onde se geram RU; 

b) Define-se Produtor como qualquer pessoa singular ou colectiva, cuja actividade 

produza resíduos ou que efectue operações de tratamento, de mistura ou outras que 

alterem a natureza ou a composição de resíduos;  

c) Define-se Detentor como qualquer pessoa singular ou colectiva, incluindo o produtor, 

que tenha resíduos na sua posse.  
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2.  Considera-se Remoção como o conjunto de operações que visa o afastamento dos resíduos 

urbanos dos locais de produção, mediante deposição, recolha e transporte, em cujo conceito 

se integra ainda a limpeza pública.  

3.  Define-se Deposição como o conjunto de operações de manuseamento e acondicionamento 

adequado dos RU em recipientes aprovados pela entidade competente, a fim de serem 

recolhidos:  

a) Deposição selectiva - é o acondicionamento adequado dos RU destinados a 

valorização ou eliminação adequada, em recipientes ou locais com características 

específicas e indicados para o efeito;  

b) Deposição indiferenciada - é o acondicionamento adequado dos RU não separados 

por espécie ou material, em contentores de utilização colectiva colocados na via 

pública para o efeito. 

4.  Recolha consiste na passagem dos RU dos recipientes de deposição para as viaturas de 

transporte:  

a) Recolha selectiva - é a passagem das fracções dos RU passíveis de valorização ou 

eliminação adequada e depositadas selectivamente, dos recipientes ou locais 

apropriados para viaturas de transporte; 

b) Recolha indiferenciada - é a passagem dos RU depositados indiferenciadamente dos 

contentores de utilização colectiva para as viaturas de transporte.  

5.  Transporte é qualquer operação que vise transferir os RU dos recipientes de deposição até 

aos locais de tratamento e ou destino final, com ou sem passagem por uma estação de 

transferência.  

6.  Define-se Armazenagem como a deposição de resíduos temporária e controlada, por prazo 

não indeterminado, antes do seu tratamento, valorização ou eliminação. 

7.  Define-se Transferência como a passagem dos resíduos de um equipamento para outro, com 

ou sem tratamento ou valorização, com o objectivo de os transportar para outro local de 

tratamento, valorização ou eliminação. 

a) Define-se Estação de Transferência como o conjunto de instalações onde os resíduos são 

descarregados com o objectivo de os preparar para serem transportados para o local de 

tratamento, valorização ou eliminação. 

8.  Considera-se Tratamento qualquer processo manual, mecânico, físico, químico ou biológico, 

que altere as características dos resíduos, por forma a reduzir o seu volume ou perigosidade, 

bem como facilitar a sua movimentação, valorização e eliminação. 

9.  Considera-se Valorização qualquer operação que permita o reaproveitamento dos resíduos e 

engloba as seguintes categorias: 
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9.1 Reciclagem; 

9.2 Regeneração; 

9.3 Recuperação; 

9.4 Valorização energética; 

9.5 Refinação; 

9.6 Reutilização 

9.7 Tratamento no solo 

9.8 Valorização energética. 

10. Define-se por Eliminação qualquer operação que vise dar aos resíduos um destino final 

adequado, de acordo com a legislação vigente. 

 

Artigo 16.º 

Limpeza pública 

A limpeza pública integra-se na componente técnica "remoção" e compreende um conjunto de 

actividades levadas a efeito pelos serviços municipais ou por outras entidades habilitadas e 

autorizadas a fazê-lo, com a finalidade de remover os resíduos das vias e outros espaços 

públicos, nomeadamente:  

a) Limpeza dos arruamentos, passeios e outros espaços públicos, de sarjetas, lavagem de 

pavimentos, corte de ervas e mato; 

b) Recolha dos resíduos contidos em papeleiras e outros recipientes com finalidades 

idênticas, colocados em espaços públicos. 
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TÍTULO IV 

Remoção de Resíduos Urbanos 

 

Secção I 

Remoção  

 

Artigo 17º 

Princípio geral 

1. A entidade gestora garantirá a remoção de RU de forma regular, eficiente, no mais rigoroso 

cumprimento da legislação e das normas em vigor, procurando optimizar os recursos 

humanos, técnicos e económicos à disposição. 

2. As instruções de operação e manutenção do serviço de remoção emanadas pela entidade 

gestora e pelos serviços da Câmara Municipal de Odivelas são de cumprimento obrigatório 

 

Secção II 

Sistemas de Deposição 

 

Artigo 18º 

Sistemas de deposição de RU 

1. Define-se como sistema de deposição de RU, o conjunto de infra-estruturas destinadas ao 

transporte e armazenagem de resíduos nos locais de produção.  

2. No Município de Odivelas o sistema de deposição de resíduos urbanos está baseado na 

deposição selectiva e na deposição indiferenciada (em contentores normalizados de superfície 

localizados na via pública).  

 

Artigo 19º  

Sistemas de deposição de RU em loteamentos novos 

1  Todos os projectos de loteamentos devem prever os espaços/áreas para a colocação de 

equipamento de deposição colectiva, indiferenciada e selectiva de RU, bem como a descrição 

da sua tipologia e quantidade/capacidade em litros, de forma a satisfazer as necessidades do 

loteamento, segundo o prescrito nos planos de ordenamento da Câmara Municipal de 

Odivelas.  
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2.  Os equipamentos de deposição indiferenciada deverão ser normalizados e fornecidos pelo 

próprio loteador e do tipo homologado pela entidade competente. 

3.  Para fins de recepção provisória e definitiva do loteamento é condição necessária a 

certificação pela Câmara Municipal de Odivelas de que os equipamentos previstos no n.º 1 

estão instalados nos locais definidos e com a tipologia e quantidade/capacidade em litros 

aprovada. 

4.  Os equipamentos de deposição selectiva (ecopontos) deverão ser normalizados e de tipo 

homologado pela entidade gestora, pelo que as características dos recipientes devem ser 

fornecidas a pedido do loteador. 

 

Artigo 20º  

Sistemas de deposição por transporte vertical de RU  

1. É facultativa a instalação de sistemas de deposição por transporte vertical de resíduos em 

edifícios de habitação unifamiliar ou plurifamiliar.  

2. É proibida a instalação do sistema referido no número anterior em edifícios destinados a: 

a. Estabelecimentos comerciais, independentemente da sua superfície;  

b. Sector de serviços;  

c. Edifícios mistos;  

d. Estabelecimentos de ensino;  

e. Estacionamento de veículos; 

f. Hotéis ou estabelecimentos similares;  

g. Unidades de uso industrial;  

h. Unidades de prestação de cuidados de saúde, incluindo as actividades médicas 

de diagnóstico, tratamento e prevenção da doença em seres humanos ou 

animais, e ainda as actividades de investigação afins. 

3. O proprietário ou a administração do condomínio é responsável pelas condições de 

salubridade do sistema de deposição por transporte vertical de resíduos.  

4. Quando os sistemas de deposição por transporte vertical de resíduos não se encontrem 

nas devidas condições de salubridade, a Câmara Municipal de Odivelas pode exigir o seu 

encerramento e a respectiva selagem.  

5. Quando o projecto de arquitectura previr a instalação do sistema referido no n.º 1, deve 

ser apresentado o respectivo projecto da especialidade. 
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6. Quando forem apresentados projectos de sistemas de deposição de resíduos diferentes 

dos especificados neste Regulamento, devem ser sujeitos a parecer da entidade gestora. 

 

Artigo 21º 

Responsabilidade pelo bom acondicionamento e deposi ção de RU 

1. Entende-se por bom acondicionamento dos RU, a sua deposição no interior dos 

recipientes, em condições de higiene e estanquicidade, em sacos de plástico devidamente 

fechados.  

2. São responsáveis pelo bom acondicionamento dos RU e pela sua colocação nos 

equipamentos que compõem o sistema de deposição de RU na via pública: 

a. Os proprietários, gerentes ou administradores de estabelecimentos comerciais, 

industriais ou hospitalares, escritórios e similares; 

b. Os residentes de moradias ou de edifícios de ocupação unifamiliar; 

c. O condomínio representado pela administração nos casos de edifícios em regime de 

propriedade horizontal; 

3. Nos restantes casos, os indivíduos ou entidades para o efeito designados, ou, na sua falta, 

todos os restantes. 

4. A colocação, retirada, limpeza e conservação do equipamento de deposição referido na 

alínea a) do n.º 2 do artigo 22º é da responsabilidade das entidades mencionadas no 

número anterior. 

5. As entidades referidas no n.º 2 são obrigadas a cumprir as instruções de deposição 

emanadas pela entidade gestora e pela Câmara Municipal de Odivelas. 

6. Os resíduos urbanos devem ser colocados no equipamento de deposição e locais 

apropriados nos dias e horas definidos pela entidade gestora ou pela Câmara Municipal de 

Odivelas tornados públicos por Edital e divulgados pelos meios apropriados. 

 

Secção II 

Deposição indiferenciada e selectiva de resíduos ur banos 

 

Artigo 22º 

Deposição de resíduos 

1. Para a devida utilização dos equipamentos de deposição os munícipes devem:  
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a. Acondicionar os RU em sacos de plástico fechados;  

b. Fechar a tampa do contentor;  

c. Não depositar resíduos no contentor logo que tal impeça o fecho da tampa 

respectiva. 

2. A deposição dos resíduos urbanos, é efectuada utilizando o seguinte equipamento, 

quando distribuído pela entidade gestora responsável pela remoção, definida no artigo 5º: 

a. Contentores herméticos normalizados, distribuídos pelos edifícios das áreas do 

Município servidas por recolha porta-a-porta; 

b. Contentores de utilização colectiva colocados na via pública; 

c. Embalagens não reutilizáveis. 

d. Qualquer outro equipamento ou instalação destinada à deposição de resíduos 

urbanos, nomeadamente as bocas de recolha de resíduos em áreas servidas com 

recolha pneumática. 

3. A deposição de resíduos produzidos na via pública, é efectuada utilizando papeleiras ou 

outros recipientes com idêntica finalidade colocados nas vias e outros espaços públicos. 

4. A deposição de objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos/Monstros) é efectuada 

pelos munícipes junto ao equipamento de deposição, no caso de áreas servidas por 

contentores de utilização colectiva na via pública, ou no local onde é habitual colocar o 

contentor, nas áreas servidas por recolha porta-a – porta, salvo outras condições definidas 

pela entidade gestora. A deposição deverá ser feita com um máximo de 24 horas de 

antecedência relativamente ao horário de remoção previsto, devendo este ser previamente 

acordado com a entidade gestora. 

5. A deposição de aparas, ramos, troncos e folhas provenientes de jardins particulares é 

efectuada pelos munícipes junto ao equipamento de deposição, no caso de áreas servidas 

por contentores de utilização colectiva na via pública, ou no local onde é habitual colocar o 

contentor, nas áreas servidas por recolha porta-a-porta, salvo outras condições definidas 

pela entidade gestora.  

§ A deposição deverá ser feita com um máximo de 24 horas de antecedência 

relativamente ao horário de remoção previsto, devendo esta ser previamente acordada 

com a entidade gestora. 

6. Compete aos interessados acondicionar e transportar os seus objectos domésticos 

volumosos fora de uso e os resíduos verdes para o equipamento de deposição específico 

ou para o local indicado pela entidade gestora. 
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7. As entidades que procedem à instalação de novos locais de produção de resíduos 

urbanos, são obrigadas a requerer à entidade gestora, o fornecimento de equipamentos de 

deposição, previamente ao início da actividade. 

8. Qualquer outro recipiente utilizado pelos munícipes, além dos normalizados adoptados 

pela Câmara Municipal de Odivelas, é considerado tara perdida e removido 

conjuntamente com os RU.  

 

Artigo 23º 

Deposição selectiva de resíduos 

1. A entidade responsável pela remoção promove a recolha selectiva dos resíduos para os 

quais é possível o seu encaminhamento para reciclagem e/ou valorização, no âmbito do 

Sistema de Gestão Integrada da Valorsul, nos termos do artigo 6º do presente 

Regulamento. 

2. Assim, e nos termos a definir e divulgar, através dos meios adequados, pela entidade 

gestora, será possível efectuar a deposição e recolha selectiva dos seguintes resíduos: 

a) Embalagens de papel e cartão; 

b) Embalagens de plástico; 

c) Embalagens de metal; 

d) Embalagens compósitas; 

e) Embalagens de vidro; 

f) Papel e cartão; 

g) Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas; 

h) Pilhas e acumuladores usados; 

i) Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso; 

j) Resíduos biodegradáveis de jardins e parques; 

k) Outros materiais que possam ser objecto de valorização. 

3. A deposição selectiva de resíduos com vista à sua valorização, é efectuada utilizando os 

seguintes recipientes municipais: 

a) Contentores verdes (Vidrões) colocados na via pública ou em instalações de 

grandes produtores do material a recuperar, destinados à deposição selectiva de 

garrafas, frascos de vidro ou outros recipientes de vidro. 
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b) Contentores azuis (Papelões) colocados na via pública ou em instalações de 

grandes produtores do material a recuperar, destinados à deposição selectiva de 

papel e cartão e de embalagens de papel e cartão. 

c) Contentores amarelos (Embalões) colocados na via pública ou em instalações de 

grandes produtores do material a recuperar para deposição selectiva de embalagens 

de plástico, metal e cartão complexo; 

d) Pilhões - colocados na via pública ou em estabelecimentos de ensino, para 

deposição selectiva de pilhas e acumuladores usados. 

e) Ecopontos colocados na via pública ou atribuídos aos estabelecimentos de ensino 

para deposição selectiva das fracções valorizáveis de RU objecto de recuperação, 

nomeadamente os definidos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 do presente 

artigo. 

f) Contentores atribuídos aos edifícios de urbanizações em altura, para deposição 

selectiva de fracções valorizáveis de RU, nas zonas servidas por recolha selectiva 

porta-a-porta, nomeadamente os definidos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 

do presente artigo; 

g) Cestos atribuídos aos edifícios de habitação de baixo porte, para deposição selectiva 

das fracções valorizáveis de RU, nas zonas servidas por recolha selectiva porta-a-

porta, nomeadamente os definidos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 do 

presente artigo; 

h) Outro equipamento de deposição destinado a deposição selectiva de outros 

materiais, existentes ou a implementar, assim como as bocas de recolha de resíduos 

em áreas servidas com recolha pneumática. 

4.  São ainda de considerar, para efeitos de deposição selectiva, os Ecocentros. 

 

Artigo 24º 

Obrigatoriedade do uso dos equipamentos de deposiçã o 

1.  Os produtores de RU são obrigados a utilizar o equipamento de deposição destinado a RU e o 

destinado à deposição selectiva para deposição dos resíduos específicos a que se destinam. 

2.  À Câmara Municipal de Odivelas não pode ser imputada qualquer responsabilidade pela não 

realização da recolha dos resíduos incorrectamente depositados nos equipamentos destinados 

aos resíduos urbanos e à deposição selectiva, até que os produtores de resíduos cumpram o 

preceituado no número anterior. 
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Artigo 25º 

Localização dos equipamentos de deposição 

1.  O equipamento de deposição referido na alínea a) do n.º 2 do artigo 22º deve encontrar-se 

dentro das instalações, fora dos horários previstos no n.º 6 do artigo 21º. 

2.  Quando as instalações do produtor de resíduos domésticos não reúnam condições, por falta de 

espaço, para a colocação do equipamento de deposição no seu interior em local acessível a 

todos os utilizadores, devem os responsáveis pela sua limpeza e conservação, referidos no 

artigo 21º, solicitar à entidade gestora, autorização para manter esse equipamento de 

deposição no exterior das instalações. 

3.  Os recipientes de deposição de RU não podem ser deslocados dos locais previstos sem 

supervisão da entidade gestora. 

 

Artigo 26º 

Categorias da recolha de RSU  

A recolha de RU é classificada, para efeitos do presente Regulamento, nas seguintes categorias:  

a) Recolha normal - quando é efectuada segundo percursos e horários previamente 

definidos e com periodicidade fixa ao longo do ano ou de um período de tempo alargado, 

destinando-se a remover os RU contidos nos contentores a que se refere o artigo 24º;  

b) Recolha especial - quando é efectuada a pedido dos produtores ou detentores, sem 

itinerário definido e com periodicidade irregular, destinando-se apenas a RU que, pelo seu 

volume e ou peso, não possam ser objecto de remoção normal.  

 

SECÇÂO III 

Recolha e transporte de resíduos urbanos 

 

Artigo 27º 

Proibição de actividades de remoção por terceiros 

1. A recolha e transporte de resíduos urbanos é da competência da entidade gestora, em 

horário e condições a definir e a divulgar pelos meios apropriados. 

2. As instruções de operação e manutenção do serviço de remoção emanadas pela entidade 

gestora e pelos serviços da Câmara Municipal de Odivelas são de cumprimento 

obrigatório. 
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3. É proibida a execução de quaisquer actividades de recolha e transporte de resíduos 

urbanos não levadas a cabo pelos serviços da entidade gestora ou outra entidade 

devidamente autorizada para o efeito, nos termos do Decreto-Lei n.º 379/93 de 5 de 

Novembro. 

4. Constitui excepção ao número anterior a recolha de publicidade variada, cuja obrigação é 

imputável ao promotor nos termos do Decreto-Lei n.º 105/98, de 24 de Abril (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 166/99, de 13 de Maio). 

 

SECÇÃO IV 

Remoção de monstros/monos e de resíduos verdes 

Artigo 28º 

Procedimento de remoção 

1.  É proibido abandonar nas vias e outros espaços públicos monos/monstros e resíduos verdes, 

definidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 9º deste Regulamento, salvo o disposto nos 

números seguintes. 

2.  A entidade gestora procede, no âmbito da sua actividade regular ou a solicitação dos 

interessados, à remoção dos objectos domésticos volumosos fora de uso (Monos/Monstros) e 

dos resíduos verdes. 

3.  A solicitação referida no número anterior poderá ser efectuada por qualquer meio. 

4.  A remoção efectua-se em data a indicar pela entidade responsável pela remoção, devendo o 

objecto a remover ser colocado no local indicado com a antecedência máxima de 24 horas. 

5.  Compete aos interessados acondicionar e transportar os seus objectos domésticos volumosos 

fora de uso e os resíduos verdes para o equipamento de deposição específico ou para o local 

indicado pela entidade responsável pela remoção. 

 

SECÇÃO V 

Áreas de ocupação comercial, industrial e confinant es 

 

Artigo 29º 

Obrigatoriedade de limpeza das zonas de influência de estabelecimentos comerciais e 

industriais 

1. Quem proceder à exploração de estabelecimentos comerciais e industriais deve realizar a 

limpeza diária das áreas de influência destes, bem como das áreas objecto de licenciamento 
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ou autorização para ocupação da via pública, removendo os resíduos provenientes da sua 

actividade. 

2. O disposto no número anterior também se aplica, com as necessárias adaptações, a feirantes, 

vendedores ambulantes e promotores de espectáculos itinerantes. 

3. Para efeitos do presente Regulamento estabelece-se como área de influência de um 

estabelecimento comercial ou industrial, uma faixa de 2 metros de zona pedonal a contar do 

perímetro da área de ocupação da via pública. 

4. Os resíduos provenientes da limpeza da área anteriormente considerada devem ser 

depositados no equipamento de deposição destinados aos resíduos provenientes daquelas 

actividades. 

 

SECÇÃO VI 

Dejectos de animais 

 

Artigo 30º 

Remoção de dejectos de animais 

1. Os proprietários ou acompanhantes de animais devem proceder à limpeza pública e remoção 

imediata dos dejectos produzidos por estes animais nas vias e outros espaços públicos, 

excepto os provenientes de cães guias quando acompanhados de deficientes visuais. 

2. Os dejectos de animais devem, na sua limpeza e remoção, ser devidamente acondicionados 

de forma hermética, nomeadamente em sacos de plástico, para evitar qualquer insalubridade. 

3. A deposição dos dejectos de animais, acondicionados nos termos do número anterior, deve 

ser efectuada nos equipamentos de deposição existentes na via pública. 

 

SECÇÃO VII 

Limpeza de Espaços Públicos e Privados 

 

Artigo 31º 

Componentes da limpeza pública 

1. A Limpeza Pública integra-se na componente técnica remoção e é constituída pelas actividades 

de varredura, lavagem e eventual desinfecção, dos arruamentos, passeios e outros espaços 

públicos, despejo, lavagem, desinfecção e manutenção de contentores, papeleiras, corte de 
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mato e de relvas e monda química, limpeza de sarjetas e sumidouros e remoção de cartazes 

ou outra publicidade indevidamente colocada e “graffiti”, abrangendo ainda a remoção dos 

resíduos referidos na alínea d) do número 1 do artigo 9º. 

2. Considera-se limpeza extraordinária a eliminação de lixeiras, sem prejuízo da responsabilidade 

pela deposição indevida nos termos dos artigos 52º e seguintes. 

 

Artigo 32º 

Limpeza de terrenos privados 

1. Nos terrenos não edificados confinantes com a via pública é proibido a deposição de resíduos, 

designadamente detritos, entulhos e outros desperdícios.  

2. Nos lotes de terreno edificáveis, designadamente os resultantes de operações de loteamento 

devidamente licenciadas, caberá aos respectivos proprietários proceder periodicamente à 

respectiva limpeza de modo a evitar o aparecimento de vegetação, como tal susceptíveis de 

afectarem a salubridade dos locais ou provocarem riscos de incêndios.  

3. Quando razões fundamentadas de protecção ambiental o justifiquem, a Câmara Municipal 

poderá ordenar aos proprietários dos terrenos para proceder à protecção desses terrenos com 

vedação de carácter ligeiro com altura mínima de 1,5 m. 

 

Artigo 33.º  

Processo de limpeza de terrenos privados  

1. Sempre que os serviços municipais entendam existir perigo de salubridade ou de incêndio, os 

proprietários, arrendatários ou usufrutuários de terrenos onde se encontrem resíduos, detritos 

ou outros desperdícios, bem como silvados, mesmo que depositados abusivamente por 

terceiros, serão notificados a removê-los, cortar a vegetação ou a efectuarem outro tipo de 

limpeza que se entenda por mais adequada, no prazo que lhe vier a ser fixado, devendo 

apresentar documento comprovativo do destino final.  

2. A aferição da existência do perigo de insalubridade e risco de incêndio causada pela 

vegetação acima referida deverá ser efectuada pelos serviços competentes do Departamento 

de Ambiente e Salubridade, do Serviço Municipal de Protecção Civil e Divisão de Fiscalização 

Municipal. 

3. No caso de não cumprimento do prazo estipulado nos termos do n.º 1, independentemente da 

aplicação da respectiva coima, a Câmara Municipal de Odivelas poderá substituir-se aos 

responsáveis na remoção e/ou limpeza, a expensas do proprietário, arrendatário ou 

usufrutuário. 
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4. Os terrenos não edificados confinantes com a via pública, outros espaços públicos ou áreas 

urbanizadas devem ser vedados, de acordo com prévio licenciamento emitido pela Câmara 

Municipal, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo 34.º  

Limpeza de espaços interiores  

1. No interior dos edifícios, logradouros, saguões ou pátios é proibido acumular detritos, 

desperdícios, resíduos móveis e maquinaria usada sempre que da acumulação possa ocorrer 

prejuízo para a saúde pública, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, o que será 

verificado pela autoridade de saúde, se for caso disso. 

2. Nas situações de violação do disposto no número anterior, a Câmara Municipal de Odivelas 

notificará os proprietários ou detentores infractores para, no prazo que for designado, 

procederem à regularização da situação de insalubridade verificada.  

3. Para efeitos do número anterior, o não cumprimento do prazo estabelecido, implica a 

realização da operação de limpeza pelos serviços municipais, constituindo, neste caso, 

encargo dos proprietários ou detentores todas as despesas, sem prejuízo do pagamento da 

coima correspondente.  

 

TÍTULO V 

Valorização, tratamento e eliminação de resíduos ur banos 

 

Artigo 35º 

Processo 

A valorização, tratamento e eliminação de resíduos urbanos produzidos na área do Município de 

Odivelas é efectuada nos termos do artigo 6º. 
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TÍTULO VI 

Outro tipo de resíduos 

 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 36º 

Responsabilidade pelo destino final de outros tipos  de resíduos 

1. Os produtores de Outro Tipo de Resíduos definido no artigo 10º deste regulamento, são 

responsáveis por lhes dar um destino final, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos 

operadores na medida da sua intervenção no circuito de gestão desses resíduos e salvo o 

disposto em legislação especial. 

2. A remoção dos resíduos referidos no número anterior poderá ser acordada com os serviços da 

Câmara Municipal de Odivelas. 

3. Em caso de admissão destes resíduos em qualquer das fases do sistema de Resíduos 

Urbanos, a entidade produtora obriga-se a: 

4. Entregar os resíduos produzidos; 

5. Fornecer todas as informações exigidas referentes às características quantitativas e 

qualitativas dos resíduos a admitir no sistema. 

6. O pedido de remoção deve conter: 

a. A identificação do requerente: nome ou denominação social; 

b. O código de actividade económica; 

c. O número de Identificação Fiscal; 

d. A residência ou sede social; 

e. O local de produção de resíduos; 

f. A indicação da actividade de que resultam os resíduos; 

g. A caracterização dos resíduos; 

h. A quantidade estimada diária de resíduos produzidos. 
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TÍTULO VII 

Produtores de resíduos especiais  

 

SECÇÃO I  

Gestão de resíduos equiparáveis a RSU  

 

Artigo 37.º   

Responsabilidade pela gestão dos resíduos especiais   

A gestão dos resíduos especiais definidos nos termos do artigo 11.º deste Regulamento é da 

exclusiva responsabilidade dos seus produtores, devendo ser respeitados os parâmetros referidos 

na legislação nacional em vigor e aplicável a tais resíduos.  

 

Artigo 38.º  

Gestão dos resíduos especiais equiparáveis a RU  

1. Compete à entidade gestora efectuar a gestão dos resíduos urbanos especiais equiparáveis a 

RU produzidos na área do município de Odivelas, no respeito pelas normas legais por que são 

regidos este tipo de resíduos.  

2. A remoção dos resíduos especiais equiparáveis a RU referidos no artigo anterior será 

efectuada mediante requerimento dos respectivos produtores à entidade gestora. 

3. Cabe à entidade gestora a instrução do processo originado pelo requerimento referido no 

número anterior e contratar com os requerentes os termos da prestação do serviço.  

 

SECÇÃO II 

Resíduos de Construção e Demolição (Entulhos) 

 

Artigo 39.º  

Remoção de entulhos  

1. É proibido, no decurso de qualquer tipo de obras ou de operações de remoção de entulhos, 

abandonar ou descarregar terras e entulhos em equipamentos, vias ou outros espaços 

públicos do município ou em qualquer terreno privado. 

2. Nenhuma obra pode ser iniciada sem que o executor ou dono da obra indique no processo de 

licenciamento qual o tipo de solução preconizada para os resíduos produzidos na obra, 
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através da apresentação do Plano de Valorização e/ou Eliminação que pretende implementar, 

que deverá conter: 

a. Para cada um dos materiais a valorizar ou eliminar, nome e morada da(s) empresa(s) a 

que pretende recorrer; 

b. Meios e equipamentos a utilizar; 

c. Licença para autorização de gestão de resíduos dos operadores contratados. 

3. A emissão de licença de utilização ou recepção de obras fica condicionada à apresentação 

pelo executor ou dono da obra de comprovativos do cumprimento das alíneas a) e c) do n.º 

anterior. 

 

Artigo 40º 

Responsabilidade pela remoção de resíduos de constr ução e demolição 

1. Os empreiteiros das obras que produzam os resíduos definidos nos termos da alínea e) do 

artigo 10º, deste regulamento, são responsáveis pela sua remoção, valorização ou eliminação. 

2. Considera-se o empreiteiro como detentor de todos os resíduos resultantes do processo de 

construção e demolição, devendo em cada transporte, possuir uma guia de acompanhamento 

de resíduos, nos termos da legislação em vigor. 

3. O empreiteiro obriga-se a manter um registo permanentemente actualizado de todas as 

movimentações de resíduos quer o seu destino final seja a eliminação, a valorização ou a 

reciclagem. 

4. O promotor de obra em habitações unifamiliares ou plurifamiliares cuja produção de entulho 

não exceda 1 m3/semana deve remover o entulho em boas condições de segurança e 

salubridade e depositar os resíduos no ecocentro, nos termos do Regulamento de Utilização 

do Ecocentro. 

 

Artigo 41º 

Limpeza de áreas exteriores de estaleiros e obras 

1. É da responsabilidade do empreiteiro a manutenção da limpeza dos espaços envolventes à 

obra, para além da remoção de entulhos e outros resíduos de espaços exteriores confinantes 

com os estaleiros. 

2. É da responsabilidade do empreiteiro evitar que as viaturas de transporte dos materiais poluam 

a via pública desde o local da obra até ao seu destino final, ficando sujeitos, para além da 

obrigatoriedade da limpeza de todos os arruamentos, ao pagamento de coima a definir. 
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3. Concluída a obra, o empreiteiro é obrigado a proceder ao levantamento do estaleiro, à limpeza 

da área de acordo com o regime da gestão de resíduos de construção e demolição nela 

produzidos, e à reparação de quaisquer estragos ou deteriorações que tenham causado em 

infra-estruturas públicas. 

4. O cumprimento do disposto no número anterior é condição de emissão do alvará de 

autorização de utilização ou da recepção provisória das obras de urbanização. 

 

Artigo 42º  

Contentores para entulhos   

1.  Para o exercício da actividade de depósito e remoção de entulhos devem ser utilizados: 

a) Contentores estandardizados adequados; 

b) Viaturas porta-contentores apropriadas aos contentores referidos na alínea anterior; 

c) Outros dispositivos e equipamentos apropriados a aprovar pela Câmara Municipal de 

Odivelas.  

2.  Os contentores a utilizar devem exibir, de forma bem legível e em local visível, o nome e o 

número de telefone do proprietário do contentor, bem como o número de ordem do contentor.  

 

Artigo 43º  

Uso exclusivo de contentores   

1.  Nos equipamentos destinados à deposição de entulho só pode ser depositado este tipo de 

resíduos. 

2.  Na deposição de entulhos não deve ser ultrapassada a capacidade dos equipamentos. 

3.  Não são permitidos dispositivos que aumentem artificialmente a capacidade dos referidos 

equipamentos. 

 

Artigo 44º 

Remoção de entulhos  

Os equipamentos de deposição de entulhos devem ser removidos sempre que: 

a) Os entulhos atinjam a capacidade limite desse equipamento; 

b) Constituam um foco de insalubridade, independentemente do tipo de resíduos depositados;  

c) Se encontrem depositados nos mesmos outro tipo de resíduos; 

d) Estejam colocados de forma a prejudicar a utilização de espaços verdes, sarjetas, sumidouros, 

marcos e bocas-de-incêndio, bocas de rega, mobiliário urbano ou qualquer outra instalação 
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fixa de utilização pública, exceptuando-se as situações devidamente autorizadas pela Câmara 

Municipal de Odivelas; 

e) Sempre que prejudiquem a circulação de veículos e peões nas vias e outros espaços públicos 

exceptuando-se as situações devidamente autorizadas pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

SECÇÃO IV 

Sucata, veículos abandonados  

 

Artigo 45º  

Depósitos de sucata  

1.  A instalação de depósito de sucata está sujeita a licenciamento enquanto entidade gestora de 

resíduos nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro.  

2.  Os depósitos de sucata apenas são permitidos em locais que tenham as condições 

estabelecidas no referido diploma, sendo os proprietários das sucatas existentes e não 

licenciadas responsáveis pelo destino a dar aos resíduos que tenham depositados, devendo 

retirá-los no prazo que lhe for fixado pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 46º  

Veículos abandonados e sua remoção  

Os veículos abandonados ou em estacionamento indevido estão sujeitos às disposições previstas 

no Regulamento Municipal de veículos estacionados abusiva ou indevidamente na via pública. 

 

TÍTULO VIII 

Resíduos especiais 

 

Artigo 47º 

Responsabilidade pelo destino final de resíduos esp eciais 

Os produtores de Resíduos Especiais definidos no artigo 11º deste Regulamento, são 

responsáveis por lhes dar destino final, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos 

operadores na medida da sua intervenção no circuito de gestão desses resíduos e salvo o disposto 

em legislação especial. 
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TÍTULO IX 

Tarifas 

 

Artigo 48º 

Tarifa de remoção e eliminação de resíduos 

Pela utilização do sistema de resíduos e para fazer face aos encargos (exceptuando a componente 

limpeza pública), será cobrada uma tarifa de remoção e eliminação de resíduos, a todos os 

consumidores de água abrangidos pelo sistema, a qual será fixada pela entidade gestora definida 

no artigo 5.º do presente Regulamento e será calculada em função do valor de consumos de água 

facturado. 

 

TÍTULO X 

Fiscalização, instrução de processos e sanções  

 

SECÇÃO I  

Da fiscalização e instrução dos processos  

 

Artigo 49º  

Competência para fiscalizar 

1. É da competência da fiscalização municipal, polícia municipal, das autoridades policiais e das 

Juntas de Freguesia no âmbito das competências delegadas, a investigação e participação de 

quaisquer factos susceptíveis de constituírem contra-ordenação nos termos do presente 

regulamento. 

2. De igual modo, os funcionários da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, no exercício 

das suas funções, sempre que constatarem a prática de uma infracção nos termos previstos 

do presente regulamento, devem participar a mesma às entidades indicadas no número 

anterior com vista à instauração eventual dos respectivos processos de contra-ordenação. 

3. As autoridades policiais podem accionar as medidas cautelares que entendam convenientes 

para evitar o desaparecimento das provas. 
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Artigo 50º 

Competência para aplicação das coimas e das sanções  acessórias 

A competência para determinar a instauração de processos de contra-ordenação, aplicação as 

respectivas coimas e eventuais sanções acessórias, pertence ao Presidente da Câmara Municipal 

de Odivelas, ou Vereador com competência delegada.  

 

Artigo 51º 

Comunicação de impedimento à remoção  

Sempre que quaisquer obras, construções ou outros trabalhos sejam iniciados com prejuízo para 

o funcionamento do sistema municipal de remoção, deverão os proprietários ou demais 

responsáveis comunicar o facto à Câmara Municipal de Odivelas, propondo uma alternativa ao 

modo de execução da remoção. 

 

SECÇÃO II  

Das contra-ordenações  

 

Artigo 52º  

Infracções contra a higiene e a limpeza dos lugares  públicos ou privados  

1.  Constitui contra-ordenação, em geral, o abandono, bem como a emissão, transporte, 

armazenagem, tratamento, valorização ou eliminação de resíduos por entidades não 

autorizadas ou em instalações ou locais não autorizados. 

2.  Constituem contra-ordenações as seguintes infracções em especial: 

a) Remover, remexer ou recolher RU contidos no interior dos equipamentos de deposição;  

b) Lançar alimentos ou detritos para alimentação de animais nas vias e outros espaços 

públicos, susceptíveis de atrair animais que vivam em estado semi-doméstico (cães, gatos 

e pombas) no meio urbano;  

c) Deixar de efectuar a limpeza de pó e terra dos espaços envolventes às obras provocados 

pelo movimento de terras e veículos de carga; 

d) Manter árvores, arbustos, silvados ou sebes pendentes sobre a via pública que estorvem 

a livre e cómoda passagem ou impeçam a limpeza urbana ou tirem a luz dos candeeiros 

de iluminação pública; 

e) Lançar ou abandonar na via pública e demais lugares públicos, papéis, cascas de frutos, 

embalagens ou quaisquer resíduos de pequena dimensão, fora dos recipientes destinados 

à sua deposição;  
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f) Colocar RU, ainda que devidamente acondicionados, fora dos recipientes de deposição; 

g) Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer detritos ou objectos, águas residuais, tintas, 

óleos ou quaisquer substâncias perigosas ou tóxicas;  

h) Vazar ou deixar correr águas residuais, tintas, óleos ou outros líquidos poluentes, 

perigosos ou tóxicos, nas vias públicas e outros espaços públicos; 

i) Deixar que os canídeos ou outros animais à sua guarda defequem em espaços públicos, a 

menos que o dono ou acompanhante do animal remova de imediato os dejectos, excepto 

se se tratar de pessoa invisual;  

j) Despejar carga de veículos, total ou parcialmente, na via pública, bem como deixar 

derramar quaisquer materiais que sejam transportados em viaturas, com prejuízo para a 

limpeza urbana;  

k) Deixar de efectuar a limpeza dos espaços do domínio público afecto ao uso privativo, 

nomeadamente em áreas de esplanadas e demais actividades/estabelecimentos 

comerciais quando os resíduos sejam provenientes da sua própria actividade;  

l) Pintar ou reparar chaparia ou mecânica de veículos automóveis nas vias e outros espaços 

públicos;  

m) Lançar ou depositar nas linhas de água ou nas suas margens qualquer tipo de resíduo, 

entulho ou terras;  

n) Despejar ou abandonar qualquer tipo de maquinaria, na via pública, em terrenos privados, 

bermas de estradas, linhas de água e outros espaços públicos;  

o) Lançar ou abandonar animais mortos ou partes deles na via pública, linhas de água ou 

noutros espaços públicos;  

p) Lançar ou abandonar objectos cortantes ou contundentes, designadamente frascos, 

garrafas, vidros, latas, na via pública, linhas de água, ou noutros espaços públicos que 

possam constituir perigo para o trânsito de peões, animais e veículos;  

q) Riscar, pintar, sujar ou colar cartazes em monumentos, mobiliário urbano, placas de 

sinalização, candeeiros, fachadas de prédios, muros ou outras vedações, excepto em 

tapumes de obras; 

r) Poluir a via pública com dejectos provenientes de fossas; 

s) Varrer, sacudir tapetes e outros objectos ou efectuar despejos para a via pública; 

t) Lavar veículos na via pública; 
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u) Efectuar fogueiras e queimas a céu aberto de resíduos, excepto resíduos de origem 

vegetal provenientes da limpeza de matos e florestas, quando efectuadas em 

conformidade com diplomas legais aplicáveis sobre a protecção contra incêndios; 

v) O não cumprimento da obrigatoriedade de limpeza das zonas de influência de 

estabelecimentos comerciais e industriais, prevista no artigo 29º; 

w) O não cumprimento da obrigatoriedade de proceder à limpeza de terrenos privados, nos 

termos do disposto no artigo 32º; 

x) Urinar na via pública. 

2.  As contra-ordenações previstas nos n.os anteriores são puníveis com coima: 

a) De 100 € (cem euros) a 2.000 € (dois mil euros), no caso de o infractor ser pessoa 

singular; 

b) De 1.000 € (mil euros ) a 4.000 € (quatro mil euros), no caso de o infractor ser pessoa 

colectiva. 

 

Artigo 53º  

Infracções contra a deficiente utilização dos recip ientes  

1.  Constituem contra-ordenações, puníveis com coimas, as seguintes infracções:  

a) Deixar os contentores de RU sem a tampa devidamente fechada;  

b) O desvio dos seus lugares dos equipamentos de deposição de resíduos, definidos no 

artigo 22º e artigo 23º, que se encontrem na via pública, quer sirvam a população em geral 

quer se destinem ao apoio dos serviços de limpeza; 

c) A utilização pelos munícipes de qualquer outro recipiente para deposição de RU diferente 

dos equipamentos distribuídos pela entidade gestora, sem prejuízo de tais recipientes 

serem considerados tara perdida e removidos conjuntamente com os resíduos; 

d) A deposição de qualquer outro tipo de resíduos nos contentores exclusivamente 

destinados ao apoio à limpeza pública; 

e) A utilização dos recipientes de deposição de RU distribuídos exclusivamente num 

determinado local de produção pela entidade gestora por pessoa alheia a esse mesmo 

local; 

f) A utilização dos recipientes de deposição de RU ou outro tipo de resíduos pelas entidades 

incluídas no sistema municipal de remoção, em quantidade superior à definida; 

g) Depositar nos contentores de deposição indiferenciada de RU colocados à disposição dos 

munícipes, resíduos distintos daqueles que os mesmos se destinam a recolher, excepto 
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quando essa utilização resultar de acordo entre o produtor e a Câmara Municipal de 

Odivelas ou a entidade gestora;  

h) Depositar nos ecopontos quaisquer outros resíduos que não sejam aqueles a que os 

diferentes contentores se destinam; 

i) A colocação de monstros e de resíduos especiais, nomeadamente pedras, terras, 

entulhos e de resíduos industriais, tóxicos ou perigosos nos equipamentos de deposição 

afectos aos RU;  

j) A danificação, incluindo a afixação de autocolantes, anúncios e publicidade, dos 

equipamentos de deposição de resíduos, definidos no artigo 22º e artigo 23º, sem prejuízo 

do seu pagamento, substituição e reposição; 

k) A deposição de RU nos contentores colocados para uso geral da população na via pública 

fora dos horários estabelecidos no n.º 6 do artigo 21º;  

l) O uso e desvio para proveito próprio dos equipamentos de deposição de resíduos, 

definidos no artigo 22º e artigo 23º., 

2.  As contra-ordenações previstas no n.º anterior são puníveis com coima: 

a) De 250 € (duzentos e cinquenta euros) a 3.000 € (três mil euros), no caso de o infractor ser 

pessoa singular; 

b) De 1.000 € (mil euros ) a 5.000 € (cinco mil euros), no caso de o infractor ser pessoa colectiva. 

 

Artigo 54º  

Infracções contra a deficiente deposição dos RU 

1.  Constituem contra-ordenações puníveis com coima, as seguintes infracções:  

a) A deposição de RU nos contentores não acondicionados em sacos de plástico ou sem 

garantir a respectiva estanquicidade e higiene;  

b) Despejar, lançar ou depositar RU em qualquer espaço privado;  

c) Depositar por sua iniciativa RU na sua propriedade privada ou ter conhecimento ou ter 

autorizado que a mesma seja usada para a deposição de resíduos, em vazadouro a céu 

aberto, ou sob qualquer outra forma prejudicial para o ambiente; 

d) Colocar na via pública ou noutros espaços públicos, monstros/monos ou resíduos verdes 

urbanos definidos nos termos das al. b) e c) do n.º 1 do artigo 9.º deste Regulamento, 

excepto nos dias e dentro do horário dos circuitos de recolha mensais efectuados pela 

Câmara Municipal de Odivelas;  

2.  As contra-ordenações previstas no n.º anterior são puníveis com coima: 
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a) De 150 € (cento e cinquenta euros) a 3.500 € (três mil e quinhentos euros), no caso de o 

infractor ser pessoa singular; 

b) De 1.500 € (mil e quinhentos euros) a 7.000 € (sete mil euros), no caso de o infractor ser 

pessoa colectiva. 

 

Artigo 55º  

Infracções contra o sistema de gestão de resíduos u rbanos  

1.  Constituem contra-ordenações, puníveis com coima, as seguintes infracções: 

a) A destruição, total ou parcial, dos recipientes referidos no artigo 22º e 23º, sem prejuízo do 

pagamento integral pelo infractor, do valor da sua substituição;  

b) Impedir, por qualquer meio, aos munícipes ou aos serviços de limpeza, o acesso aos 

recipientes colocados na via pública para deposição de resíduos; 

c) Instalar sistemas de deposição vertical de resíduos em desacordo com o disposto neste 

Regulamento, sem prejuízo da obrigação de executar as transformações no sistema que 

forem determinadas, no prazo de 30 dias a contar da data da respectiva notificação; 

d) A remoção de resíduos por entidade que para tal não esteja devidamente autorizada; 

e) O exercício não autorizado pela entidade gestora da actividade de recolha selectiva de RU. 

2.  As contra-ordenações previstas no n.º anterior são puníveis com coima: 

a) De 2.130 € (dois mil cento e trinta euros) a 4.260 € (quatro mil e duzentos e sessenta 

euros), no caso de o infractor ser pessoa singular; 

b) De 4.000 € (quatro mil euros) a 20.000 € (vinte mil euros), no caso de o infractor ser pessoa 

colectiva. 

 

Artigo 56º  

Infracções relativas a resíduos especiais  

1.  Constituem contra-ordenações, puníveis com coima, as seguintes infracções:  

a) A falta de quaisquer dos elementos do contentor, de acordo com o previsto no n.º 2 do 

artigo 42º;  

b) A colocação na via pública e outros espaços públicos de equipamentos de resíduos 

especiais, excepto os destinados a entulhos;  
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c) Despejar, lançar, depositar resíduos especiais, referidos no artigo 11.º, nos contentores 

destinados à deposição indiferenciada ou selectiva de RU, bem como ao seu despejo não 

autorizado em qualquer área do município; 

d) Exercício da actividade de remoção de resíduos de construção e demolição não 

autorizada nos termos deste Regulamento e da legislação aplicável; 

e) Lançar, abandonar ou descarregar terras, entulhos ou outros resíduos especiais na via 

pública e outros espaços públicos na área do Município de Odivelas ou em qualquer 

terreno privado; 

f) Utilizar contentores para depósito e remoção de entulhos de tipo diverso do autorizado ou 

propriedade da Câmara Municipal de Odivelas;  

g) Depositar na via pública ou noutros espaços públicos equipamentos, cheios ou vazios, 

destinados à recolha de entulhos, sem autorização da Câmara Municipal de Odivelas;  

h) Não proceder à remoção dos contentores de deposição de entulhos quando os mesmos 

se encontrem nalguma das situações aludidas no artigo 44º deste Regulamento;  

i) Colocar nos contentores de deposição de entulhos dispositivos que aumentem 

artificialmente a capacidade dos mesmos ou depositar neles outro tipo de resíduos; 

j) Colocar os recipientes e contentores para a remoção dos resíduos especiais na via 

pública fora do horário previsto para o efeito; 

k) Abandonar na via pública objectos volumosos fora de uso, tal como são definidos na 

alínea b) n.º 1 do artigo 9.º do presente Regulamento, como móveis, electrodomésticos, 

caixas, embalagens e quaisquer outros objectos que, pelas suas características, não 

possam ser introduzidos nos contentores, para além da obrigatoriedade da sua remoção;  

l) Não proceder à limpeza de todos os resíduos provenientes de obras, que afectem o 

asseio das vias públicas e outros espaços públicos; 

m) A realização de obras sem o cumprimento do previsto no que respeita à eliminação de 

resíduos produzidos. 

2.  As contra-ordenações previstas no n.º anterior são puníveis com coima: 

a) De 2.130 € (dois mil cento e trinta euros) a 4.260 € (quatro mil e duzentos e sessenta 

euros), no caso de o infractor ser pessoa singular; 

b) De 4.000 € (quatro mil euros ) a 20.000 € (vinte mil euros), no caso de o infractor ser 

pessoa colectiva. 
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Artigo 57º 

Outras infracções 

1. Qualquer outra violação ao disposto no presente Regulamento constitui contra-ordenação 

punível com coima. 

2. Não estando previsto o respectivo montante, a coima será fixada entre meia e uma vez a 

retribuição mínima mensal garantida. 

 

Artigo 58º 

Tentativa e negligência 

A tentativa e a negligência são puníveis, sendo nesse caso reduzidos para metade os limites 

mínimos e máximos da coima. 

 

Artigo 59º 

Desistência 

1.  A tentativa não é punível quando o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na 

execução da contra-ordenação ou impeça a sua consumação ou, não obstante a consumação, 

impeça a verificação do resultado compreendido no tipo da contra-ordenação. 

2. Quando a consumação ou a verificação do resultado forem impedidas por facto independente 

da conduta do desistente, a tentativa não é punível se este se esforçar por evitar uma ou 

outra. 

 

Artigo 60º 

Sanções acessórias 

1.  Às contra-ordenações previstas nos artigos anteriores podem, em simultâneo com a coima e 

nos termos da lei geral, ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:  

a) Perda a favor do Estado dos objectos pertencentes ao agente e utilizados na prática da 

infracção;  

b) Interdição do exercício de actividades de operação de gestão de resíduos que dependam de 

título público ou de autorização ou homologação de autoridade pública;  

c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou serviços públicos;  
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d) Privação do direito de participar em concursos públicos que tenham por objecto a empreitada 

ou a concessão de obras públicas, o fornecimento de bens e serviços, a concessão de 

serviços públicos e a atribuição de licenças ou alvarás;  

e) Encerramento de instalação ou estabelecimento sujeito a autorização ou licença de 

autoridade administrativa;  

f) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás. 

2.  As sanções referidas nas alíneas b) a f) têm a duração máxima de dois anos contados a partir 

da data da respectiva decisão condenatória definitiva.  

 

Artigo 61º 

Reposição da situação anterior 

1.  Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o infractor está obrigado a remover as causas 

da infracção e a reconstituir a situação anterior à prática da mesma, sendo para isso notificado 

pela entidade com competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação e 

fixando-se-lhe um prazo para o efeito. 

2.  Sempre que o dever de reposição da situação anterior não seja voluntariamente cumprido, a 

Câmara Municipal de Odivelas actuará directamente por conta do infractor, sendo-lhe o custo 

debitado. 

3.  As despesas referidas no número anterior serão coercivamente cobradas através do processo 

de execução fiscal. 

 

Artigo 62º 

Responsáveis 

Pela prática das infracções aos regulamentos municipais, podem ser responsabilizadas, 

conjuntamente ou não, pessoas singulares ou colectivas, ainda que irregularmente constituídas, 

associações sem personalidade jurídica e comissões especiais. 

 

Artigo 63º 

Responsabilidade dos entes colectivos 

1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas, as associações sem 

personalidade jurídica e as comissões especiais, são responsáveis pelas infracções cometidas 

pelos membros dos respectivos órgãos e pelos titulares de cargos de direcção, chefia ou 
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gerência, no exercício das suas funções, bem como pelas infracções cometidas por 

representantes do ente colectivo em actos praticados em nome e no interesse deste. 

2. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se funde a relação entre o agente 

individual e o ente colectivo não obstam a que seja aplicado o disposto no número anterior. 

 

TÍTULO XI 

Disposições Finais 

 

Artigo 64º 

Omissões 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Odivelas e/ou pela entidade 

responsável pela remoção. 

Artigo 65º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento, bem como as suas alterações e revogações, entram em vigor trinta dias 

após a sua publicação no Boletim Municipal. 

Artigo 66º 

Revogação 

Com a entrada em vigor do presente regulamento, consideram-se revogadas todas as disposições 

anteriormente aprovadas sobre esta matéria. 

 


