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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

88..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2211  ddee  AAbbrriill  ddee  22001100  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

DESPESAS COM PESSOAL 
 

 
 

DESPESAS COM PESSOAL 2010 
 

Proposta de despesas com pessoal para o ano de 2010, 
nos termos conjugados dos n.os 1, 3 e 4 do artigo 7.º da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e n.os 1 e 2 do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, 
diploma que procede à adaptação à Administração 
Autárquica do disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Janeiro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, nos seguintes domínios, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2010/4076, de 
2010.04.12: 
 
Prémios de Desempenho: 
 
Considerando as dificuldades sentidas na aplicação do 
sistema integrado de avaliação desempenho na 
administração pública (SIADAP) e a entrada em vigor do 
SIADAP de 2.ª geração, o ano de 2010, este ano não serão 
atribuídos Prémios de Desempenho, podendo esta 
situação ser equacionada no próximo ano, após aplicação 
efectiva do SIADAP de 2.ª geração; 
 
Alteração de Posicionamento Remuneratório: 
 
-Alteração Obrigatória de Posicionamento Remuneratório  
Em 2010 prevê-se que, no máximo, 160 trabalhadores 
reúnam os requisitos legais para a alteração obrigatória de 
posição remuneratória, afectando-se uma verba de 
100.000,00€ para este efeito; 
 
-Opção Gestionária 
Tendo em conta a actual conjuntura económica e os 
objectivos estratégicos da Câmara Municipal de Odivelas, 
nomeadamente no que diz respeito às Recuperação e 
Saneamento Financeiro, não será contemplada verba para 

este efeito, podendo esta opção voltar a ser considerada 
caso a situação a situação económica permita; 
 
-Opção Gestionária - Excepção 
Será dado cumprimento ao deliberado no 20.º ponto da 
4.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 16 de Dezembro de 2009 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 24/2009, de 31 de Dezembro, 
pág. 13), relativamente à integração no universo das 
opções gestionárias - excepção, da carreira Técnico 
Superior (técnicos com habilitação académica ao nível da 
licenciatura, colocados em posição remuneratória inferior 
à de titulares de licenciatura ou grau superior a ela), com a 
afectação de 25.000,00€, no máximo, para esta opção. Será 
integrado no universo de opções gestionárias - excepção, a 
carreira Assistente Operacional, para regularização da 
situação de trabalhadores que obtenham, relativamente a 
2009, a avaliação máxima ou imediatamente inferior e 
cujas funções desempenhadas não se compatibilizem com 
a remuneração auferida, designadamente Assistentes 
Operacionais, antigos Auxiliares de Serviços Gerais que 
vêm exercendo funções de Auxiliares de Acção Educativa, 
sendo que o montante máximo a afectar é de 3.000,00€. 
 
Recrutamento de trabalhadores: 
 
Novos recrutamentos serão determinados após a 
aprovação da Macroestrutura e do competente Mapa de 
Pessoal. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROVEDOR DE JUSTIÇA 
 

 
 

PROTOCOLO ENTRE O PROVEDOR DE JUSTIÇA 
E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal através do qual foi manifestada a adesão do 
Município de Odivelas ao Protocolo de Cooperação entre 
o Provedor de Justiça e a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses (ANMP), celebrado em 
2010.03.19, no sentido da concretização dos objectivos 
enunciados na sua Cláusula Terceira, de acordo com a 
Proposta n.º 11/PRES/2010, de 2010.04.14, nos termos 
da minuta do protocolo. 

 
“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O PROVEDOR DE 

JUSTIÇA E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES 

 
Considerando que o Provedor de Justiça, órgão do Estado 
independente, eleito pela Assembleia da República, é na 
sua estrutura nuclear, um órgão de garantia dos direitos 
fundamentais, como tal inserido no Titulo I da Parte I da 
Constituição, relativa aos direitos e deveres fundamentais; 
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Considerando o papel garantístico cometido ao Provedor 
de Justiça como elo de ligação entre os cidadãos e os 
poderes públicos, a quem incumbe defender, por meios 
informais, os direitos, liberdades e garantias e os interesses 
legítimos dos cidadãos, por acções ou omissões dos 
poderes públicos, assegurando ou repondo a legalidade e 
justiça da actuação destes; 
 
Considerando que o Provedor de Justiça não dispõe de 
poderes vinculativos, sendo a sua intervenção meramente 
persuasória e baseada em propostas/sugestões ou 
recomendações aos poderes públicos (serviços da 
administração central, local e autárquica, forças armadas e 
forças de segurança, institutos públicos e entidades 
administrativas independentes, empresas públicas ou de 
capitais públicos, concessionários dos serviços públicos ou 
de exploração de bens do domínio público); 
 
Considerando que ao Provedor de Justiça compete 
promover, além do mais, a divulgação das suas atribuições 
e dos meios de que os cidadãos dispõem para lhe dirigir as 
suas queixas (art. 20º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 9/91, de 9 
de Abril); 
 
Considerando o papel primordial cometido às autarquias, 
apanágio da responsabilidade política dos eleitos perante 
os eleitores, que remete para os autarcas, por razões de 
legitimidade democrática e de proximidade, o diálogo 
estreito com estes, relativamente aos seus anseios e 
preocupações, maxime quando estão em causa os seus 
legítimos direitos ou interesses legalmente protegidos; 
 
Considerando a necessidade de reforçar a defesa dos 
direitos e liberdades fundamentais, sobretudo no interior 
do país, onde o acesso à informação é mais exíguo e de 
menor impacto, e que as autarquias locais, neste particular, 
desempenham um importante papel de relevo pela sua 
proximidade geográfica com as populações locais; 
 
Considerando que o incremento das novas tecnologias e a 
consequente massificação da Internet como instrumento 
fundamental de comunicação, encurtando distâncias e 
potenciando a informação, revela-se uma forma eficiente 
de aproximar o Provedor de Justiça do cidadão, reduzindo 
os custos da interioridade; 
 
Entre 
 
O Provedor de Justiça, Juiz Conselheiro Alfredo José de 
Sousa, 
 
E 
 
A Associação Nacional de Municípios Portugueses, com 
sede na Av. Marnoco e Sousa, n.º 52, 3004 - 511 Coimbra, 
neste acto representada pelo seu Presidente, Senhor Dr. 
Fernando Ruas, doravante designada por ANMP, 
 
É acordado e livremente celebrado o presente Protocolo 
de Cooperação que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Primeira 
Objectivos 

 
1. O presente Protocolo tem por objectivo desenvolver 
uma actuação conjunta e concertada no sentido de 
divulgar junto das populações, o conhecimento da missão 
e atribuições do Provedor de Justiça, como órgão de 
defesa e promoção dos direitos, liberdades, garantias e 
interesses legítimos dos cidadãos, assegurando, através de 
meios informais e gratuitos, a justiça e a legalidade do 
exercício dos poderes públicos. 
 
2. O presente Protocolo visa, do mesmo passo, dar a 
conhecer e proporcionar aos cidadãos os meios que lhes 
são facultados para apresentar queixa, de acordo com o 
previsto no art. 23°, n.º 1, da Constituição da República 
Portuguesa e no art. 3° do Estatuto do Provedor de 
Justiça. 

 
Segunda 

Obrigações das Partes 
 

1. A ANMP divulgará e promoverá junto dos seus 
associados o objectivo do presente Protocolo e os termos 
e condições nele previstos, com vista à adesão dos 
municípios a esta iniciativa.  
 
2. Para o efeito, a ANMP compromete-se a publicitar e 
divulgar o presente Protocolo junto dos municípios, pelos 
meios que considerar mais eficazes, no sentido de estes 
participarem no processo de divulgação da acção do 
Provedor de Justiça e de disponibiizarem uma ligação 
electrónica (link) de acesso directo ao formulário da 
queixa através do sítio do Provedor de Justiça na Internet.  
 
3. Os serviços do Provedor de Justiça colaborarão com a 
ANIVIP na dinamização e divulgação do presente 
Protocolo.  

 
Terceira 

Concretização dos objectivos 
 

1. Para a concretização dos objectivos do presente 
Protocolo a ANMP sensibilizará e mobilizará os 
municípios para as seguintes acções:  
 
a. divulgação da missão e atribuições do Provedor de 
Justiça;  
 
b. disponibilização aos munícipes dos meios informáticos 
adequados e do acesso gratuito ao sítio na Internet em 
http:!!www.provedor-jus.pt/, de modo a que estes possam 
exercer o direito de queixa;  
 
c. assistência no preenchimento do formulário da queixa, 
sempre que tal for solicitado pelo interessado, com 
entrega de cópia do comprovativo da sua apresentação.  
 
2.Os serviços do Provedor de Justiça comprometem-se a 
fornecer folhetos e cartazes informativos sobre a missão e 
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atribuições do Provedor de Justiça bem como sobre a 
possibilidade e modo de apresentação de queixa, a 
divulgar e afixar nos serviços de atendimento ao público e 
nos locais próprios que venham a ser destinados para o 
efeito.  
 
3. Sempre que seja solicitado pela ANMP, os serviços do 
Provedor de Justiça podem deslocar-se às instalações de 
qualquer município, ou receber nas suas instalações, 
trabalhadores municipais, para acções de informação ou 
formação atinentes às atribuições daquele órgão do 
Estado e a direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 

 
Quarta 

Acompanhamento da execução do Protocolo 
 

1. No âmbito e para os efeitos do presente Protocolo, a 
ANMP enviará aos serviços do Provedor de Justiça, no 
prazo de dois meses a contar da data da assinatura do 
presente Protocolo, uma lista dos municípios aderentes a 
esta iniciativa, comprometendo-se a proceder à sua 
actualização para efeitos de inclusão dos municípios que 
venham a aderir em momento posterior.  
 
2. Obriga-se, ainda, a ANMP a zelar, decorridos que sejam 
seis meses de vigência do presente Protocolo, por um 
mínimo de adesão de dez municípios, por forma a garantir 
a eficácia e dinamização da iniciativa em curso.  

 
Quinta 

Colaboração 
 

1. As partes obrigam-se a contribuir activamente para a 
concretização e sucesso desta iniciativa, partilhando 
informações e consultando-se reciprocamente sempre que 
se mostre necessário, de modo a potenciar os objectivos 
do presente Protocolo.  
 
2. As comunicações entre as partes efectuadas no âmbito 
do presente Protocolo devem realizar-se para os 
endereços adiante identificados: 
  
2.1. Serviços do Provedor de Justiça: Rua do Pau de 
Bandeira, n.º 9, 1249-088 Lisboa  
Telef. 213 926 600  
Telefax: 213 961 243  
Correio electrónico: provedor@provedor-jus.pt  
 
2.2. Associação Nacional de Municípios Portugueses: Av. 
Marnoco e Sousa, n.º 52, 3004 - 511 Coimbra  
Telef. 23940 44 34  
Telefax: 23970 1760 / 862  
Correio electrónico: anmp@anmp.pt  

 
Sexta 

Prazo de Vigência 
 

1. O presente Protocolo poderá ser revisto um ano após a 
sua assinatura e vigorará enquanto as partes assim o 
entenderem.  

2. Este Protocolo produz os seus efeitos a partir da data 
da sua assinatura.  
 
Celebrado em Lisboa, aos 19 dias do mês de Março de 
2010, feito em dois exemplares ambos com o valor de 
original, ficando um na posse dos serviços do Provedor de 
Justiça e outro na posse da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses.  
 
O PROVEDOR DE JUSTIÇA 

 
ANMP 

 
__________________ 
(Alfredo de Sousa) 

___________________ 
(Fernando Ruas)” 

 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

ODINVEST/IAPMEI 
 

 
 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, 
A ODINVESTE E O IAPMEI 

 
Proposta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas, a Odinvest - Agência de Apoio às 
Empresas e ao Investimento do Concelho de Odivelas e o 
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 
Inovação, I.P. (IAPMEI), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/3884, de 2010.03.26, nos 
termos da minuta do protocolo. 
 

“Protocolo de Cooperação entre o Município 
de Odivelas, a ODINVEST - Agência de Apoio às 

Empresas e ao Investimento do Concelho de Odivelas  e 
o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à 

Inovação, I.P. 
 

Protocolo de Cooperação 
 

Considerando que: 
 
1. A dinamização do tecido empresarial é, cada vez mais, 
um imperativo para o desenvolvimento da actividade 
económica de qualquer concelho, sendo prioritária a 
criação de um enquadramento favorável à competitividade 
e ao investimento. 
 
2. As políticas públicas para o desenvolvimento têm como 
objectivo criar contextos favoráveis à actividade 
empresarial, designadamente das PME, para que estas 
possam afirmar a sua competitividade num mundo global, 
criando, para tal, um ambiente estimulante ao 
empreendedorismo e à eficiência empresarial. 
 
3. Para progredirem, integradas num espaço económico 
alargado em que terão de contar com uma acrescida 
competição assente em permanente inovação e 
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internacionalização, as PME necessitam de ter ao seu 
dispor competências e recursos adequados. 
 
4. O Município de Odivelas, ao abrigo das atribuições que 
lhe são cometidas pelas alíneas n) e o) do nº 1 do art.º 13º 
e dos artigos 28° e 29° da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro, está apostado na concretização de uma política 
de apoio ao investimento e à competitividade, geradora de 
uma nova dinâmica de apoio ao empreendedorismo e à 
criação de empresas, sobretudo as de base tecnológica, 
capaz de rejuvenescer a estrutura empresarial e qualificar o 
crescimento da economia local. 
 
5. Para esse efeito, o Município de Odivelas criou em 
parceria com a LusoCapital, SGPS, S.A., a ODINVEST, 
Agência de Apoio às Empresas e ao Investimento do 
Concelho de Odivelas, que tem por objecto a promoção 
do empreendedorismo, bem como a criação, fixação e 
desenvolvimento de projectos empresariais no Concelho 
de Odivelas. 
 
6. Na prossecução da sua missão, a ODINVEST assume, 
conjuntamente com o Município e outros parceiros 
vocacionados para o apoio à actividade empresarial, a 
responsabilidade institucional de contribuir, através da 
criação de estruturas de acolhimento empresarial e outros 
instrumentos direccionados para o desenvolvimento da 
iniciativa empresarial, para a criação das condições que 
apoiem empreendedores e empresários que concorram 
para o objectivo estratégico de potenciar o 
desenvolvimento sustentado da actividade económica 
local. 
 
7. O IAPMEI, enquanto Instituição de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e à Inovação, I.P., é o principal 
instrumento das políticas económicas direccionadas para 
as micro, pequenas e médias empresas dos sectores 
industrial, comercial, de serviços e construção, cabendo-
lhe agenciar condições favoráveis para o reforço do 
espírito e da competitividade empresarial. 
 
8. Tendo em conta estes objectivos, os outorgantes 
celebraram já, entre si, e em conjunto com outros 
parceiros, um protocolo de colaboração no âmbito do 
Eixo 3 do Programa Finicia, destinado a estimular e 
orientar investimentos a realizar por micro e pequenas 
empresas do Concelho de Odivelas para a melhoria dos 
produtos e serviços prestados, para a modernização das 
empresas, ou para as modificações decorrentes de 
imposições legais e regulamentares. 
 
9. Que é objectivo dos outorgantes alargar o âmbito da 
sua colaboração, a um conjunto de objectivos mais 
amplos e ambiciosos. 
 
Entre, 
 
O Município de Odivelas, sito na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, entidade 
equiparada a pessoa colectiva número 504 293 125 no 

presente acto representada pela Senhora Dra. Susana de 
Carvalho Amador, na qualidade de Presidente, doravante 
designado por MUNICÍPIO, 
 
a 
 
A ODINVEST - Agência de Apoio às Empresas e ao 
Investimento do Concelho de Odivelas com sede na 
Avenida Marechal Comes da Costa, Freguesia de Famões, 
Concelho de Odivelas, pessoa colectiva número 508 365 
520, no presente acto representada pelo Senhor Dr. Mário 
Máximo dos Santos, na qualidade de Presidente da 
Direcção e pela Senhora Dra. Maria Teresa Gil Antunes, 
na qualidade de Presidente Executiva da Direcção 
doravante designada por ODINVEST. 
 
e o 
 
O IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação, I.P., sedeado na Rua dos 
Salazares, n°842, código postal 4100-442 Porto, com o 
número de identificação de pessoa colectiva 501 373 357, 
aqui devidamente representado pelo Dr. João Jorge Arede 
Correia Neves, na qualidade de Vogal do Conselho 
Directivo e com poderes para o acto, doravante designado 
por IAPMEI. 
 
É celebrado o presente Protocolo de Cooperação que se 
rege pelas cláusulas seguintes e, subsidiariamente, pelas 
disposições legais aplicáveis: 

 
Cláusula I 

Âmbito e Objectivos 
 

O presente protocolo visa o estabelecimento e definição 
de um Plano de Cooperação entre os outorgantes, bem 
como os direitos e deveres das entidades subscritoras, de 
acordo com as seguintes áreas de actuação: 
 
1. Acesso a financiamento 
 
a) Facilitar o acesso das PME do Concelho de Odivelas ao 
financiamento necessário à prossecução das suas 
estratégias empresariais de crescimento, através da 
facilitação do acesso à informação técnica sobre os vários 
programas geridos pelo IAPMEI. 
 
b) Promover a divulgação e aconselhamento sobre os 
sistemas de incentivo ao investimento disponíveis no 
QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional, 
junto do tecido empresarial local, designadamente nas 
vertentes da investigação e desenvolvimento tecnológico 
(I&DT), inovação e da qualificação e internacionalização 
das PME. 
 
c) Promover a criação de uma plataforma concelhia de 
business angels, que se assuma como uma fonte de parcerias 
estratégicas para as PME e um estímulo ao 
empreendedorismo qualificado, designadamente nas fases 
iniciais, através de contributos preferencialmente 
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destinados a iniciativas ou projectos empresariais com 
reconhecido potencial de desenvolvimento e cujos 
promotores demonstrem interesse em instalar-se na 
incubadora de empresas sita no Parque Empresarial 
O’TECH. 
 
d) Dinamizar a aplicação de outros instrumentos de apoio 
ao empreendedorismo e ao investimento, geridos pelo 
IAPMEI e que, aplicados em Odivelas, possam contribuir 
para a melhoria da qualificação e para o reforço da 
inovação no tecido empresarial local. 
 
2. Promoção do Empreendedorismo e Reforço da 
Qualificação da Actividade Empresarial Local 
 
a) Promover actividades e eventos de apoio e promoção 
do empreendedorismo e à competitividade das empresas 
do Concelho, que incluam a dinamização de sessões de 
trabalho, eventos com a participação de especialistas em 
diferentes áreas e espaços de diálogo e partilha de ideias, 
bem como a criação de mecanismos de acesso ao 
financiamento. 
 
b) Criar e aplicar mecanismos de identificação e selecção 
de ideias ou projectos inovadores, com vista à sua 
instalação na incubadora de empresas (acima referida) e à 
captação de investimento de elevado valor acrescentado 
que contribua para a renovação do tecido empresarial 
local. 
 
c) Promover a criação de uma rede de consultores que 
apoiem as micro, pequenas e médias empresas do 
Concelho, com uma oferta de serviços e assistência 
técnica especializada de apoio ao arranque, consolidação, 
desenvolvimento, reestruturação e relocalização da 
actividade empresarial. 
 
d) Promover outras iniciativas e mecanismos de apoio ao 
empreendedorismo, geridos pelo IAPMEI, que possam 
contribuir para a dinamização e qualificação da actividade 
empresarial local. 
 
3. Criar uma plataforma de aprendizagem baseada na 
melhoria do conhecimento sobre a actividade empresarial 
no Concelho e em programas de reforço de competências 
estratégicas 
 
a) Promover um canal de acesso privilegiado às fontes de 
informação disponibilizadas pelo IAPMEI sobre temáticas 
inerentes ao empreendedorismo, à criação de novos 
negócios e ao desenvolvimento da actividade empresarial, 
designadamente mediante o desenvolvimento do sítio 
Odinvest na Internet e a interligação deste com os sítios 
do IAPMEI e da Câmara. 
 
b) Criar o Observatório Local da Actividade Empresarial 
como um centro de recolha de informação sobre 
empresas e empreendedores e start-ups de Odivelas, 
servindo de suporte à produção de estatísticas e à 
realização e divulgação de estudos relacionados com a 

temática da actividade empresarial e do 
empreendedorismo e da criação de empresas no 
Concelho. 
 
c) Apoiar a realização de acções e iniciativas de formação 
do espírito empreendedor junto das escolas do Concelho 
de Odivelas, que abranjam cursos de formação 
direccionados para o empreendedorismo e a criação de 
empresas, tendo em conta especificidades de vários 
grupos de empreendedores, designadamente as mulheres, 
os jovens, os desempregados e os activos em risco de 
desemprego.  
 
4. Áreas de Acolhimento Empresarial 
 
a) Criar condições preferenciais para o acolhimento de 
projectos empresariais que possam enquadrar-se no 
âmbito do Parque Empresarial O’TECH, de acordo com 
os termos definidos no Protocolo de Cooperação 
estabelecido entre a Câmara Municipal de Odivelas, a 
LUSOCAPITAL, SGPS e a COMETNA II, S.A.; 
 
b) Colaborar na divulgação de outros parques empresariais 
promovidos no Concelho e outros espaços de 
acolhimento empresarial, incluindo incubadoras de 
empresas e outras infraestruturas especializadas, 
designadamente através do encaminhamento de potenciais 
empresas e investidores que demonstrem interesse em 
fixar-se no Concelho. 

 
Cláusula II 

Obrigações do Município 
 

O Município de Odivelas compromete-se a: 
 
a) Assegurar a articulação com as entidades do Município, 
nomeadamente com seu Sector de Actividades 
Económicas, e outras de relevante interesse para o tecido 
empresarial local, com vista a criar as condições 
necessárias à plena e eficaz prossecução dos objectivos do 
presente Protocolo; 
 
b) Participar activamente com todos os parceiros na 
criação e execução do Plano de Cooperação; 
 
c) Garantir a mobilização dos recursos essenciais à 
concretização dos objectivos do presente protocolo. 

 
Cláusula III 

Obrigações da ODINVEST 
 

A ODINVEST compromete-se a: 
 
a) Executar e gerir o Plano de Cooperação em 
conformidade com os meios existentes; 
 
b) Realizar as diligências necessárias para acolher as 
iniciativas a desenvolver no âmbito das áreas de 
dinamização empresarial; 
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c) Estabelecer parcerias que possam contribuir para uma 
maior eficiência e abrangência do Plano de Cooperação; 
 
d) Cooperar na organização e implementação de 
projectos, iniciativas e eventos previamente acordados 
entre as partes, que possam contribuir para dar um novo 
impulso à capacidade empreendedora do Concelho de 
Odivelas; 
 
e) Mobilizar novos empresários e empreendedores, bem 
como o tecido empresarial local para a participação nas 
iniciativas/eventos a realizar no domínio do Plano de 
Cooperação; 
 
f) Divulgar nos seus meios promocionais e em outros 
meios de comunicação tidos como convenientes, os 
projectos, iniciativas e eventos realizados em cooperação 
com o IAPMEI; 
 
g) Referenciar o IAPMEI como “parceiro estratégico” do 
Plano de Cooperação, incluindo o seu logótipo, nas 
acções conjuntas inerentes à sua promoção. 

 
Cláusula IV 

Obrigações do IAPMEI 
 

O IAPMEI, compromete-se a: 
 
a) Cooperar com a ODINVEST na elaboração e 
implementação do Plano de Cooperação; 
 
b) Colaborar com a ODINVEST na organização das 
iniciativas a implementar no âmbito das áreas de 
dinamização empresarial definidas, bem como a apoiar o 
desenvolvimento das competências necessárias à sua 
correcta execução; 
 
c) Apoiar a ODINVEST na elaboração de Regulamentos 
e Formulários necessários às iniciativas e acções a 
desenvolver no âmbito do Plano de Cooperação; 
 
d) Identificar sociedades de Capital de Risco, Business-
Angels e outros financiadores/investidores que possam 
estar interessados em participar nas acções de dinamização 
empresarial definidas no Plano de Cooperação; 
 
e) Informar potenciais promotores de ideias ou empresas 
das vantagens do Plano de Cooperação; 
 
f) Identificar formas de financiamento para as áreas de 
dinamização empresarial, nomeadamente através de 
projectos geridos pelo IAPMEI ou outros a nível 
comunitário que possam ter enquadramento no Plano de 
Cooperação; 
 
g) Identificar empresas e empresários que possam 
desenvolver a sua actividade junto da incubadora de 
empresas sita no Parque Empresarial O’TECH; 
 

h) Divulgar, através dos seus meios próprios as acções e 
iniciativas realizadas em colaboração com as demais 
entidades outorgantes; 
 
i) Referenciar a ODINVEST como parceira do Plano de 
Cooperação, incluindo o seu logótipo nas acções 
conjuntas inerentes à sua promoção; 
 
j) Apoiar a elaboração de um programa de iniciativas de 
formação, através da sua Academia de PME. 

 
Cláusula V 

Gestão do Protocolo 
 

Os três outorgantes asseguram a gestão do presente 
protocolo através de reuniões de avaliação trimestral e da 
elaboração de um relatório anual. 

 
Cláusula VI 

Período de Vigência 
 

O presente protocolo entra em vigor no primeiro dia útil 
após a data da sua assinatura, vigorando pelo período de 
um ano, automaticamente renovável por iguais períodos, 
podendo cessar a todo o tempo por acordo das entidades 
Outorgantes ou por denúncia de uma das partes, com 
antecedência mínima de 60 dias. 

 
Cláusula VII 

Disposições Finais 
 

Qualquer alteração, supressão ou aditamento de cláusulas 
ao presente protocolo deverá revestir a forma escrita e 
merecer o acordo das entidades Outorgantes. 
 
O presente Protocolo vai ser assinado em 3 (três) 
exemplares, todos valendo como originais, destinando-se 
a cada uma das entidades Outorgantes. 
 
Odivelas, ……. de Abril de 2010 
 
Pelo MUNICÍPIO, 
_______________ 
 
Pela ODINVEST, 
_______________ 
 
Pelo IAPMEI, 
_______________” 
 
(Aprovado por maioria) 
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CLUBE DO MOVIMENTO 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO-PROGRAMA COM A MUNICIPÁLIA 
 

Proposta de alteração ao Contrato-Programa do Desporto 
Sénior - Clube do Movimento, celebrado entre o 
Município de Odivelas e a Municipália, Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., aprovado na 20.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 2007.10.31 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 20/2007, de 13 de 
Novembro, pág. 8 e 11), nomeadamente, com a inclusão 
do ponto 4 na sua Cláusula Quinta (da Comparticipação 
Financeira), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/4047, de 2010.04.12, nos termos da minuta 
do protocolo. 

 
“Contrato – Programa 

Desporto Sénior – Clube do Movimento 
 

Considerando que: 
 
a) Nos termos do disposto no art. 21° n.º 2 al. b) da Lei 
n.º 159/99 de 14 de Setembro “É da competência dos 
órgãos municipais apoiar actividades desportivas e 
recreativas de interesse municipal”. 
 
b) Neste contexto o Município de Odivelas pretende dar 
continuidade ao programa Desporto Sénior - Clube do 
Movimento, que existe desde o inicio da Comissão 
Instaladora, e que tem como finalidade promover a 
actividade física como factor indispensável à manutenção, 
protecção e melhoria da saúde e qualidade de vida dos 
mais velhos. 
 
c) A Municipália - Gestão de Equipamento e Património 
do Município de Odivelas, EM, é uma empresa municipal 
que tem por objecto social, nomeadamente, “A 
exploração e gestão do complexo municipal das piscina de 
Odivelas, incluindo todas as valências inerentes, 
nomeadamente, lúdicas, desportivas e de saúde” nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do art. 3° do Pacto Social da 
Municipália - Gestão de Equipamento e Património do 
Município de Odivelas, EM. 
 
d) A Piscina Municipal de Odivelas, é o único 
equipamento público que oferece instalações adequadas à 
prestação da actividade de hidroginástica no Concelho 
cuja gestão se encontra cometida à empresa municipal 
Municipália, EM. Para tal, pretende-se criar sinergias e 
rentabilizar os recursos existentes na comunidade. 
 
O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, Quinta da Memória, 
pessoa colectiva n.º 504 293 125, neste acto representado 
pela sua Presidente, Dra. Susana Fátima de Carvalho 
Amador, adiante designado como Primeiro Outorgante. 

A Municipália - Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, EM, com sede no Centro Cultural 
Malaposta, Rua Angola, 2620-492, Olival Basto, capital 
social de Euros € 649 639,37 (seiscentos e quarenta e nove 
mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete 
cêntimos), possuidora do cartão de identificação de 
Pessoa Colectiva n.º 506219992, representada neste 
contrato pelo Presidente do Conselho de Administração 
Rui Gonçalves Simões do Nascimento e pelo Vogal 
António Agostinho Rosa Antunes, adiante designada 
como Segunda Outorgante. 
 
Celebram e aceitam reciprocamente, o presente Contrato-
Programa, nos termos do disposto no art. 23° da Lei n.º 
53-F/2006 de 29 de Dezembro (Regime Jurídico do 
Sector Empresarial Local), o qual se rege nos termos e 
pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa tem por objecto dotar a 
Municipália, EM dos meios financeiros necessários ao 
desenvolvimento do programa Desporto Sénior - Clube 
do Movimento, cuja responsabilidade pela implementação 
e operacionalização é do Município de Odivelas, no 
âmbito das competências cometidas às Autarquias Locais 
na área do Desporto. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

O Desporto Sénior - Clube do Movimento, é um 
programa de âmbito concelhio, destinado a todos os 
munícipes do Concelho de Odivelas com mais de 60 anos. 

 
Cláusula Terceira 

(Do Desenvolvimento do Projecto) 
 

1. O Programa Desporto Sénior - Clube do Movimento, 
para o ano de 2009/2010, irá abranger um universo 
estimado em 800 munícipes, durante um período de 9 
meses. 
 
2. Atendendo ao elevado número de munícipes, que se 
prevê, frequentarem a piscina, por razões de ordem 
logística, o programa irá decorrer em duas fases distintas, 
nos termos seguintes: 
 
a) A 1ª Fase decorrerá entre Outubro de 2009 e Fevereiro 
de 2010, abrangendo um número estimado de 400 alunos; 
 
b) A 2ª Fase decorrerá entre Fevereiro e Junho de 2010, 
abrangendo um número estimado de 400 alunos: 
 
3. Desde que devidamente justificado, o presente 
Programa poderá desenvolver-se em período inferior ao 
supra estipulado, o que deverá ser comunicado com a 
antecedência mínima de 30 dias à outra parte. 
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Cláusula Quarta 
(Das Obrigações, Controlo e Avaliação do Projecto) 

 
1. A Divisão de Desporto, da Câmara Municipal de 
Odivelas, responsabiliza-se pela recepção das 
candidaturas, pela planificação anual e respectiva 
distribuição de alunos, pelo plano de transportes e pela 
elaboração do relatório final global do desenvolvimento 
da actividade. 
 
2. A Municipália, EM. assegura e responsabiliza-se pela 
componente técnico - pedagógica do desenvolvimento da 
actividade, elabora o registo de assiduidade e o relatório de 
avaliação no final de cada fase. 
 
3. A coordenação e articulação do Contrato-Programa 
com a Municipália, EM competem à Divisão do 
Desporto, da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
Cláusula Quinta 

(Da Comparticipação Financeira) 
 

1. O desenvolvimento do objecto contratual, referido na 
Cláusula Primeira e no que se refere á época lectiva de 
2009/2010 terá, previsivelmente, um custo global de € 
42.264,00 (quarenta e dois mil duzentos e sessenta e 
quatro euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
2. O custo referido no ponto anterior tem por base o 
custo mensal por aluno, o qual se reputa no valor de € 
11,74 (onze euros e setenta e quatro cêntimos) na época 
lectiva de 2009/2010, para um universo previsível de 800 
participantes, desenvolvendo-se o projecto em duas fases 
de igual duração. 
 
3. O Município de Odivelas procederá à transferência 
mensal das verbas devidas pelo desenvolvimento do 
objecto do presente Contrato-Programa, contra 
documento mensal, a emitir pela Municipália, EM, onde 
conste o número efectivo de alunos inscritos e a 
frequentar o programa e o respectivo montante devido, 
nos termos do ponto 2 da presente Cláusula. 
 
4. A previsão do custo global do objecto do presente 
contrato bem como o custo mensal por aluno, terá em 
consideração os elementos variáveis em cada época 
lectiva, como número de participantes e a tabela de preços 
aplicável, devendo tais elementos constar em anexo ao 
presente Contrato-Programa, passando a fazer parte 
integrante do mesmo. 

 
Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Contrato tem início á data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor até final da segunda fase 
de desenvolvimento do Programa, considerando-se 
automaticamente renovado por iguais e sucessivos 
períodos, se não for denunciado, por escrito, por qualquer 

das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
em relação ao seu termos final ou a qualquer uma das suas 
posteriores renovações. 
 
2. A renovação do presente Contrato-Programa pressupõe 
a adequação dos seus termos às condições e custos 
inerentes ao desenvolvimento do objecto em causa para 
cada época lectiva, em consonância com o previsto no 
ponto 4 da Cláusula Quinta. 

 
Cláusula Sétima 
(Do Cabimento) 

 
O presente contrato tem cabimento orçamental no 
projecto Clube do Movimento. 

 
Cláusula Oitava 

(Do Foro) 
 

Para dirimir eventuais conflitos emergentes do presente 
contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Loures, 
com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula Nona 

(Disposições Finais) 
 

1. As partes obrigam-se, mutuamente, a cooperar no 
sentido de garantir a boa realização do objecto do 
presente Contrato-Programa. 
 
2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória 
ao presente Contrato-Programa deverá constar de 
documento escrito e assinado por ambas as partes e que 
constituirá anexo superveniente ao mesmo. 
 
O presente Contrato-Programa vai ser feito em duplicado, 
ficando cada uma das partes signatárias com um original 
do documento. 
 
Odivelas, …. de …. de 2010 
 
As Partes: 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

_____________________________ 
(Susana Fátima de Carvalho Amador) 

 
O Presidente do Conselho de Administração da 

Municipália, EM 
_____________________________ 

(Rui do Nascimento) 
 

O Vogal do Conselho de Administração da Municipália, 
EM 

_____________________________ 
(António Agostinho Rosa Antunes)” 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SIMTEJO, S.A. 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO ACORDO PARASSOCIAL COM A SIMTEJO S.A. 
 

Proposta de alteração do Acordo Parassocial celebrado 
entre o Município de Odivelas e a SIMTEJO - 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A, em 26 de Novembro de 2001 e aprovado na 20.ª 
Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, de 2001.10.02 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 20, de 2 a 15 de Outubro de 
2001, pág. 7), nomeadamente na sua Cláusula 6.ª, de 
acordo com Proposta n.º 12/PRES/2010, de 2010.04.19, 
nos termos do Aditamento ao Acordo Parassocial.  
 
(Abaixo publicam-se a Alteração ao Acordo Parassocial 
agora deliberada e o Acordo Parassocial de 2001, por não 
constar do Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 20 de 2001, acima referido) 

 
 

«ADITAMENTO AO ACORDO PARASSOCIAL 
CELEBRADO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2001 

 
Entre: 
 
AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A., titular do número 
de matrícula e de pessoa colectiva 503 093 742, com sede 
na Rua Visconde de Seabra, 3 em Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo de Lisboa, anteriormente sob o 
nº 4310/931104, com o capital social de €434.500.000,00, 
doravante abreviadamente designada por AdP; e 
 
Município de Lisboa; 
 
Município de Loures; 
 
Município de Vila Franca de Xira; 
 
Município da Amadora; 
 
Município de Mafra; 
 
Município de Odivelas; 
 
abreviadamente designados por Municípios; 
 
na qualidade de únicos accionistas da sociedade Simtejo - 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A., doravante abreviadamente designada por Sociedade, 
com sede em Lisboa; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
A. Foi celebrado, em 26 de Novembro de 2001, um 

Acordo Parassocial que visava, nomeadamente, regular 
o modo de designação dos membros dos órgãos 

sociais da Sociedade (adiante, apenas, “Acordo 
Parassocial”); 

 
B. A Sociedade, vai adoptar, em cumprimento da lei, a 

modalidade de fiscalização da sociedade segundo a 
qual a mesma compete a um conselho fiscal e um 
revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores 
oficiais de contas que não seja membro daquele órgão, 
nos termos da alínea b), do n.º 1, do mesmo artigo 
413.º do Código das Sociedades Comerciais; 

 
é celebrado o seguinte Aditamento ao Acordo Parassocial:  

 
Cláusula Única 

 
A AdP e os Municípios acordam em alterar a Cláusula 6ª 
do Acordo Parassocial, a qual passará a ter a seguinte nova 
redacção: 

 
“Cláusula 6ª 

 
1. O conselho de administração da Sociedade será composto por sete 
membros e o conselho fiscal será composto por três membros efectivos e 
um suplente. 
 
2. A AdP designará quatro administradores, entre os quais o 
Presidente do Conselho de Administração, e, ainda, o Vice-
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o Secretário da Mesa da 
Assembleia Geral, dois membros da Comissão de Vencimentos, 
entre os quais o Presidente, e dois membros efectivos, e um membro 
suplente do Conselho Fiscal, entre os quais o Presidente. 
 
3. Os Municípios terão direito a designar três administradores e, 
ainda, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, um membro da 
Comissão de Vencimentos e um membro efectivo do Conselho Fiscal, 
nos termos seguintes: 
 
a) Os Municípios de Lisboa e de Loures terão direito a designar um 
administrador, cada. 
 
b) A designação do terceiro administrador caberá, sucessiva e 
rotativamente, a partir do mandato que se inicia em 2010, aos 
Municípios de Odivelas, Vila Franca de Xira, Mafra e Amadora, 
cumprindo cada Administrador um mandato por inteiro. 
 
c) A designação do Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
caberá, sucessiva e rotativamente, a partir do mandato que se inicia 
em 2010, aos Municípios de Mafra, Amadora, Vila Franca de 
Xira e Odivelas, cumprindo cada Presidente um mandato por 
inteiro. 
 
d) A designação do membro da Comissão de Vencimentos caberá, 
sucessiva e rotativamente, a partir do mandato que se inicia em 
2010, aos Municípios de Amadora, Mafra, Odivelas e Vila 
Franca de Xira, cumprindo cada membro um mandato por inteiro. 
 
e) A designação do membro efectivo do Conselho Fiscal caberá, 
sucessiva e rotativamente, a partir do mandato que se inicia em 
2010, aos Municípios de Vila Franca de Xira, Odivelas, 
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Amadora e Mafra, cumprindo cada membro um mandato por 
inteiro. 
 
4. A destituição e substituição dos membros dos órgãos sociais 
depende, sem prejuízo do disposto no Código das Sociedades 
Comerciais quanto à destituição dos membros do conselho fiscal, 
exclusivamente da vontade dos accionistas que hajam procedido à sua 
designação, salvo se os membros dos órgãos sociais tiverem incorrido 
em responsabilidade penal ou cível por actos realizados contra o 
interesse da Sociedade. Os custos inerentes à destituição sem justa 
causa dos membros dos órgãos sociais serão da responsabilidade dos 
accionistas que os tenham designado. 
 
5. O disposto nos números anteriores não será observado nos casos 
em que houver lugar à aplicação do estabelecido no artigo 12° dos 
Estatutos da Sociedade.” 
 
O presente aditamento contém três folhas, foi celebrado 
em Lisboa, no dia [...] de [...] de dois mil e dez, em sete 
exemplares, que farão igualmente fé, ficando um em 
poder de cada uma das partes. 
 
AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. 
 
Município de Lisboa 
 
Município de Loures 
 
Município de Vila Franca de Xira 
 
Município da Amadora 
 
Município de Mafra 
 
Município de Odivelas» 

 
 

“ACORDO PARASSOCIAL 
 

Entre: 
 
AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A., matriculada na 
C.R.C. de Lisboa, sob o nº 4 310, com o capital social de 
330.000.000 euros, titular do NIPC 503 093 742, com 
sede na Av. Júlio Dinis, 11, Lisboa e escritórios na 
Avenida da Liberdade, 110, 5°, 1269-042 LISBOA, 
doravante abreviadamente designada por AdP; e 
 
Município de Lisboa; 
Município de Loures; 
Município de Vila Franca de Xira; 
Município da Amadora; 
Município de Mafra; 
Município de Odivelas; 
 
abreviadamente designados por Municípios; 
 
na qualidade de únicos accionistas da sociedade Simtejo - 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 

S.A., doravante abreviadamente designada por Sociedade, 
com sede em Lisboa; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
A. Se prevê que a entrada em plena exploração do sistema 
multimunicipal de saneamento do Tejo e Trancão ocorra 
dentro de cerca de cinco anos; 
 
B. Os Municípios pretendem reservar, desde já, a 
possibilidade de, nessa altura, passarem a deter a 
totalidade do capital social da Sociedade; 
 
C. Os accionistas pretendem, também, regular o modo de 
designação dos membros dos órgãos sociais; 
 
é celebrado o seguinte acordo parassocial: 

 
 

Cláusula 1ª 
 

1. Fica estabelecida, após a recepção provisória de todas as 
obras previstas no projecto global constante do Anexo 1 
do contrato de concessão do Sistema Multimunicipal de 
Saneamento do Tejo e Trancão e no prazo previsto no 
número seguinte, a possibilidade do exercício do direito 
de compra, pelo conjunto dos Municípios que integram o 
sistema, da totalidade das acções detidas pela AdP na 
Sociedade, obrigando-se reciprocamente a AdP a vendê-
las ao conjunto dos Municípios, desde que o exercício do 
direita de compra incida sobre a totalidade da sua 
participação accionista, pelo preço resultante de uma 
avaliação a efectuar conjuntamente por duas das entidades 
credenciadas pelo Ministério das Finanças, para efeitos de 
avaliação de empresas do sector empresarial do Estado, 
sendo uma delas escolhida pela AdP e outra pelos 
Municípios. 
 
2. A AdP obriga-se a comunicar a cada um dos 
Municípios a ocorrência da recepção provisória supra 
referida, através de carta registada e com aviso de 
recepção, na qual se fará a expressa menção do prazo, de 
seis meses a contar da recepção dessa comunicação, para, 
sob pena de caducidade, o exercício do direito de compra 
por parte dos Municípios. 
 
3. Para efeitos do exercício do direito de compra o 
conjunto dos Municípios deverá comunicar à AdP a sua 
intenção de compra através de carta registada e com aviso 
de recepção. 

 
Cláusula 2ª 

 
1. No caso de a AdP deixar de ser uma empresa pública, à 
luz do conceito do nº 1 do artigo 3° do Decreto-Lei nº 
558/99, de 17 de Dezembro, poderá ser exercido pelo 
conjunto dos Municípios o direito de compra da 
totalidade das acções detidas pela AdP na Sociedade ou, 
em alternativa, de apenas acções representativas de 2% do 
capital social da Sociedade, conforme sua opção, 
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obrigando-se, reciprocamente, a AdP a proceder a tal 
venda ao conjunto dos Municípios, pelo preço resultante 
de uma avaliação a efectuar conjuntamente por duas 
entidades credenciadas pelo Ministério das Finanças, para 
efeitos de avaliação de empresas do sector empresarial do 
Estado, sendo uma delas escolhida pela AdP e outra pelos 
Municípios. 
 
2. A AdP obriga-se a comunicar a cada um dos 
Municípios a ocorrência do facto referido no número 
anterior, através de carta registada e com aviso de 
recepção, na qual fará a expressa menção do prazo de três 
meses, contado da data da respectiva recepção, para o 
conjunto dos Municípios optar por adquirir a totalidade 
das acções detidas pela AdP ou apenas as acções 
representativas de 2% do capital social da Sociedade. 
 
3. O conjunto dos Municípios obriga-se a comunicar à 
AdP a sua opção de aquisição da totalidade das acções 
detidas pela AdP ou das acções representativas de 2% do 
capital social da Sociedade, através de carta registada e 
com avisa de recepção. 
 
4. A aquisição das acções pelos Municípios, sob pena de 
caducidade, terá lugar no prazo de seis meses ou de um 
ano, consoante a aquisição seja, respectivamente, das 
acções representativas de 2% do capital social ou da 
totalidade das acções detidas pela AdP na Sociedade, a 
contar da data da recepção da comunicação dos 
Municípios à AdP a que se refere o n.º 3 da presente 
cláusula. 

 
Cláusula 3ª 

 
1. Nos casos de fusão ou de cisão da AdP, nos termos dos 
Capítulos IX e X do Título I do Código das Sociedades 
Comerciais, das quais resulte que a empresa que passe a 
deter a participação na Sociedade, antes da AdP, não seja 
uma empresa pública, à luz do conceito do nº 1 do artigo 
3º do Decreto-Lei nº 558/99, de 17 de Dezembro, os 
Municípios terão o direito de compra da totalidade das 
acções detidas pela AdP na Sociedade ou, em alternativa, 
das acções representativas de 2% do capital social da 
Sociedade, conforme sua opção, pelo preço resultante de 
uma avaliação a efectuar conjuntamente por duas 
entidades credenciadas pelo Ministério da Finanças, para 
efeitos de avaliação de empresas do sector empresarial do 
Estado, sendo uma delas escolhida pela AdP e outra pelos 
Municípios. 
 
2. A AdP obriga-se a comunicar a cada um dos 
Municípios a ocorrência do facto referido no número 
anterior, através de carta registada e com aviso de 
recepção, na qual fará a expressa menção do prazo de três 
meses, contado da data da respectiva recepção, para o 
conjunto dos Municípios optar por adquirir a totalidade 
das acções detidas pela AdP ou apenas as acções 
representativas de 2% do capital social da Sociedade. 
 

3. O conjunto dos Municípios obriga-se a comunicar à 
AdP e à empresa que passar a deter a participação na 
Sociedade, anteriormente detida pela AdP, a sua opção 
pela aquisição da totalidade das acções detidas pela AdP 
ou apenas das acções representativas de 2% do capital 
social da Sociedade, através de carta registada e com aviso 
de recepção. 
 
4. A aquisição das acções pelos Municípios, sob pena de 
caducidade, terá lugar no prazo de seis meses ou de um 
ano, consoante a aquisição seja, respectivamente, das 
acções representativas de 2% do capital social ou da 
totalidade das acções detidas pela AdP na Sociedade, a 
contar da data da recepção da comunicação dos 
Municípios à AdP a que se refere o nº 3 de presente 
cláusula. 
 
5. A AdP obriga-se a fazer constar inequivocamente dos 
documentos de fusão ou de cisão a obrigação de a 
empresa que passe a deter a participação na Sociedade, 
aceitar o disposto no presente acordo parassocial. 

 
Cláusula 4ª 

 
1. Para poderem exercer o direito de compra estabelecido 
nas cláusulas lª, 2ª e 3ª, os Municípios, no caso de 
aquisição da totalidade das acções detidas pela AdP na 
Sociedade, terão que assumir, na proporção da sua 
participação na Sociedade e no acto de aquisição, a 
posição da AdP em todos os empréstimos relativos à 
Sociedade, nomeadamente, substituindo-a na sua 
qualidade de garante, se tal for aceite pelas entidades 
mutuantes, ou, caso contrário, procedendo ao pagamento 
dos mesmos.  
 
 
2. No caso de os Municípios pretenderem adquirir, nos 
termos das cláusulas 2ª e 3ª, apenas as acções 
representativas de 2% do capital social da Sociedade, os 
mesmos Municípios assumirão, na proporção da sua 
participação na Sociedade, o estabelecido no número 
anterior, mas apenas no que respeita aos empréstimos em 
que a AdP seja o único accionista a surgir como garante 
em consequência da detenção da maioria do capital social 
da Sociedade. 

 
Cláusula 5ª 

 
Para o cômputo dos prazos referidos no número 2 da 
cláusula 1ª, no número 4 da cláusula 2ª e no número 4 da 
cláusula 3ª não será considerado o período de tempo, para 
além de trinta dias, durante o qual durar a realização da 
avaliação do preço da venda a que se referem os números 
1 das Cláusulas lª, 2ª e 3ª, consoante os casos. 

 
Cláusula 6ª 

 
1. O conselho de administração da Sociedade será 
composto por sete membros executivos. 
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2. A AdP designará quatro administradores, entre os quais 
o Presidente do Conselho de Administração, e, ainda, o 
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o 
Secretário da Mesa da Assembleia Geral, dois membros da 
Comissão de Vencimentos e o Fiscal Único. 
 
3. Os Municípios terão direito a designar três 
administradores e, ainda, o Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral e um membro da Comissão de 
Vencimentos, nos termos seguintes: 
 
a) Os Municípios de Lisboa e de Loures terão direito a 
designar um administrador, cada. 
 
b) A designação do terceiro administrador caberá, 
sucessiva e rotativamente, aos Municípios de Vila Franca 
de Xira, Mafra, Amadora e Odivelas, cumprindo cada 
Administrador um mandato por inteiro. 
 
c) A designação do Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral caberá, sucessiva e rotativamente, aos Municípios da 
Amadora, Vila Franca de Xira, Odivelas e Mafra, 
cumprindo cada Presidente um mandato por inteiro. 
 
d) A designação do membro da Comissão de 
Vencimentos caberá, sucessiva e rotativamente, aos 
Municípios de Mafra, Odivelas, Vila Franca de Xira e 
Amadora, cumprindo cada membro um mandato por 
inteiro. 
 
4. A destituição e substituição dos membros dos órgãos 
sociais depende exclusivamente da vontade dos 
accionistas que hajam procedido à sua designação, salvo se 
os membros dos órgãos sociais tiverem incorrido em 
responsabilidade penal ou cível por actos realizados contra 
o interesse da Sociedade. Os custos inerentes à destituição 
sem justa causa dos membros dos órgãos sociais serão da 
responsabilidade dos accionistas que os tenham 
designado. 
 
5. O disposto nos números anteriores não será observado 
nos casos em que houver lugar à aplicação do estabelecido 
no artigo 12° dos Estatutos da Sociedade. 

 
Cláusula 7ª 

 
Após a recepção provisória de todas as obras previstas no 
projecto global constante do Anexo 1 do contrato de 
concepção do Sistema Multimunicipal de Saneamento do 
Tejo e Trancão, o presente acordo parassocial será revisto, 
tendo em consideração as circunstâncias existentes. 
 
(…), (…) de (…) de 2001 
 
AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. 
Município de Lisboa 
Município de Loures 
Município de Vila Franca de Xira 
Município da Amadora 
Município de Mafra 

Município de Odivelas” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

COMEMORAÇÕES DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 
 

 
 

REGULAMENTO DA CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS 
 
Regulamento da corrida de carrinhos de rolamentos, a 
ecorrer no dia 3 de Junho pelas 10h30m, com início na 
Rua Laura Alves e termino junto ao metro de Odivelas, 
no âmbito das comemorações do Dia Mundial do 
Ambiente de 2010, e que tem como objectivo a 
sensibilização para as questões ambientais, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2010/4319, de 
2010.04.16, nos termos do referido Regulamento 
(documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO 
 

 
 

REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB2,3 GONÇALVES CRESPO 
MINUTA DE CONTRATO ADICIONAL 

 
Proposta de minuta do contrato adicional referente a erros 
e omissões, omissões e trabalhos a menos, da empreitada 
de remodelação da Escola EB 2, 3 Gonçalves Crespo, na 
Pontinha, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/4171, de 2010.04.14. 
 

“CONTRATO ADICIONAL N.º …./10 
EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA EB 2, 3  

GONÇALVES CRESPO, NA PONTINHA 
 

- No dia … de ………… de 2010, no Edifício da Câmara 
Municipal de Odivelas, perante mim, Lina Maria Palma do 
Nascimento, Licenciada em Administração Regional e 
Autárquica, Oficial Público, conforme despacho de 
nomeação número 119/PRES/2009, proferido pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, em 6 de 
Novembro de 2009, compareceram como outorgantes:  
Primeira - Susana de Fátima Carvalho Amador, Licenciada 
em Direito, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
casada, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho de 
Portalegre, com domicílio profissional nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, Odivelas, em representação deste Município, 
pessoa colectiva com o número 504 293 125. 
Segundo - ………………………………, (estado civil), 
natural da Freguesia de ……………., Concelho de 
………………, residente na 
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……………………………., portador do bilhete de 
identidade número …………., emitido a …. de ……….. 
de ……….., pelos Serviços de Identificação Civil de 
……….., em representação e na qualidade de 
…………….. de HCI – Construções, S.A, com sede na 
Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 131, 1700 – 029 
Lisboa, com o número único de pessoa colectiva e registo 
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 500 
929 289, com o capital social da importância de 
10.000.000,00 euros, conforme verifiquei pela consulta 
on-line da certidão permanente, com o código de acesso 
…….-……..-………, subscrita em …… de …. de 
……… e válida até ….. de ………. de 20…., titular do 
alvará de construção com o número 1401, emitido pelo 
Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P, válido até 31 
de Janeiro de 2011 
-Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto ao 
primeiro por conhecimento pessoal e a do segundo pela 
exibição do respectivo bilhete de identidade.  
- Declararam:  
Primeira - Que, na sequência do Contrato de Empreitada 
celebrado no dia 18 de Junho de 2009, referente à 
Empreitada de Remodelação da EB 2, 3 Gonçalves 
Crespo, na Pontinha, se constatou a existência de erros e 
omissões, omissões ao projecto, e trabalhos a menos, 
conforme lista de medições anexa e encargo de estaleiro 
por impedimentos ao início dos trabalhos, de acordo com 
o artigo 354.º do CCP.  
Segunda - Os erros e omissões no valor de duzentos e 
vinte mil, duzentos e três euros e oitenta e seis cêntimos, 
as omissões ao projecto no valor de cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois euros e noventa e oito 
cêntimos, os trabalhos a menos no valor de cinquenta e 
dois mil, oitocentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e 
um cêntimos e os encargos de estaleiro por impedimentos 
ao início dos trabalhos no valor de quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e nove euros e dez cêntimos, foram 
aprovados por deliberação da Câmara Municipal de 
Odivelas, na 5ª reunião ordinária, realizada em 10 de 
Março de 2010, mediante proposta constante na 
informação n.º 2010/1608 de 05 de Fevereiro de 2010, os 
quais foram igualmente conferidos e confirmados pelos 
Serviços Municipais.  
Terceira - O valor da adjudicação é de duzentos e sessenta 
e oito mil, duzentos e setenta e oito euros e quarenta e 
três cêntimos, de acordo com a lista de preços unitários 
que faz parte integrante deste contrato, com exclusão do 
IVA - Imposto Sobre Valor Acrescentado, à taxa legal em 
vigor. 
Quarta - O encargo total resultante do contrato tem 
cabimento na rubrica orçamental seguinte: COE – 
05.03/07.01.03.05; PPI – 2010/I/60.  
Quinta - Os trabalhos adicionais mencionados na cláusula 
segunda serão executados no prazo de trinta dias a contar 
da data de celebração do presente contrato.  
Sexta - Foi apresentada para execução do presente 
contrato a garantia bancária número ………….., emitida a 
…….. de …………….. de 2010, pela 
………………………., no valor de ……………….., 
correspondente a 5% do valor da adjudicação.  

Sétima - Que, quanto ao mais, se aplicarão as normas 
reguladoras do Decreto – Lei n.º 34/2009 de 06 de 
Fevereiro e em tudo o que não esteja especialmente 
previsto no referido Decreto-Lei, é aplicável 
subsidiariamente o disposto no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro.  
Assim o disseram.  
Foi dispensada a leitura dos documentos complementares 
deste contrato, do qual fazem parte integrante, por os 
outorgantes terem declarado que conhecem perfeitamente 
o seu conteúdo. 
- O contrato está de acordo com a minuta aprovada na 
……ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em …… de ………. de 2010.  
Exibiram-me:  
- Declaração emitida a …… de ……….. de …..., pelo 
Instituto da Segurança Social, I.P, relativa à situação 
contributiva da adjudicatária.  
- Certidão emitida a …………. de …………… de ……, 
pelo Serviço de Finanças de …………..., relativa à 
situação tributária da adjudicatária.  
- Aos outorgantes na presença simultânea de todos fiz em 
voz alta a leitura deste contrato e a explicação do seu 
conteúdo.  
Conta: Pago por meio das guias números  .......... e ...........” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI DO PORTO PINHEIRO  
 

Proposta de nova prorrogação de prazo da empreitada de 
construção da Escola EB1/JI do Porto Pinheiro, em 
Odivelas, através da concessão de 90 dias, passando o 
prazo contratual desta empreitada de 10 de Abril de 2010 
para 9 de Julho de 2010, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/3831, de 2010.04.06. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

MANUAIS ESCOLARES E OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS 
AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 2010-2011 

 
Proposta de atribuição de manuais escolares aos alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Município 
de Odivelas, para o ano lectivo 2010/2011, cujo montante 
global estimado a despender com a aquisição de manuais 
escolares e outros recursos pedagógicos é de €209.000,00 
(duzentos e nove mil euros), com IVA à taxa legal, num 
total de 18.717 manuais escolares de Língua Portuguesa, 
Matemática e Estudo do Meio. A referida atribuição será 
efectuada nos seguintes moldes, de acordo com o 
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proposto na informação n.º Interno/2010/4124, 
2010.04.13: 
 
Primeira fase do processo: 
 
Inicia-se a partir de 15 de Maio de 2010 com o 
levantamento dos manuais escolares adoptados em cada 
escola, por cada ano de escolaridade e dos preços de 
venda ao público. Até final de Maio, efectua-se o 
levantamento do n.º de alunos a frequentarem os 2.º, 3.º e 
4.º anos de escolaridade, e a estimativa do n.º total de 
alunos que irão frequentar o 1.º ano. Recolhidos estes 
elementos, o pedido de desencadeamento do 
procedimento inerente à prestação do serviço de 
fornecimento dos manuais escolares por editar será 
efectuado até 15 de Junho, seguindo-se a distribuição dos 
manuais nas trinta escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho a partir de 30 de Julho. Esta primeira fase 
terá de estar concluída até 20 de Agosto de 2010, sendo 
que a recolha na Câmara Municipal de Odivelas dos 
referidos manuais e a sua entrega nos estabelecimentos de 
ensino se fará através de uma prestação de serviços de 
transporte/entrega dos manuais, no valor de €2.100,00 
(dois mil e cem euros), com o intuito de se efectuar o 
controlo dos materiais adjudicados e efectivamente 
entregues e de os mesmos estarem de forma atempada 
nos respectivos estabelecimentos de ensino. A entrega terá 
início previsto para dia 1 de Agosto de 2010 e terá de estar 
concluída dia 20 de Agosto de 2010. 
 
Segunda fase do processo: 

 
Para salvaguardar o interesse dos alunos provenientes de 
transferências e matrículas tardias, movimento de alunos 
habitual durante o 1.º período lectivo, através de uma 
aquisição de serviços para fornecimento dos manuais 
escolares até ao final de Novembro de 2010 para todos os 
anos de escolaridades do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

COLINAS BIKE TOUR 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal, datado de 2010.04.15, exarado na informação 
n.º Interno/2010/3844, de 2010.04.07, para atribuição de 
um apoio, sob a forma de transporte, ao Colinas Bike 
Tour, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) – 
Medida 6, realizado em veículo municipal no dia 17 de 
Abril de 2010, para deslocação a Ferreira do Alentejo, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/3844, de 2010.04.07. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL PRESA CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal, datado de 2010.04.15, exarado na informação 
n.º Interno/2010/4005, de 2010.04.09, para atribuição de 
um apoio, sob a forma de transporte, ao Grupo 
Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) – Medida 6, realizado em veículo 
municipal no dia 18 de Abril de 2010, para deslocação a 
Vilar (Cadaval), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2010/4005, de 2010.04.09. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL PRESA CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) – Medida 6, a realizar 
em veículo municipal no dia 1 de Maio de 2010, para 
deslocação a Barro (Torres Vedras), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/4105, de 
2010.04.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BTT CHAPIM & COMPANHIA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
BTT Chapim & Companhia, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal no 
dia 16 de Maio de 2010, para deslocação a Porto Covo, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/4118, de 2010.04.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO ESCOLAR REPUBLICANO TENENTE VALDEZ 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Escolar Republicano Tenente Valdez, no âmbito 
do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo 
municipal no dia 8 a 11 de Maio de 2010, para deslocação 
a Santa Comba Dão, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/3544, de 2010.03.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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COMISSÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS 
E IDOSOS DE CANEÇAS -  CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de Caneças, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma 
D, a realizar em veículo municipal nos dias 31 de Maio e 
10 de Junho de 2010 (ida e volta, respectivamente) e dias 
20 e 29 de Setembro de 2010 (ida e volta, 
respectivamente), para deslocação a Esposende, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/3580, 
de 2010.03.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS 
E IDOSOS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos da Póvoa 
de Santo Adrião, no âmbito do Programa de Apoio às 
Entidades Sociais de Odivelas (PAESO) - Subprograma 
D, a realizar em veículo municipal no dia 24 de Abril de 
2010, para deslocação a Torres Vedras – Cadaval – 
Bombarral – Óbidos - Rio Maior - Santarém, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/4121, 
de 2010.04.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO INFANTIL DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Infantil de Odivelas, enquadrável no disposto na 
alínea b) do número 4 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, a realizar em veículo municipal do dia 19 
a 28 de Julho de 2010, para deslocação à Costa da 
Caparica, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/3675, de 2010.03.30. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Comunidade Lusófona, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal no dia 1 de Maio de 2010, para deslocação à 
Ericeira, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/4310, de 2010.04.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

URBANISMO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2004 
B.º NOVO DAS FONTAÍNHAS, LOTES 4 E 29 -  RAMADA 

 
Proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2004, 
relativa aos Lotes 4 e 29, do Bairro Novo das Fontainhas, 
na freguesia da Ramada, nas condições das informação 
jurídica n.º 022/SVM/DGOU/DRU/10, de 2010.02.08 e 
da informação do sector de arquitectura n.º 
73/CR/DRU/DGOU/10, de 2010.03.15, de acordo com 
o proposto na folha 1241, constantes do processo n.º 
34362/OM. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2004 
B.º TOMADA DA AMOREIRA, LOTES 27 E 72 -  RAMADA 

 
Proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2004, 
relativa aos Lotes 27 e 72, do Bairro Tomada da 
Amoreira, na freguesia da Ramada, nas condições das 
informação jurídica n.º 005/IF/DGOU/DRU/09, 
2009.01.23 e da informação do sector de arquitectura n.º 
72/CR/DRU/DGOU/10, de 2010.03.12, de acordo com 
o proposto na folha 1846, constantes do processo n.º 
40632/OM. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
B.º SOL NASCENTE, LOTE 185 -  RAMADA 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
185, inserido no Bairro Sol Nascente, freguesia de 
Famões, pelo depósito caução n.º 402, efectuado na Caixa 
Geral de Depósitos, a favor da Câmara Municipal de 
Odivelas, no valor de €3.308,16 (três mil, trezentos e oito 
euros e dezasseis cêntimos), para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2007, 
de 27 de Dezembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 065/PC/DRU/DGOU/2010, de 
2010.03.31. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 49/PRES/2010 
 

Assunto: Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências da Presidente da Câmara Municipal no 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira Sousa 
 
Nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no n.º 3 
do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
nos artigos 5º n.º 2, artigo 8º n.º 2, artigo 11º, e artigo 75º, 
todos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e 
pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e genericamente 
nos artigos 35º e 36º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro e demais legislação habilitante, delego e 
subdelego, pelo presente despacho, no Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Senhor Arquitecto António Sousa, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento, com excepção da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e de Projectos Especiais: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas;  

 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 

respectivo plano anual, com excepção das referentes 
ao pessoal dirigente;  

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

mapas e relatórios de assiduidade;  
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção dos referidos no art.º 71º do estatuto 
disciplinar;  

 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27º do Decreto-Lei n.º 259/98, 18 de Agosto, bem 
como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em 
dias de descanso semanal, complementar e feriados, 
sempre que assim o exija o funcionamento do serviço;  

6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 
de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
estabelecidos;  

 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares;  
 
8. Propor ao Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira a autorização do abono de vencimento de 
exercício perdido por motivo de doença, bem como o 
exercício de funções que dê lugar à reversão de 
vencimento de exercício;  

 
9. Propor ao Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira a verificação domiciliária de doença nos 
termos do artigo 33º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 
31 de Março, bem como mandar submeter 
funcionários a juntas médicas;  

 
10. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade;  
 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos urbanísticos, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei;  

 
12. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos a processos urbanísticos;  
 
13. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
14. Conceder licenças de ocupação da via pública por 

motivo de obras;  
 
15. Autorizar a renovação de licenças que dependa 

unicamente do cumprimento de formalidades 
burocráticas ou similares pelos interessados;  

 
16. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro;  

 
17. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao 
montante de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), 
com a possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais até ao montante de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, 
aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 
alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e 
o cumprimento do estabelecido no artigo 16º do 
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Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art. 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal;  

 
18. Autorizar o pagamento das despesas até ao montante 

de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos termos 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, com a 
possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais até ao montante de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos 
Contratos Públicos publicado em anexo ao Decreto-
Lei n.º 18/2008, 29/01;  

19. Verificar a conformidade da execução das operações 
urbanísticas superiormente determinadas com os 
projectos aprovados e as condições do licenciamento 
ou da comunicação prévia admitida.  

 
20. Assegurar a fiscalização administrativa de forma a 

verificar a conformidade da realização de quaisquer 
operações urbanísticas sujeitas a fiscalização 
administrativa, independentemente da sua sujeição a 
prévio licenciamento, admissão de comunicação 
prévia, autorização de utilização ou isenção de 
controlo prévio, com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis e a prevenir os perigos que 
da sua realização possam resultar para a saúde e 
segurança das pessoas. 

 
21. 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 alvarás, autorizações 
ou comunicações prévias admitidas; 

 
22. 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; 

 
23. Proceder a vistorias e diligências diversas, a iniciativa 

do Município ou requerimento dos particulares;  
 
24. Detectar e propor o embargo das obras de 

urbanização, de edificação ou de demolição, bem 
como quaisquer trabalhos de remodelação de 
terrenos, quando estejam a ser executadas sem o 
necessário controlo prévio, em desconformidade com 
o respectivo projecto aprovado ou condições da 
autorização, licenciamento ou admissão da 
comunicação prévia ou em violação das normas legais 
e regulamentares aplicáveis. 

 
25. Participar a prática de ilícitos urbanísticos puníveis 

como contra-ordenação ou crime. 
 

26. Propor a demolição total ou parcial das edificações 
que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde 
e segurança das pessoas; 

 
27. Proceder à autuação dos processos decorrentes da 

actividade da sua área funcional específica, 
respeitantes a obras ilegais, pedidos de vistoria, 
diligências e denúncias diversas;  

 
28. Informar pedidos de ramal de água ou esgotos, ou 

baixada de electricidade;  
 
29. Informar pedidos de autorização de utilização e a 

constituição de propriedade horizontal;  
 
30. Autorizar a utilização de edifícios e suas fracções, 

bem como as alterações à mesma, salvo nos situados 
em área abrangida por operação de loteamento ou 
plano municipal de ordenamento do território, 
quando a utilização não tenha sido precedida pode 
obras sujeitas a licença administrativa ou a 
comunicação prévia, nos termos do art.º 50 n.º 2 do 
D.L. 555/99, de 16/12, na sua actual redacção, ou 
nos casos dos procedimentos de autorização que 
tramitam ao abrigo do D.L. 555/99, de 16/12, com a 
redacção que lhe foi dada pelo D.L. 177/2001, de 
04/06;  

 
31. Dirigir a instrução dos procedimentos de controlo 

prévio das operações urbanísticas, nos termos do art.º 
8 n.º 2 do D.L. 555/99, de 16/12;  

 
32. Decidir as questões de ordem formal e processual que 

possam obstar ao conhecimento de qualquer pedido 
apresentado no âmbito do D.L. 555/99, de 16/12, 
nos termos do art.º 11º n.º 1 do mesmo diploma;  

 
33. Proferir despacho de aperfeiçoamento do pedido, no 

prazo de 8 (oito) dias a contar da respectiva 
apresentação, nos termos do art.º 11º n.º 2 do D.L. 
555/99, de 16/12;  

 
34. Proferir despacho de rejeição liminar, no prazo de 10 

(dez) dias a contar da apresentação do requerimento 
ou comunicação, nos termos do art.º 11º n.º 4 do 
D.L. 555/99, de 16/12;  

 
35. Notificar o requerente e proferir despacho de rejeição 

liminar, nos termos do art.º 11º n.º 3 do D.L. 555/99, 
de 16/12;  

36. Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência da 
decisão ou deliberação que confiram esse direito, nos 
termos do art.º 75º do D.L. 555/99, de 16/12;  

 
37. Proceder ao registo na conservatória do registo 

predial do embargo e sua cessação ou caducidade, nos 
termos do artigo nos termos do art.º 102 n.º 8 do 
D.L. 555/99, de 16/12;  
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38. Promover as consultas às entidades que, nos 
procedimentos que se encontram em tramitação ao 
abrigo do D.L. 555/99, de 16/12, devam emitir 
parecer, autorização ou aprovação relativamente às 
operações urbanísticas sujeitas a informação prévia, 
licenciamento ou comunicação prévia;  

 
39. A competência prevista no art.º 6 º, art.º 9º, art.º 10º e 

art.º 15º do D.L. 11/2003, de 18/01, relativamente à 
instalação e funcionamento das infra-estruturas de 
suporte das estações de radiocomunicações e 
respectivos acessórios.  

 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora delegadas poderão, por sua vez, 
ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e 
com autorização prévia da signatária. 
 
O presente despacho revoga o despacho 
136/PRES/2009, de 11 de Novembro de 2009. 
Através do presente despacho, ratificam-se todos os 
despachos proferidos pelo Sr. Director do DGOU, no 
âmbito das competências supra referenciadas nos termos 
do disposto no artigo 137º do Código do Procedimento 
Administrativo.  
 
Odivelas, 21 de Abril de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 50/PRES/2010 
 

Assunto: Portal das Reuniões da Câmara - 
Desmaterialização da documentação 
 
A Câmara Municipal de Odivelas está a implementar um 
Portal para as Reuniões de Câmara, através de uma 
solução digital integrada que tem como suporte uma 
plataforma tecnológica colaborativa e de gestão 
documental. 

Neste âmbito as Reuniões da Câmara Municipal passam a 
decorrer com base na documentação em suporte digital 
devendo, para uma boa optimização dos recursos, os 
serviços atenderem ao seguinte: 
 
1. Os processos para inclusão na Ordem de Trabalhos e 
deliberação nas Reuniões de Câmara devem ser enviados, 
exclusivamente por meios electrónicos - e-doclink; 
 
2. A documentação, a enviar em suporte digital e que 
consta nos processos, devem incluir as peças essenciais 
para a deliberação. Os processos com a restante 
documentação devem ser enviados, fisicamente, pare a 
SAOM e aí serão disponibilizados para consulta dos 
membros do Executivo Municipal; 
 
3. Os documentos que, pela dimensão dos ficheiros, não 
possam ser enviados por e-doclink devem os serviços 
solicitar ao GISC a sua transferência para a SAOM. A 
referida transferência deve ser mencionada na respectiva 
distribuição e-doclink. 
 
Odivelas, 26 de Abril de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 51/PRES/2010 
 

Assunto: Tolerância de ponto 
Visita do Papa Bento XVI a Portugal 
 
A propósito da visita do Papa Bento XVI a Portugal que 
ocorrerá de 11 a 14 de Maio, o Governo decretou 
tolerância de Ponto para os trabalhadores da 
Administração Pública na tarde de dia 11 (Concelho de 
Lisboa), no dia 13 (para todo o Pais) e na manhã de dia 14 
(Concelho do Porto). 
 
Assim, e não obstante a laicidade em que assenta a nossa 
República, o Executivo Municipal em associação ao 
evento pretende viabilizar a participação dos trabalhadores 
interessados, dispensando-os do cumprimento das suas 
actividades profissionais nos dias em que as cerimónias 
religiosas terão lugar em Lisboa e em Fátima. 
 
Assim sendo determino, nos termos da competência que 
me é atribuída pela al. a), do n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, pelas Declarações de 
Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e n.º 9/2002, 
de 5 de Março e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, que no período da tarde do próximo dia 11 
para os trabalhadores que se encontrem ao serviço nesse 
dia, e durante todo o dia 13, seja concedida tolerância de 
ponto aos trabalhadores municipais. 
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Ficam excepcionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre trabalhadores e a coordenação da 
Loja. 
 
Ficam, igualmente, excepcionados do disposto no 
presente Despacho, os serviços que, atento o carácter 
imprescindível do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmas 
usufruirão da referida dispensa em momento posterior, a 
acordar com o respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho afixando-o nas respectivas portas para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 30 de Abril de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 4/DDGOU/2010 
 

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 
49/PRES/2010, e nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, no n.º 2 do artigo 8.º, n.º 10 do 
artigo 11.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
60/2007, de 4 de Setembro, e ao abrigo do disposto nos 
artigos 35.º e 36.º do Código do 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, pelo presente despacho 
SUBDELEGO na Sra. Arquitecta Ana Paula Figueiredo 
Viegas Murgeiro, Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, as competências que a seguir se 
enunciam e que serão exercidas no âmbito da referida 
Divisão: 
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 

 

2. No quadro do competente mapa, autorizar férias e 
acumulação de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 

 
3. Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção 

das referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar; 
 
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando a informação neles constante e 
a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
6. Autorizar termos de abertura e encerramento em 

livros sujeitos a essa formalidade, designadamente 
livros de obra; 

 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos urbanísticos, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei; 

 
8. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos a processos urbanísticos; 
 
9. 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 produz efeitos a partir 
de 21 de Abril de 2010. 
 
Odivelas, 21 de Abril de 2010 

 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
(António de Sousa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 5/DDGOU/2010 
 

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 e subdelegadas pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, pelo 
Despacho nº 49/PRES/2010, e nos termos da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no 
n.º 2 do artigo 8.º, n.º 10 do artigo 11.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e ao 
abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código do 
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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, pelo presente 
despacho SUBDELEGO na Sra. Arquitecta Lizete da 
Conceição Brito Coelho Cunha, Chefe da Divisão de 
Reabilitação Urbana, as competências que a seguir se 
enunciam e que serão exercidas no âmbito da referida 
Divisão: 
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 

 
2. No quadro do competente mapa, autorizar férias e 

acumulação de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 

 
3. Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção 

das referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar; 
 
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando a informação neles constante e 
a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
6. Autorizar termos de abertura e encerramento em 

livros sujeitos a essa formalidade, designadamente 
livros de obra; 

 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos urbanísticos, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei; 

 
8. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos a processos urbanísticos; 
 
9. 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 produz efeitos a partir 
de 21 de Abril de 2010. 
 
Odivelas, 21 de Abril de 2010 

 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
(António de Sousa) 

 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 6/DDGOU/2010 
 

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 
49/PRES/2010, e nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, no n.º 2 do artigo 5.º, n.º 2 do 
artigo 8.º e n.º 10 do artigo 11.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e ao 
abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código do 
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, pelo presente 
despacho SUBDELEGO na Sra. Engenheira Margarida 
Maria Amaral Isaac Barata Esteves Perdigoto, Chefe da 
Divisão de Fiscalização Urbanística, as competências que 
a seguir se enunciam e que serão exercidas no âmbito da 
referida Divisão: 
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 

 
2. No quadro do competente mapa, autorizar férias e 

acumulação de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 

 
3. Visar informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção 

das referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar; 
 
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando a informação neles constante e 
a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
6. Autorizar termos de abertura e encerramento em 

livros sujeitos a essa formalidade, designadamente 
livros de obra; 

 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos urbanísticos, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei; 

 
8. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos a processos urbanísticos; 
 
9. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental (direcção de instrução de 
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procedimentos) necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante. 

 
Esta subdelegação de competências produz efeitos a partir 
de 21 de Abril de 2010. 
 
Odivelas, 21 de Abril de 2010 

 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
(António de Sousa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 7/DDGOU/2010 
 

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 
49/PRES/2010 e nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, no n.º 2 do artigo 8.º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 
Setembro, e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º 
do Código do 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, pelo presente despacho SUBDELEGO na Sra. 
Dra. Maria Madalena Romano Baptista Calapez Corrêa, 
Técnica Superior (Jurista), as competências que a seguir se 
enunciam e que serão exercidas no âmbito da 
coordenação do Sector de Secretaria Central: 
 
1. Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 

2. Autorizar termos de abertura e encerramento em 
livros sujeitos a essa formalidade, designadamente 
livros de obra; 

3. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei; 

4. 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 produzirá efeitos a 
partir de 21 de Abril de 2010. 
 
 
 

Odivelas, 21 de Abril de 2010 
 

O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

(António de Sousa) 
 
 
 
 

AVISO 
 

 
 

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 
N.º 1 DLOP / 2010 

 
Ao abrigo do artigo 74º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 04 de Junho, torna-se público 
que a Câmara Municipal de Odivelas, emitiu em vinte e 
um de Janeiro de dois mil e dez, o ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º 1/DLOP/2010, em nome de 
CONTIJOL – CONSTRUÇÃO E ALUGUER DE 
MÁQUINAS, LDA., pessoa colectiva n.º 502076682, com 
sede na Rua Almirante Gago Coutinho, número 4, 
freguesia de Mafra, Luís de Almeida Martins, residente 
na Rua Fonte Castelo de Vide, lote A2, na freguesia de 
Caneças, contribuinte fiscal n.º 120232820, António 
Augusto Alves Ribeiro, residente na Rua Fonte dos 
Castanheiros, lote n.º 1, 1º Esq., na freguesia de Caneças, 
contribuinte fiscal n.º 122175107, e Joaquim Fernandes 
Coroas, residente na Rua Fonte Castelo de Vide, lote A4, 
na freguesia de Caneças, contribuinte fiscal n.º 147246709, 
que titula a aprovação da operação de loteamento do 
prédio denominado por “Chapéu do Clérigo ” inscrito 
na matriz urbana sob o art. 47, secção F, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob o n.º 
14596 da freguesia de Famões, com a área de 3240.00m2, 
referente ao processo urbanístico nº 35701/L. 
 
A operação de loteamento, aprovada por da deliberação 
da CMO, de 20 de Maio de 2009, respeita o disposto no 
Plano Director Municipal em vigor, publicado no Diário 
da República, 1.ª série B, de 14/07/94, alterado e 
republicado através do Diário da República II Série, de 
18/06/99 e 31/12/04, apresentando as seguintes 
características: 
 
-Área total dos prédios a lotear (m2): 3240,00. 
- Área destinada a integrar o domínio público municipal 
para arruamentos (m2): 439,25. 
- Índice de construção: 0,5. 
- Área de construção total (m2): 1.128,12. 
- N.º de lotes: 4. 
- N.º de fogos: 4. 
- Densidade habitacional (f/HA): 12,3. 
- N.º de lugares de estacionamento interiores: 4 (previstos 
nos processos de obras). 
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- Área de cedência ao Município relativa à faixa de 
respeito ao troço de Aqueduto das Águas Livres (m2): 
544,50. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo da 
deliberação camarária e a respectiva planta síntese (fls. 
265A), estão disponíveis para consulta dos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
sito na Avenida Amália Rodrigues, n.º 20 A, 2675-624 
Odivelas, na Divisão de Licenciamento de Obras 
Particulares. 
Município de Odivelas, vinte e um de Janeiro de dois mil e 
dez. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do Despacho n.º 
121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos termos da Informação 
n.º Interno/2010/4905, de 2010.04.29, referente ao período de 1 
a 28 de Abril de 2010: 
 
EDOC/2009/47075 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 110/ODV/01 + 
46879/OCP - Junção da Declaração Prévia de Instalação - art.º 
11º + Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Declaro o procedimento correcto e findo. 
Determino que se indique a DP em Mapa a remeter à DGAE e, 
posteriormente, o envio do Processo para Arquivo Municipal.  
Concordo com o pedido de horário de funcionamento 
apresentado.  
Notifique-se a requerente de que se deverá dirigir à AESCLO a 
fim de solicitar o Mapa de Horário respectivo. 
Data: 19-04-2010 
 
EDOC/2010/2084 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Verificando-se que o horário de funcionamento indicado pela 
requerente se encontra dentro dos limites fixados no RMHFEC, 
concorda-se com o mesmo e determina-se que se notifique a 
requerente para requerer o Mapa de Horário junto da AESCLO. 
Data: 19-04-2010 
 
EDOC/2010/18214 
Assunto: Recibo de indemnização valor 1.715,18 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Aponha-se selo branco no recibo que segue assinado.  
Dê-se do mesmo conhecimento à seguradora. 
Data: 19-04-2010 
 
EDOC/2010/18558 
Assunto: Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica. 
Despacho: Concordo, 
Ao DDAJG,  
Ofício e contrato seguem devidamente assinados. 
Data: 19-04-2010 
 
EDOC/2009/18280 
Assunto: 4357/79 - Estabelecimento sito na Rua João Villaret, 
N.º 20, Loja A - Ramada. 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG,  
Ofício n.º 2010/8454 segue devidamente assinado. 
Data: 19-04-2010 
 
EDOC/2010/21594 
Assunto: Pedido de cancelamento Encargos com luz e Agua – 
Rua António Maria Bravo  

Nºs 7, 7A, 9, 11 e 13 
Despacho: Concordo, 
Ao DDAJG,  
Ofícios seguem devidamente assinados. 
Data: 19-04-2010 
 
EDOC/2010/19061     
Assunto: AMA Agência Modernização Administrativa (AMA 
Agência Modernização Administrativa) - Envio de factura 
Despacho: Ao DGAF/DF para pagamento. 
Data: 20/04/2010 
 
EDOC/2010/19822 
Assunto: Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica 
Despacho: Concordo, 
Ao DDAJG,  
Ofício e contrato seguem devidamente assinados. 
Data: 21-04-2010  
 
EDOC/2010/10071 
Assunto: Licenciamentos / Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG,  
Concordo com o horário indicado pela requerente e determino a 
notificação da requerente para que esta requeira a emissão do 
Mapa de Horário em questão à AESCLO. 
Data: 21-04-2010 
 
EDOC/2010/21544 
Assunto: 344/ODV/03 Proposta de extinção do procedimento 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Nos termos dos artigos 111º e 112º do CPA declaro o 
procedimento deserto e extinto. 
Notifique-se o requerente da decisão supra. 
Data: 21-04-2010 
 
EDOC/2010/10145 
Assunto: Licenciamentos / 1764/92 - pedido de horário e 
funcionamento (estabelecimento com alvará de autorização de 
utilização 11/2009) 
Despacho: Ao Sr. DDAJG,  
Concordo com o horário indicado pela requerente e determino a 
notificação da requerente nos termos propostos na etapa 3. 
Data: 21-04-2010 
 
EDOC/2010/14456 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de LER e 
UVPRADFO 
Despacho: Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER e do UVPADFO requeridos. 
Notifique-se a requerente da decisão supra. 
Alvarás seguem assinados. 
À Sr.ª Presidente, 
Para efeitos de decisão a respeito da isenção de taxas. 
Data: 23-04-2010 
 
EDOC/2010/22359     
Assunto: AMA Agência Modernização Administrativa (AMA 
Agência Modernização Administrativa)  - Envio de factura 
Despacho: Concordo e autorizo, ao DGAF/DF para 
pagamento. 
Data: 23/04/2010 
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Processo de Contra-ordenação n.º 337/CO/08 
Considerando que: 
No n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram delegadas as competências previstas no n.º 10 do artigo 
98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua redacção actual; 
O requerimento apresentado pelo Arguido não apresenta 
quaisquer factos susceptíveis de ilidir a Decisão que determinou 
a aplicação da coima; 
Determino que os Autos de Processo de Contra-ordenação n.º 
337/CO/08 prossigam, efectivando-se a aplicação da coima 
decidida. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-04-23 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 84/CO/09 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e atento o facto de o 
requerimento apresentado pelo Arguido não acrescentar 
quaisquer factos susceptíveis de ilidir a Decisão que determinou 
a aplicação da coima, determino que os Autos de Processo de 
Contra-ordenação n.º 84/CO/09 prossigam, efectivando-se a 
aplicação da coima decidida. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-04-23 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 40/SCO/06 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o alegado a flls. 33 a 
34 dos Autos de Contra-ordenação n.º 40/SCO/06, determino o 
arquivamento dos mesmos. 
Notifique-se a Arguida do arquivamento. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 75/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o pagamento integral 
da coima e custas pela Arguida, determino o arquivamento dos 
Autos de Contra-ordenação n.º 758/CO/09. 
Notifique-se a Arguida do arquivamento. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 139/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o informado a flls. 
10 a 11 dos Autos de Contra-ordenação n.º 139/CO/09, 
determino o arquivamento dos mesmos. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
Data: 2010-04-26 
 

Processo de Contra-ordenação n.º 180/CO/08 
Considerando que: 
No n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram delegadas as competências previstas no n.º 10 do artigo 
98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua redacção actual; 
O requerimento apresentado pelo Arguido não apresenta 
quaisquer factos susceptíveis de ilidir a Decisão que determinou 
a aplicação da coima; 
Determino que os Autos de Processo de Contra-ordenação n.º 
180/CO/08 prossigam, efectivando-se a aplicação da coima 
decidida. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 211/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e considerando que o Arguido no Processo 
n.º 211/CO/08 não procedeu ao pagamento da coima que lhe 
foi fixada, determino a extracção de certidão de dívida para 
envio do processo ao Ministério Público para efeitos de 
execução. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 42/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua 
redacção actual, e atento o requerimento apresentado a fls. 41 
dos Autos de Contra – Ordenação n.º 42/CO/10: 
Defiro o requerido pela Arguida; e  
Determino o pagamento da coima em 20 (vinte) prestações 
mensais iguais e sucessivas, no montante de € 75,00 (setenta e 
cinco euros) cada uma, a vencerem-se no 8º dia útil de cada mês;  
Notifique-se a Arguida: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-04-26 
 
EDOC N.º 2010/17667 
Assunto: Processo nº 030904/1-1999, pronunciamento sobre a 
decisão. 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Concordo. 
Determino a notificação ao reclamante do ofício n.º 2010/10158 
e à Comissão de Administração conjunta do Bairro Girassol do 
ofício 2010/10160. 
Ofícios seguem assinados. 
Data: 27-04-2010 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 25/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e atento o decurso do prazo prescricional, 
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determino o arquivamento dos Autos de Contra-ordenação n.º 
25/CO/09. 
Notifique-se a Arguida do arquivamento. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 190/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e atento o decurso do prazo de prescrição 
do procedimento, determino o arquivamento dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 190/CO/08. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 125/CO/09 
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e atento o decurso do prazo de prescrição 
do procedimento, determino o arquivamento dos Autos de 
Contra-ordenação n.º 125/CO/09. 
Notifique-se a Arguida do arquivamento. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 54/CO/08 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e atenta a prescrição dos 
Autos de Contra-ordenação n.º 54/CO/08, determino o 
arquivamento dos mesmos. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 418/SCO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o alegado a fls.58 a 
59 dos Autos de Contra-ordenação n.º 418/CO/07, determino o 
arquivamento dos mesmos. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 129/CO/08  
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro na sua redacção actual, e atento o requerimento 
apresentado a fls. 53 a 55 dos Autos de Contra – Ordenação n.º 
129/CO/08: 
Defiro o requerido pelo Arguido; e  
Determino o pagamento da coima em 15 (quinze) prestações 
mensais iguais e sucessivas, no montante de € 100,00 (cem 
euros) cada uma, a vencerem-se no 1º dia útil de cada mês;  

Notifique-se o Arguido: 
Do deferimento do pedido; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-04-27 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 33/CO/10  
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redacção actual, e atento o informado a flls. 
14 a 16 dos Autos de Contra-ordenação n.º 33/CO/10, 
determino o arquivamento dos mesmos. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
Data: 2010-04-27 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 124/CO/10  
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foi delegada a competência para instruir 
processos de contra-ordenação e aplicação de coimas e sanções 
acessórias e considerando que o Arguido, nos termos do artigo 
50º-A do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, procedeu 
ao pagamento voluntário da coima e custas, determino o 
arquivamento do Processo n.º 124/CO/10, por extinção do 
mesmo. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
Data: 2010-04-27 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 479/SCO/04  
Concordo. 
Considerando que no n.º 13 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram delegadas as competências previstas no 
n.º 10 do artigo 98º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro na sua redacção actual, e atento os requerimentos 
apresentados a fls. 103 e 105 dos Autos de Contra – Ordenação 
n.º 479/SCO/04: 
Defiro o requerido pelos Arguidos; e  
Determino o pagamento das coimas em 10 (dez) prestações 
mensais iguais e sucessivas, no montante de € 100,00 (cem 
euros) cada uma, a vencerem-se no 1º dia útil de cada mês;  
Notifiquem-se os Arguidos: 
Do deferimento dos pedidos; 
De que ao montante da 1ª prestação acresce o valor das custas 
pela totalidade; e 
De que a falta de pagamento de uma prestação implica o 
vencimento de todas as outras. 
Data: 2010-04-27 
 
EDOC N.º 2010/64218 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
Despacho: Ao Sr. DDAJG,  
Concordo com o horário indicado pela requerente e determino a 
notificação da mesma para que requeira a emissão do Mapa de 
Horário à AESCLO 
Data: 28-04-2010 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 384/SCO/04  
Considerando que: 
No n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
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foram delegadas as competências previstas no n.º 10 do artigo 
98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua redacção actual; 
O requerimento apresentado pelo Arguido não apresenta 
quaisquer factos susceptíveis de ilidir a Decisão que determinou 
a aplicação da coima; 
Determino que os Autos de Processo de Contra-ordenação n.º 
384/CO/08 prossigam, efectivando-se a aplicação da coima 
decidida. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-04-28 
   
Processo de Contra-ordenação n.º 57/CO/09  
Concordo. 
Considerando que no n.º 12 do ponto II do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro me foi delegada a competência prevista na alínea p) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua redacção actual, e que o requerimento apresentado pela 
Arguida não apresenta quaisquer factos susceptíveis de ilidir a 
decisão que determinou a aplicação da coima. 
Determino que os Autos de Processo de Contra-ordenação n.º 
57/CO/09 prossigam, efectivando-se a aplicação da coima 
decidida. 
Notifique-se a Arguida do determinado supra. 
Data: 2010-04-28 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 281/CO/08  
Considerando que: 
No n.º 13 do ponto II do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram delegadas as competências previstas no n.º 10 do artigo 
98º do Decreto – Lei n.º 555/99, na sua redacção actual; 
O requerimento apresentado pelo Arguido não apresenta 
quaisquer factos susceptíveis de ilidir a Decisão que determinou 
a aplicação da coima; 
Determino que os Autos de Processo de Contra-ordenação n.º 
281/CO/08 prossigam, efectivando-se a aplicação da coima 
decidida. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-04-28 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do Despacho n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2010/4906, de 2010.04.29, 
referente ao período de 1 a 28 de Abril de 2010: 
 
EDOC/2009/47075 
Assunto: Junção da Declaração Prévia de Instalação – art.º 11º + 
Pedido de Horário de Funcionamento 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Declaro o procedimento correcto e findo. 
Determino que se indique a DP em Mapa a remeter à DGAE e, 
posteriormente, o envio do Processo para Arquivo Municipal.  
Concordo com o pedido de horário de funcionamento 
apresentado.  
Notifique-se a requerente de que se deverá dirigir à AESCLO a 
fim de solicitar o Mapa de Horário respectivo. 
Data: 19/04/2010 
 
EDOC/2010/39676 
Assunto: Alvará de Licença Sanitária 108/86 - Pedido de 
rectificação 
Despacho: Ao Sr. DDAJG: 

Aceita-se a Declaração Prévia (rectificada) e defere-se do pedido 
de rectificação da 2ª via do alvará; 
Segue ofício/notificação devidamente assinado; 
Determino o arquivamento do processo 93/86." 
Data: 19/04/2010 
 
EDOC/2010/20368 
Assunto: PEDIDO DE LER – JUNTA DE FREGUIESIA DA 
RAMADA 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra. 
À Sr.ª Presidente, 
Para efeitos de decisão a respeito da isenção de taxas. 
Data: 19/04/2010 
 
EDOC/2010/15199 
Assunto: Pedido de Ler e Utilização de Via Publica 
Despacho: Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra. 
À Sr.ª Presidente, 
Para efeitos de decisão a respeito da isenção de taxas 
Data: 20/04/2010 
 
EDOC/2010/19008 
Assunto: Pedido de Licença Especial de Ruído 
Despacho: Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER requerida, seguindo o alvará respectivo devidamente 
assinado. 
Notifique-se a requerente da decisão supra. 
À Sr.ª Presidente, 
Para efeitos de decisão a respeito da isenção de taxas 
Data: 20/04/2010 
 
EDOC/2010/19413 
Assunto: Processo 18 - cartão de Ambulante 09/2009 - pedido 
de renovação do cartão 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a renovação do cartão de venda ambulante solicitada, 
condicionada ao pagamento das taxas municipais e do imposto 
de selo; 
Determino a notificação da requerente, informando-a de que se 
deverá dirigir à Loja do Cidadão a fim de proceder à renovação 
do cartão e ao pagamento das taxas devidas; 
Determino o arquivamento do processo após concluído o 
respectivo procedimento. 
Data: 21/04/2009 
 
EDOC/2010/7955 
Assunto: Pedido de licença para o exercício da actividade de 
vendedor ambulante 
Despacho:  Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Autorizo o exercício de venda ambulante (produtos de 
têxteis/lar), a exercer no Mercado Levante da Pontinha e a 
emissão do cartão de venda ambulante solicitada, condicionada 
ao pagamento das taxas municipais e do imposto de selo; 
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Determino a notificação da requerente, informando-a de que se 
deverá dirigir à Loja do Cidadão a fim de levantar o cartão e 
proceder ao pagamento das taxas devidas; 
Determino o arquivamento do processo após concluído o 
respectivo procedimento. 
Data: 21/04/2009 
 
EDOC/2010/5226 
Assunto: Licenciamentos / averbamento `Licença nº 05/2003 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defiro o pedido de averbamento à licença de Taxi n.º 05/2003, 
condicionado à entrega da documentação em falta e ao 
pagamento da taxa e imposto de selo respectivos. 
Determino que se notifique o requerente para o efeito. 
Determino o arquivamento do processo quando concluído.  
Licença n.º 5/2003 segue assinada. 
Data:21/04/2010 
 
EDOC/2010/17294 
Assunto: Licenciamentos / pedido de renovação carta de 
condução 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a revalidação da Licença de condução de ciclomotor 
em nome de João Mendes, condicionada ao pagamento das taxas 
devidas; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de proceder ao levantamento da respectiva licença 
de condução e ao pagamento das respectivas taxas; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data: 21/04/2010 
 
EDOC/2010/18365 
Assunto: Licenciamentos / Pedido de Revalidação da Licença de 
Ciclomotor ODV300695 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a revalidação da Licença de condução de ciclomotor 
em nome de José Manuel Rodrigues da Conceição, condicionada 
ao pagamento das taxas devidas; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de proceder ao levantamento da respectiva licença 
de condução e ao pagamento das respectivas taxas; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data : 21/04/2010 
 
EDOC/2010/19554 
Assunto: Licenciamentos / Pedido de revalidação da Licença 
Ciclomotor nº ODV001035 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a revalidação da Licença de condução de ciclomotor 
em nome de José Matias, condicionada ao pagamento das taxas 
devidas; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de proceder ao levantamento da respectiva licença 
de condução e ao pagamento das respectivas taxas; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data: 21/04/2010 
 
EDOC/2010/19325 
Assunto: Licenciamentos / ODV100126Revalidaçao de 
ciclomotor 
Despacho: Concordo, 

Ao Sr. DDAJG, 
Determino a revalidação da Licença de condução de ciclomotor 
em nome de José Catarino Paulo, condicionada ao pagamento 
das taxas devidas; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de proceder ao levantamento da respectiva licença 
de condução e ao pagamento das respectivas taxas; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data: 21/04/2010 
 
EDOC/2010/16443 
Assunto: Licença de Condução 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Defiro o pedido de alteração de morada na licença de condução 
de ciclomotor em nome de Mário Miguel Soares dos Santos 
Sousa, condicionada ao pagamento das taxas devidas; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de proceder ao levantamento da respectiva licença 
de condução e ao pagamento das respectivas taxas; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data: 21/04/2010 
 
EDOC/2010/18258 
Assunto: TAXI – Pedido de Substituição de Veículo 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Defiro o pedido de averbamento de alteração de viatura à licença 
de Taxi n.º 46/2003, condicionado ao pagamento da taxa e 
imposto de selo respectivos. 
Determino que se notifique o requerente de que: 
- se deverá dirigir à loja do cidadão a fim de proceder aos 
pagamentos devidos e levantamento da licença averbada; 
- após o levantamento da respectiva licença de táxis, se deverá 
dirigir ao IMTT, afim de solicitar fotocópia certificada do Alvará 
n.º31162/2006, para o exercício da actividade de transporte em 
táxi, para posteriormente entregar nos nossos serviços, uma vez 
que está em falta no processo,  
- deverá apresentar o Certificado do Controlo Metrológico do 
Taxímetro e o Certificado de Matricula do novo veículo. 
Determino o arquivamento do processo quando concluído.  
Licença n.º 46/2003 segue assinada. 
Data: 21/04/2010 
 
EDOC/2010/22086 
Assunto: Espectáculos de Circo Nómada - Paulo Manuel de 
Jessus Mariz 
Despacho: Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER e da licença de funcionamento de recinto itinerante 
requerido, condicionadas ao pagamento das taxas devidas. 
Alvarás seguem devidamente assinados. 
Notifique-se o requerente da decisão supra. 
Data: 21/04/2010 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 02/CO/08 
Concordo. 
Considerando que no n.º 23 do ponto II e no n.º 18 do ponto 
III do Despacho de Delegação de Competências n.º 
121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me foram respectivamente 
delegadas e subdelegadas as competências previstas nos nºs 4 e 3 
do artigo 40º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, e 
atento o recurso apresentado pelo Arguido, determino o envio 
do Processo n.º 02/CO/08 ao Tribunal Judicial da Comarca de 
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Loures, para efeitos de impugnação judicial da decisão 
administrativa proferida a 27/10/2009. 
Notifique-se o Arguido do envio do Processo ao Tribunal 
Judicial da Comarca de Loures. 
Data: 2010-04-22 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 84/CO/09 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 16 de Dezembro e atento o facto de o 
requerimento apresentado pelo Arguido não acrescentar 
quaisquer factos susceptíveis de ilidir a Decisão que determinou 
a aplicação da coima, determino que os Autos de Processo de 
Contra-ordenação n.º 84/CO/09 prossigam, efectivando-se a 
aplicação da coima decidida. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-04-23 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 19/CO/07 
Concordo. 
Considerando que no n.º 19 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 2 do artigo 30º do Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, na sua redacção actual, e constatando-se a 
impossibilidade de efectivação da notificação do Arguido, 
determino o arquivamento dos Autos de Contra-Ordenação n.º 
19/CO/07. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 111/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 19 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 2 do artigo 30º do Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, na sua redacção actual, e constatando-se que, de acordo 
com o informado pelos serviços, o facto participado não é 
subsumível no tipo contra-ordenacional imputado, determino o 
arquivamento dos Autos de Contra-Ordenação n.º 111/CO/10. 
Mais determino a notificação ao Participado desta decisão. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-04-26 
 
Participação Registo n.º 192/2010 – NPP 80652/2010 
Concordo. 
Considerando que no n.º 19 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 2 do artigo 30º do Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, na sua redacção actual, e constatando-se que, de acordo 
com o informado pelos serviços, o facto participado não é 
subsumível em qualquer tipo contra-ordenacional, determino o 
arquivamento da participação com registo n.º 192/10-NPP 
80652/2010. 
Mais determino a notificação à PSP desta decisão, anexando-se à 
mesma a Informação n.º Interno/2010/3205. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 67/CO/10 
Concordo. 

Considerando que no n.º 25 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 1 do artigo 70º do Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e verificando-se que as Arguidas procederam ao 
pagamento da coima e custas respectivas, determino o 
arquivamento dos Autos de Contra-ordenação n.º 67/CO/10; 
Notifique-se as Arguidas do arquivamento; 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 349/SCO/06 
Concordo. 
Considerando que no n.º 19 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 2 do artigo 30º do Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, na sua redacção actual, e atento o informado a fls. 34 a 
36 dos Autos de Contra-Ordenação n.º 349/CO/06, determino 
o arquivamento dos mesmos por prescrição. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 70/CO/10 
Concordo. 
Considerando que no n.º 25 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 1 do artigo 70º do Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e atento o pagamento integral da coima e custas pelo 
Arguido, determino o arquivamento dos Autos de Contra-
ordenação n.º 70/CO/10. 
Notifique-se o Arguido do arquivamento. 
Data: 2010-04-26 
 
Processo de Contra-ordenação n.º 54/CO/08 
Concordo. 
Considerando que na alínea c) do n.º 16 do ponto II e na alínea 
i) do n.º 11 do ponto III do Despacho de Delegação de 
Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de Novembro, me 
foram respectivamente delegadas e subdelegadas as 
competências previstas nos nºs 2 e 1 do artigo 50º do Decreto-
Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e atenta a prescrição dos 
Autos de Contra-ordenação n.º 54/CO/08, determino o 
arquivamento dos mesmos. 
Notifique-se o Arguido do determinado supra. 
Data: 2010-04-26 
 
EDOC/2010/14456 
Assunto: Licenciamentos / Pedido de LER e UVPRADFO 
Despacho: Concordo. 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o informado pelos serviços, determino o deferimento da 
LER e do UVPADFO requeridos. 
Notifique-se a requerente da decisão supra. 
À Sr.ª Presidente, 
Para efeitos de decisão a respeito da isenção de taxas. 
Data: 23/04/2010 
 
EDOC N.º 2010/4179 
Assunto: Licenciamentos / Pedido de LER e UVPRADFO 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprovo a aplicação da taxa de €39,09 (trinta nove euros e nove 
cêntimos), prevista no artigo 62º, alínea c) do RTORM. 
Notifique-se a requerente para pagamento da mesma 
Data: 23/04/2010 
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Processo de Contra-ordenação n.º 99/CO/10  
Concordo. 
Considerando que no n.º 25 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 121/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, me foram subdelegadas as competências previstas 
no n.º 1 do artigo 70º do Decreto – Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e considerando que o Participado não foi 
devidamente notificado para cumprir a obrigação a que estava 
adstrito no âmbito do Regulamento de Resíduos e da Higiene e 
Limpeza de Espaços Públicos, determino o arquivamento dos 
Autos de Contra-ordenação n.º 99/CO/10. 
Notifique-se o Participado do determinado supra. 
Data: 2010-04-27 
 
EDOC N.º 2010/21907 
Assunto: Licenciamentos / ODV300655 pedido de revalidação 
da licença de ciclomotor 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a revalidação da Licença de condução de ciclomotor 
em nome de José Duarte de Almeida Torres, com prazo de 
validade até 13 de Abril de 2012, condicionada ao pagamento 
das taxas devidas; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de proceder à renovação da respectiva licença de 
condução e ao pagamento das respectivas taxas; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data : 28/04/2010 
 
EDOC N.º 2010/23086 
Assunto: Licenciamentos / ODV00100255 - pedido de 
revalidação da licença de condução 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a revalidação da Licença de condução de ciclomotor 
em nome de António Jaime Barros Ribeiro, com prazo de 
validade até 09 de Outubro de 2012, condicionada ao pagamento 
das taxas devidas; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de proceder à renovação da respectiva licença de 
condução e ao pagamento das respectivas taxas; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data: 28/04/2010 
 
EDOC N.º 2010/22751 
Assunto: Licenciamentos / 001905 (CMLoures) - pedido de 
troca de licença 
Despacho: Concordo, 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefiro o pedido de substituição da licença de condução de 
ciclomotor e determino que se notifique o requerente para se 
dirigir à loja do cidadão a fim de levantar o título original. 
Data: 28/04/2010 
 
EDOC N.º 2010/24058 
Assunto: Pedido de Junção de elementos - (antecedentes 
EDOC/2009/77448) 
Despacho: Ao Sr. DDAJG, 
Determino a emissão de Licença de condução de ciclomotor em 
nome de Ricardo Gomes Fernandes; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de levantar a licença respectiva; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data: 28/04/2010 

EDOC N.º 2010/23256 
Assunto: Licenciamentos / ODV00112073 entrega de fotografia 
e indicação do local de nascimento por cumprimento do ofício 
saída/2010/9065 
Despacho 
Ao Sr. DDAJG, 
Determino a emissão de Licença de condução de ciclomotor em 
nome de Nuno José Franco Fernandes; 
Determino que se notifique o requerente para se dirigir à loja do 
cidadão, a fim de levantar a licença respectiva; 
Determino o arquivamento do presente expediente, logo que o 
procedimento se encontre concluído. 
Data: 28/04/2010 
 
 
 

 

COMUNICAÇÃO,  
RELAÇÕES PUBLICAS E PROTOCOLO 

 

 
 
Decisões tomadas pela Coordenadora do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, ao abrigo das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 1/CGJE/2009, 
nos termos da Informação n.º Interno/2010/4508, de 
2010.04.21, no período compreendido entre 2010.01.04 e 
2010.03.31. 
 
Informação nº 2009/ 15659 
Data: 2010-01-05 
Assunto: Reembolso de despesa – Cabazes de Natal  
Despacho: De acordo. Envie-se para os efeitos propostos na 
presente informação. 
Valor: € 26,00 
Data de Decisão: 2010.01.05 
 
Informação nº 2010/ 207 
Data: 2010-01-06 
Assunto: Reembolso de despesa - Sacos  
Despacho: De acordo.  
Valor: € 3,00 
Data de Decisão: 2010.01.08 
 
Informação nº 2010/ 209 
Data: 2010-01-06 
Assunto: Reembolso de despesa - Doces  
Despacho: De acordo.  
Valor: € 15,54 
Data de Decisão: 2010.01.08 
 
Informação nº 2010/ 276 
Data: 2010-01-07 
Assunto: Reembolso de despesa – Licença da PSP  
Despacho: De acordo.  
Valor: € 6,31 
Data de Decisão: 2010.01.08 
 
Informação nº 2010/ 323 
Data: 2010-01-08 
Assunto: Aquisição de Publicidade  
Despacho: Autorizo. Envia-se para os efeitos propostos na 
informação anexa.  
Valor: € 600,00 
Data de Decisão: 2010.01.08 
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Informação nº 2010/ 329 
Data: 2010-01-08 
Assunto: Reembolso de despesa – bolo rei 
Despacho: Para ratificação e envio ao DGAF, tendo em conta o 
exposto.  
Valor: € 34,00 
Data de Decisão: 2010.01.11 
 
Informação nº 2010/ 368 
Data: 2010-01-11 
Assunto: Aquisição de Pilhas para microfone  
Despacho: De acordo. Autorizo. Envia-se ao DGAF-DF para os 
efeitos propostos na informação, com carácter de urgência.  
Valor: € 24,00 
Data de Decisão: 2010.01.11 
 
Informação nº 2010/ 509 
Data: 2010-01-13 
Assunto: Reembolso de despesa – bolo-rei – cantar janeiras  
Despacho: Para a respectiva ratificação e envio ao DGAF, tendo 
em conta o proposto na presente informação.  
Valor: € 34,00 
Data de Decisão: 2010.01.13 
 
Informação nº 2010/ 572 
Data: 2010-01-14 
Assunto: Aquisição de Material para Plotter 
Despacho: Tendo em conta o exposto na etapa anterior, 
autoriza-se e envia-se para os devidos efeitos. 
Valor: € 1.486,20 
Data de Decisão: 2010.01.14 
 
Informação nº 2010/ 663 
Data: 2010-01-15 
Assunto: Aquisição de Peças de Cristal 
Despacho: Tendo em conta o exposto na informação anexa 
envio á consideração superior para a devida autorização e envio 
ao DGAF-DA. 
Valor: € 2.538,00 
Data de Decisão: 2010.01.15 
 
Informação nº 2010/ 726 
Data: 2010-01-18 
Assunto: Reembolso de despesa – Placa com gravação  
Despacho: Solicita-se autorização para a despesa abaixo 
discriminada e consequente ratificação.  
Valor: € 3,60 
Data de Decisão: 2010.01.18 
 
Informação nº 2010/ 1326 
Data: 2010-01-29 
Assunto: Aquisição de caixas cerâmicas  
Despacho: Autorizo. Ao DGAF/DF para os efeitos propostos 
na presente informação. 
Valor: € 1.380,00 
Data de Decisão: 2010.02.02 
 
Informação nº 2010/ 1544 
Data: 2010-02-04 
Assunto: Aquisição de Bandeiras de Portugal e da UE  
Despacho: Autorizo e dada a urgência de substituição das 
bandeiras dos Paços do Concelho, envio ao DGAF/DF para os 
efeitos propostos. 
Valor: € 147,12 
Data de Decisão: 2010.02.05 
 
Informação nº 2010/ 1548 

Data: 2010-02-04 
Assunto: Aquisição de Publicidade  
Despacho: Autorizo e envio ao DGAF/DF para os devidos 
efeitos. 
Valor: € 600,00 
Data de Decisão: 2010.02.05 
 
Informação nº 2010/ 1672 
Data: 2010-02-08 
Assunto: Aquisição de caixas de pins  
Despacho: Autorizo. Envie-se ao DGAF/DF para os devidos 
efeitos. 
Valor: € 103,68 
Data de Decisão: 2010.02.09 
 
Informação nº 2010/ 1673  
Data: 2010-02-08 
Assunto: Aquisição de bases para copos  
Despacho: Autorizo. Envie-se ao DGAF/DF para os efeitos 
solicitados. 
Valor: € 186,12 
Data de Decisão: 2010.02.09 
 
Informação nº 2010/ 1723  
Data: 2010-02-09 
Assunto: Aquisição de flores ara o ano de 2010  
Despacho: Autorizo e envio para autorização superior e devidos 
efeitos. 
Valor: € 1.800,00 
Data de Decisão: 2010.02.09 
 
Informação nº 2010/ 1859 
Data: 2010-02-11 
Assunto: Aquisição de canetas  
Despacho: Autorizo. Envie-se ao DGAF/DF para os efeitos 
propostos na presente informação. 
Valor: € 204,00 
Data de Decisão: 2010.02.11 
 
Informação nº 2010/ 2136  
Data: 2010-02-22 
Assunto: Aquisição de publicidade 
Despacho: Autorizo. Envio ao DGAF/DF para os efeitos 
propostos na presente informação. 
Valor: € 600,00 
Data de Decisão: 2010.02.23 
 
Informação nº 2010/ 2137  
Data: 2010-02-22 
Assunto: Aquisição de publicidade  
Despacho: Concordo e Autorizo. Envio ao DGAF/DF para os 
efeitos propostos na presente informação. 
Valor: € 300,00 
Data de Decisão: 2010.02.23 
 
Informação nº 2010/ 2286 
Data: 2010-02-25 
Assunto: Reembolso de despesa – aquisição de tecido para 
toalhas 
Despacho: Á consideração superior, a ratificação da presente 
aquisição, tendo em conta a urgência expressa na presente 
informação. 
Valor: € 51,10 
Data de Decisão: 2010.02.25 
 
Informação nº 2010/ 2337 
Data: 2010-02-26 
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Assunto: Material para plotter 
Despacho: Concordo e Autorizo enviando aos 
Aprovisionamentos para os efeitos propostos e tendo em conta 
a urgência da respectiva aquisição. 
Valor: € 1.573,82 
Data de Decisão: 2010.02.26 
 
Informação nº 2010/ 2421 
Data: 2010-03-01 
Assunto: Aquisição de publicidade 
Despacho: Concordo e Autorizo ao DGAF-DF para os devidos 
efeitos, sendo que o GCRPP garantirá o envio do Edital. 
Valor: € 180,00 
Data de Decisão: 2010.03.01 
 
Informação nº 2010/ 2657 
Data: 2010-03-05 
Assunto: Aquisição de publicidade – Edital do Parque Egas 
Moniz 
Despacho: Tendo em conta a urgência da publicidade em causa, 
coloco o assunto à consideração para a devida ratificação. 
Valor: € 180,00 
Data de Decisão: 2010.03.05 
 
Informação nº 2010/ 2899 
Data: 2010-03-11 
Assunto: Reembolso de despesa – aquisição de cartolina 
Despacho: Perante o exposto na presente informação envio à 
consideração superior, para a respectiva ratificação. 
Valor: € 6,00 
Data de Decisão: 2010.03.11 
 
Informação nº 2010/ 2945 
Data: 2010-03-12 
Assunto: Aquisição de K-Line 
Despacho: Concordo e Autorizo. Envio ao DGAF/DF para os 
efeitos solicitados na presente informação. 
Valor: € 342,00 
Data de Decisão: 2010.03.12 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 8 – 4 de Maio de 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 8 4 de Maio de 2010 41 

 

 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

1155  ddee  AAbbrriill  ddee  22001100  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

SEMÁFOROS 
 

1. Tendo em conta que a qualidade de vida dos cidadãos e 
das cidadãs se mede, também, pela garantia da sua 
mobilidade e da facilidade de deslocação; 
 
2. Tendo em conta que, em Portugal, durante o ano de 
2008, segundo a Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária, morreram 12 pessoas atropeladas em 
passadeiras, tendo havido, nas mesmas condições, mais de 
140 feridos graves e cerca de 1800 feridos ligeiros; 
 
3. Tendo em conta as características demográficas e 
geográficas do concelho de Odivelas, que assentam no 
deslocação diária de milhares de pessoas, sendo esse 
deslocamento, muitas vezes, feito por vias pedonais; 
 
4. Tendo em conta que o Decreto-Lei n°163/2006, de 8 
de Agosto, estipula que os semáforos devem permitir uma 
velocidade de 40 centímetros por segundo, de modo a não 
excluir, por exemplo, os cidadãos e cidadãs com 
mobilidade reduzida; 
 
5. Tendo em conta a denuncia feita pela Associação de 
Cidadãos Auto-Mobilizados, segundo a qual i nenhuma 
autarquia portuguesa cumpre a Lei anteriormente referida 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 15 de 
Abril de 2010, considera inaceitável este incumprimento, 
recomendando às autoridades competentes que, o quanto 
antes, mobilizem esforços para o cumprimento da Lei — 
em nome da qualidade de vida e da segurança dos 
cidadãos e cidadãs do concelho de Odivelas. 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2009 
 
(Aprovada por Maioria) 

NÃO À REDUÇÃO DO HORÁRIO DO CATUS 
 

O CATUS reduziu o horário de funcionamento. Agora 
abre apenas 4 horas diárias, das 18 h até às 22 horas nos 
dias úteis, quando antes encerrava às 24 h e das 10h às 
20h aos fins-de-semana e feriados, quando antes fechava 
às 22 h. 
 
A recente decisão de reduzir o horário de funcionamento 
do CATUS de Odivelas agrava as condições de acesso aos 
cuidados de saúde, neste caso em situações de urgência 
afectando o legítimo direito de todos os Odivelenses a 
cuidados de saúde dignos e de qualidade. 
 
Esta decisão penaliza os utentes dos serviços de saúde. 
Com esta medida, os cuidados de saúde em Odivelas, já 
com tantas carências e debilidades, ficam ainda piores. 
 
Tendo em conta que: 
 
- 1 em cada 3 utentes não tem médico de família; 
 
- Não há especialidades nem meios de diagnóstico; 
 
- As consultas de urgência rondam as 50.000 por ano. 
 
- Muitos dos médicos têm já mais de 55 anos o que os 
escusa do cumprimento de serviço nocturno. 
 
O Serviço de Urgência Básica (SUB) de St° António dos 
Cavaleiros não é acessível aos muitos utentes que não têm 
viatura nem aos que não estão em condições de conduzir 
por razões de saúde ou não podem pagar um serviço de 
táxi. É mais caro, significa muitas horas de espera. 
 
E significa também um aumento da taxa moderadora de 
3,70€ para 9,40€, ou seja, mais € 5,70 que o valor da taxa 
moderadora no CATUS. 
 
Um munícipe que resida em Caneças, antes ia ao CATUS, 
a Odivelas e depois poderia, se fosse caso disso, seguir 
para o Hospital Santa Maria sempre de transportes 
Públicos. Agora não terá transportes públicos para Santo 
António dos Cavaleiros, além de ter que fazer um 
“ZigZag’ se precisar de recorrer ao Hospital de Santa 
Maria. 
 
Assim a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 15 
de Abril de 2010, apela à Sr.ª Ministra da Saúde o reforço 
do quadro médico de modo a que seja possível a 
reposição do anterior horário e a melhoria das condições 
de funcionamento. 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2010 
 
(Aprovada por Unanimidade) 
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VOTO DE AGRADECIMENTO 
 

 
 

VOTO AGRADECIMENTO 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida hoje dia 15 
de Abril de 2010, aprovou um voto de agradecimento aos 
responsáveis em Odivelas pela iniciativa Limpar Portugal, 
assim como a todos os outros cidadãos anónimos que 
voluntariamente se disponibilizaram para esta causa tão 
importante. 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2010 
 
(Aprovado por Unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL POR MAIS HORAS 
 

A Biblioteca é um espaço por excelência de encontro de 
ideias e culturas, que permite o acesso a todo o tipo de 
conhecimento e potencia a investigação e o estudo nas 
mais variadas áreas. A antiga concepção de Biblioteca foi-
se alterando ao longo dos séculos, passando de uma 
colecção de livros onde poucos tinham acesso, até ao 
actual paradigma de espaço multicultural, de livre acesso a 
todos, tornando-se mesmo serviço público. 
 
Em Portugal, mais concretamente nas áreas geográficas 
dotadas de espaços educativos, são as Bibliotecas que 
servem, nalguns casos de forma exclusiva, de grande 
suporte ao estudo e investigação por parte de muitos 
estudantes que procuram desenvolver os seus 
conhecimentos. 
 
Mas não foi só o paradigma de Biblioteca que mudou nos 
últimos anos, foi também o paradigma de Estudante, 
como também os seus hábitos. Actualmente, grande parte 
dos estudantes, tanto do Ensino Secundário como do 
Ensino Universitário, procura espaços onde possa 
encontrar as condições adequadas ao seu estudo, 
condições essas que já não consegue encontrar na sua 
escola/faculdade ou mesmo na sua residência, a horas 
mais tardias. 
 
Na cidade de Lisboa encontramos poucos espaços onde 
os estudantes conseguem ter oportunidade de estudar 
durante a madrugada, apesar da procura ser muita. O 
concelho de Odivelas não tem actualmente disponível 
nenhuma infraestrutura aberta durante a madrugada que 
possa corresponder a esta necessidade dos seus munícipes 
estudantes, tendo estes que recorrer à cidade de Lisboa 
para tal efeito. 

 Uma biblioteca ou um “open space de estudo” abertos 
até horas tardias são actualmente locais considerados 
ideais por grande parte dos estudantes do nosso país, 
como também do nosso concelho, para que, assim, 
possam despender do seu tempo para estudar, pesquisar e 
investigar, devido ao conforto, acesso a materiais de 
pesquisa, localização e acessibilidades, socialização, 
internet, entre outras características que estes oferecem. 
 
Para a Bancada do PSD, qualquer incentivo a estas 
práticas, é uma aposta de futuro, um futuro mais 
qualificado para os nossos jovens estudantes que apenas 
procuram conhecer mais. O poder político não pode ficar 
alheio a esta evolução dos tempos e deve potenciar e 
promover os meios e as infraestruturas para que possa 
satisfazer as necessidades e corresponder aos anseios de 
quem procura saber mais. 
 
Neste sentido, considerando: 
 
1. a importância da promoção do estudo e investigação 
para os jovens estudantes; 
 
2. a crescente procura de espaços de estudo, abertos a 
horas mais tardias, para que, individualmente ou em 
grupo, possam exercer nas melhores condições; 
 
3. que esta procura ocorre mais nos meses típicos de 
exames; 
 
4. as condições adequadas que a Biblioteca D. Dinis 
dispõe para este tipo de acções; 
 
5. que o actual horário “fora de horas” da Biblioteca 
Municipal D. Dinis (até às 24h) não corresponde à real 
necessidade sentida pelo grande número de munícipes 
estudantes em ter acesso a locais de estudo a horas mais 
tardias; 
 
6. o parco esforço financeiro a ser feito pela Câmara 
Municipal para cumprir esta medida; 
 
A Assembleia Municipal vem recomendar ao Executivo 
Camarário que, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Junho e 
Julho, a Biblioteca Municipal D. Dinis tenha o seu horário 
alargado, funcionando, pelo menos, até às 4h nos dias 
úteis. 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2009 
 
(Aprovada por Maioria) 
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VOTO LOUVOR 
 

 
 

O Projecto Limpar Portugal, levado a cabo no dia 20 de 
Março de 2010, consistiu num grande movimento cívico, 
talvez o maior registado em Portugal, de Limpar num só 
dia a floresta portuguesa e as Lixeiras ilegais espalhadas 
pelo nosso território. 
 
No arrojado desejo e sentida necessidade de viver num 
sítio mais limpo e digno, milhares de voluntários 
juntaram-se, depois de vários meses prévios de preparação 
e identificação de Lixeiras, para que Portugal ficasse mais 
limpo. 
 
Foi uma causa que extravasou as cores políticas, uma 
iniciativa sustentada pela generosidade e voluntarismo de 
muitos e que uniu um país num objectivo comum de 
querer viver num sítio melhor. Foram recolhidas mais de 
70 mil toneladas de lixo, através do esforço conjunto de 
100 mil voluntários. 
 
O concelho de Odivelas não foi excepção e também se 
juntou para Limpar o Lixo acumulado nas suas zonas 
verdes, tendo respondido ao apelo cerca de 600 
voluntários. 
 
Em reconhecimento deste valoroso trabalho realizado por 
cidadãos voluntários, tendo em conta os resultados 
obtidos nesta iniciativa, o espírito de cidadania, 
responsabilidade e generosidade que promoveu e pelo 
facto de ter conseguido provar que quando a vontade de 
muitos se juntam em torno de causas tão nobres como 
esta tudo é possível. Assim: 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida dia 15 de 
Abril de 2010, aprova um Voto de Louvor e 
agradecimento à equipa de coordenação do Projecto 
Limpar Portugal do concelho de Odivelas e a todos os 
Odivelenses que participaram 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2010 
 
(Aprovado por Unanimidade) 
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ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação, a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal, sobre a actividade e situação financeira 
do Município, à 2.ª Sessão Ordinária de 2010 da 
Assembleia Municipal, nos termos estipulados na alínea e) 
do n.º 1 do Artigo 53° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
 
Informação sobre a situação financeira do Município, em 
Março de 2010, que inclui a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para o corrente ano, 
encontra-se espelhada nos Anexos A e B. 
 
A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 16 de Janeiro e 15 de 
Março de 2010. 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 

Informação Financeira:  
  

Informação Financeira do Município; 3 
  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  
  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo; 

8 

Gabinete de Apoio ao Cidadão e Serviço 
Municipal de Informação ao Consumidor 

12 

Serviço Municipal de Protecção Civil 22 

Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas 
Críticas 

23 

Departamento Gestão Administrativa e 
Financeira 

24 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

28 

Departamento Planeamento Estratégico e 33 
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Desenvolvimento Económico 

Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 

38 

Departamento Ambiente e Salubridade 44 

Departamento Sociocultural 49 

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais 

58 

Departamento Administração Jurídica e Geral 65 

 
 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

33..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

2288  ddee  AAbbrriill  ddee  22001100  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009 
 

Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 
2009, bem como a Consolidação de Contas, em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 
2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 de 
Abril, que aprovou o POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, conforme o 
deliberado na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 7 de Abril de 2010, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2010, página 
7), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/3730, de 2010-04-01. 

 
“Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, 
de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84/2002, de 5 
de Abril, que aprovou o POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, procedeu-se à 
elaboração e organização dos documentos de Prestação de 
Contas do exercício de 2009. 
 
Nos termos da Resolução n.º 04/2001 - 2.ª Secção - 
Tribunal de Contas, de 12 Julho de 2001, fazem parte 

integrante da Prestação de Contas de 2009, os 
documentos constantes do Volume I, que se anexam: 
 
� Balanço; Demonstração de Resultados; Controlo 
Orçamental da Despesa; Controlo Orçamental da Receita: 
Fluxos de Caixa (Resumo e Detalhado); Operações de 
Tesouraria; Caracterização da Entidade; Notas ao Balanço 
e à Demonstração de resultados;  
 
� Contratação Administrativa - Situação dos Contratos; 
Empréstimos; Norma de Controlo Interno; Síntese das 
Reconciliações Bancárias; Relação Nominal dos 
Responsáveis; Relatório de Gestão (Volume II) e a 
Certificação Legal de Contas. (…) 
 
Outros documentos de remessa não obrigatória e que 
compõem o Volume III da Prestação de Contas: 
 
� Plano Plurianual de investimentos; Orçamento 
(resumo); Execução do Plano Plurianual de 
Investimentos; Modificações do orçamento - receita; 
Modificações do orçamento - despesa; Modificações ao 
Plano Plurianual de Investimentos; Transferências 
correntes - despesa; Transferências de capital - despesa; 
Subsídios concedidos; Transferências correntes - receita; 
Transferências de capital - receita; Outras Dívidas a 
Terceiros; Resumo Diário de Tesouraria n.º 308; Mapas de 
Fundos de Maneio; Relação de emolumentos notariais; 
Relação de acumulação de funções e Notas ao Processo 
Orçamental. 
 
Por fim e em anexo à Prestação de Contas de 2009, segue 
o Volume IV com a Consolidação de Contas do 
Município de Odivelas e da Municipália, E.M.: 
 
� Relatório de Contas Consolidadas e o Relatório de 
Auditoria sobre as Contas Consolidadas. (…)”Informação 
Interno/2010/3730 

 
 

“Preâmbulo 
 

Com o presente Relatório de Gestão pretendemos dar a 
conhecer aos órgãos municipais e a todos os munícipes de 
Odivelas, as principais actividades e outras realizações que 
foram concretizadas durante o ano de 2009, bem como as 
demonstrações financeiras da Câmara Municipal de 
Odivelas relativas ao mesmo ano. 
 
A realização das Grandes Opções do Plano e a execução 
orçamental de 2009 decorreram ainda no contexto da crise 
financeira internacional, o que implicou uma atenção 
redobrada na hierarquização das prioridades municipais e 
na definição das estratégias de investimento, num quadro 
conjuntural em que as dificuldades nacionais se foram 
vencendo de forma lenta e demorada, embora, de acordo 
com os dados que se foram conhecendo, de forma segura 
e consistente. 
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No entanto, e tendo em conta o quadro difícil que se 
verificou neste exercício, poderemos dizer que os 
resultados de 2009 se revelaram, apesar de tudo, de forma 
positiva, já que as receitas totalizaram 63,3 milhões de 
euros, representando um acréscimo de 9,7%, o que 
corresponde a um aumento de 5,5 milhões de euros, em 
relação a 2008. Do montante da receita arrecadada, 54,6 
milhões de euros correspondem a receitas correntes, e 8,6 
milhões a receitas de capital. 
 
Neste âmbito, os impostos directos que são a principal 
componente da receita, contribuíram com 46,0 % do total 
das receitas, registando um decréscimo, em comparação 
ao ano anterior (-1,9%). Esta diminuição (1,3 milhões de 
euros) deveu-se à variação negativa do IMT, que registou 
uma quebra de 875 mil euros e do IMI em 353 mil euros. 
 
No campo das despesas, que totalizaram 63,9 milhões de 
euros, registou-se um crescimento de 5,4%, em relação ao 
ano anterior. Porém, este acréscimo decorre da aquisição 
de bens de capital (Investimentos) que registou uma 
execução de 11,3 milhões de euros, ou seja, 17,8% dos 
recursos municipais reverteram em aumento de capital 
fixo (investimento no parque escolar, arruamentos e obras 
complementares e parques e jardins). 
 
Em relação às Grandes Opções do Plano, registou-se uma 
taxa de realização de 49,3%, verificando-se que se 
executaram mais 3,1 milhões de euros que em 2008. 
Saliente-se aqui, que em termos evolutivos, de 2008 a 
2009, as Funções Sociais foram as que mais cresceram 
(28,2%), seguido das Funções Gerais (3.2%). 
 
A dívida total do Município, em 31 de Dezembro de 2009, 
situa-se nos 
 65,3 milhões de euros, em que parte substancial, 43,7 
milhões de euros são provenientes de financiamentos 
bancários contratados a médio e longo prazo, em que se 
verifica uma diminuição de 8,3% relativamente a 2008. A 
este financiamento bancário de médio e longo prazo 
acresce 1 milhão de euros resultantes da utilização de 
empréstimo de curto prazo. 
 
Só o rigor que implementámos, a transparência e a 
estratégia que seguimos e impusemos no exercício da 
nossa acção, tão necessária à boa gestão da coisa pública, 
permitiram os resultados indicados. Não fora esta 
exigência, e tendo em conta a conjuntura nacional e 
internacional, os resultados seriam certamente bem 
diferentes e não teríamos agora a possibilidade de poder 
apresentar o nível de investimento, em áreas de grande 
carência que, desde há muitos anos, se verificavam no 
nosso concelho. 
 
A estratégia delineada por este executivo, para o ano de 
2009, tinha como prioridade a necessidade de reforçar as 
medidas de carácter social, fazendo, simultaneamente, um 
esforço de investimento em infra-estruturas essenciais no 
nosso Concelho, designadamente no Parque Escolar com 
a construção de novas salas de aula, na consolidação da 
estrutura verde com novos jardins, na qualificação do 

espaço público, com novas ligações viárias e em 
equipamentos sociais e desportivos, num exigente 
equilíbrio com que procurámos gerir o Orçamento 
Municipal. 
 
Continuámos, pois, a nossa linha de orientação de sempre, 
investindo nas pessoas e nas áreas que consideramos 
essenciais para a modernização e o desenvolvimento 
humano, económico e social do nosso Concelho. O ano 
de 2009 foi, assim, no essencial, de consolidação da obra 
lançada em 2008 e de concretização de projectos. Foi um 
grande esforço financeiro, mas apresentámos obra feita. 
 
Importa ainda salientar que, ao nível da capacidade de 
endividamento, o Município de Odivelas continua a não 
exceder os limites de endividamento líquido, verificando-
se a existência de uma margem de 9 milhões de euros. 
 
Fizemos obra e mantivemos o equilíbrio financeiro, na 
certeza de que o investimento realizado contribuirá, de 
forma decisiva, para um território com mais futuro e com 
mais oportunidades para todos. Este é o nosso objectivo, 
porque a nossa primeira escolha são sempre as pessoas. 
 
A todos os funcionários do Município de Odivelas quero 
também dirigir uma palavra de agradecimento pelo seu 
desempenho diário com que têm contribuído, para termos 
um concelho mais atractivo e com melhores condições de 
vida para os Munícipes de Odivelas.  
 
Pela nossa parte reafirmamos o caminho traçado, a nossa 
linha de rumo, alicerçado numa cultura de 
responsabilidade, transparência e boas práticas de gestão 
da coisa pública, para que a Autarquia continue a ser um 
factor de desenvolvimento ao serviço dos seus Munícipes.  
 
31 de Março de 2010  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

Introdução 
 

Este documento foi elaborado de acordo com as normas 
estabelecidas no ponto 13 do Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro. As 
Demonstrações Financeiras que constam deste Relatório 
tiveram também em conta as Instruções n.º 1/2001, 
aprovadas pela Resolução n.º 4/2001 da 2.ª Secção do 
Tribunal de Contas, publicadas na II.ª Série do Diário da 
República, de 18 de Agosto, Resolução que fixa a 
organização e a documentação das contas das autarquias 
locais e entidades equiparadas abrangidas pelo POCAL. 
 
O documento segue de perto a estrutura recomendada no 
POCAL e está organizado em sete capítulos, a saber: 
 
� Organização Municipal, onde consta o modelo 
organizativo adoptado pelo Município e a estrutura 
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política que compõe os seus órgãos executivo e 
deliberativo; 
 
� Recursos Humanos, onde é apresentada uma síntese dos 
principais elementos constantes do Balanço Social; 
 
� Síntese das Actividades Municipais, ponto constituído 
por 10 alíneas representativas das principais áreas de 
intervenção municipal e onde se encontram reflectidas 
algumas das acções desenvolvidas pelas várias unidades 
orgânicas municipais ao longo do ano; 
 
� Execução Orçamental, que permite acompanhar, de 
forma sintética, a evolução e todo o processo de 
realização das despesas e arrecadação das receitas, 
permitindo, também, avaliar os desvios e o desempenho 
relativamente às Grandes Opções do Plano, que não é 
mais do que a compilação do Plano Plurianual de 
Investimentos e do Plano de Actividades Municipais; 
 
� Análise Patrimonial, onde se analisa o Balanço, a 
Demonstração de Resultados e respectivos anexos e 
outros documentos que sintetizam os elementos mais 
relevantes da situação económica e financeira do 
Município, traduzindo monetariamente o seu património, 
a formação de resultados e a movimentação dos recursos 
financeiros; 
 
� Indicadores de Gestão, construídos com base nas 
demonstrações financeiras, fornecem um conjunto de 
informações úteis, resultantes do facto da sua construção 
se basear em agregados patrimoniais diversificados que 
vão permitir urna visão global; 
 
� Proposta de Aplicação dos Resultados, em 
conformidade com o ponto 2.7.3. do Decreto-Lei n.º 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 
84/2002 que aprovou o POCAL. (…)” Preâmbulo e Introdução do Relatório 
de Gestão, Município de Odivelas, Prestação de Contas 09 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2010 
 

Quarta Modificação Orçamental, Primeira Revisão 
Orçamental, conforme o deliberado na 7.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
7 de Abril de 2010, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 7/2010, página 7), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/3731, de 2010-

04-01, e nos termos dos Mapas anexos à informação 
referida e que farão parte integrante da acta da presente 
reunião. 

 
 

“PREÂMBULO 
 

A presente REVISÃO ORÇAMENTAL decorre da necessidade 
de incorporar no Orçamento de 2010 em sede de 
tesouraria, o saldo apurado da gerência do exercício de 
2009, no montante de 2.343.275,26 Euros, conforme 
documentos de Prestação de Contas deliberados pelo 
Executivo Municipal. 
 
A inscrição do saldo de gerência não implicou aumento do 
valor global do Orçamento Inicial, mantendo-se o mesmo 
nos 120.327.410,00 Euros (Cento e vinte milhões 
trezentos e vinte sete mil quatrocentos e dez euros). 
 
Em relação à despesa, acolheram-se as propostas de 
ajustamento e de criação de novos projectos, enviadas 
pelos diversos serviços municipais, destacando-se o 
reforço do projecto 60/I/2010, no valor de 150.000,00 
Euros, relativo à empreitada de Remodelação da Escola 
EB2, 3 Gonçalves Crespo, na Pontinha, um reforço de 
valor de 90.000,00 Euros, no projecto 193/A/2010, 
referente a transferências para apetrechamento das 
Escolas EB2, 3 do concelho, a inclusão de um valor de 
130.000.00 Euros, no projecto 158/I/2010, para o 
investimento a realizar no Edifício “Lar Casas de Granja” 
- Odivelas (infraestruturas exteriores) o reforço do 
projecto 57/A/2010, relativo ao Projecto de Adaptação 
ao Meio Aquático (PAMA), no valor de 46.000,00 Euros, 
bem como, a inscrição de um montante de 259.500,00 
Euros, no projecto 104/A/2010, para reposição de 
prejuízos referente ao exercício de 2009 da Municipália, 
EM. 
 
Numa análise comparativa entre as dotações actuais e o 
previsto na presente REVISÃO ORÇAMENTAL, verifica-se 
um aumento das despesas de capital em 69.362,00 Euros 
por contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas correntes, mantendo-se a conta 
Orçamental da despesa, em 120.327.410,00 Euros. 
 
 
 
Ao nível da receita, registou-se um aumento das outras 
receitas no valor de 2.343.275,26 Euros, por contrapartida 
de um decréscimo de igual montante ao nível das receitas 
correntes. 
 
Odivelas, 7 de Abril de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
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Orçamento 2010 
Resumo do Orçamento – 1.ª Revisão 

 
 

Receitas 

 Inicial Actual Variação Após 1.º Revisão 
Variação 

(5) 

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

Correntes 73.795.277,00 73.795.277,00 0,00 71.452.001,74 -2.343.275,26 -3% 

Capital 46.512.133,00 46.512.133,00 0,00 46.512.133,00 0,00 0% 

Outras 20.000,00 20.000,00 0,00 2.363.275,26 2.343.275,26 n.a 

TOTAL 120.327.410,00 120.327,410,00 0,00 120.327.410,00 0,00 0,00% 

(valores em euros) 

 
 
 

Despesas 

 Inicial Actual Variação Após 1.ª Revisão 
Variação 

(5) 

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

Correntes 73.239.953,72  72.746.525,58  -493.428,14  72.677.163,58  -69.362,00  0% 

Capital 47.087.456,28  47.580.884,42  493.428,14  47.650.246,42  69.362,00  0% 

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

TOTAL 120.327.410,00  120.327.410,00  0,00  120.327.410,00  0,00  0,00% 

(valores em euros) 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2010 
 

Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, 
aprovado na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada a 14 de Dezembro de 
2009 e na 3.ª Reunião da 1.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 21 de 
Dezembro (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 24/2009, de 31 de Dezembro, páginas 8 e 43, 
respectivamente), resultante da transferência para esta 
Câmara Municipal, em 1 de Janeiro de 2010, do pessoal 
não docente que se encontrava afecto aos Agrupamentos 
de Escolas do Município de Odivelas, designadamente 
Agrupamentos Avelar Brotero, Sudoeste de Odivelas, 
Vasco Santana, Moinhos da Arroja, Póvoa de Santo 
Adrião, D. Dinis e Pontinha, conforme o deliberado na 5.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 10 de Março de 2010, (Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 5/2010, página 8), (o 
documento original encontra-se na pasta dos documentos 
da presente reunião e fará parte integrante da acta da 
reunião), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/2483, de 2010.03.02. 

 
(…) A 1 de Janeiro de 2010 foi então transferido, para 
esta Câmara Municipal, o Pessoal Não Docente, que se 
encontrava afecto aos respectivos agrupamentos do 
Município, designadamente Agrupamentos Avelar 
Brotero, Caneças, Sudoeste de Odivelas, Vasco Santana, 
Moinhos da Arroja, Póvoa de Santo Adrião, D. Dinis e 
Pontinha. Esta transferência implica que seja feita uma 
alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, para que o mesmo 
possa reflectir de uma forma verosímil os postos de 
trabalho transitados. 
 
Esta alteração ao Mapa de Pessoal tem reflexos apenas ao 
nível da Divisão de Gestão de Recursos Educativos e 
Acção Social Escolar, uma vez que é a unidade orgânica 
que na Câmara, tem competências em matéria da Gestão 
do Pessoal não Docente, tendo sido considerados, 
exclusivamente, os seguintes aspectos: 
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• Os postos de trabalho já existentes na Divisão, que se 
mantêm inalterados; 
 
• Actualização do número de postos de trabalho, 
referentes ao Pessoal Não Docente transitado, de acordo 
com carreira/categoria; 
 
• Postos de trabalho para cumprimento do rácio com o 
objectivo de satisfazer as necessidades de Pessoal Não 
Docente, e extra-rácio em virtude da necessidade de 
implementar uma gestão eficiente do Pessoal Não 
Docente dos Agrupamentos de Escolas do Concelho, 
tendo por base a Portaria 1049-A/2008, de 16 de 
Setembro; 
 
• Postos de trabalho, referentes a diversas mobilidades 
internas na categoria, como é o exemplo do Encarregado 
Operacional e Coordenador Técnico; 
 
• Postos de trabalho decorrentes de necessidades 
permanentes e que actualmente são colmatadas por 
trabalhadores com relação jurídica por tempo 
determinado. (…) Informação Interno/2010/2483 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DA ARROJA 
 

 
 

ALTERAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO PARA 
ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO EM REGIME DE VENDA 

A CUSTOS CONTROLADOS 
 

Alteração à constituição do Júri do Concurso para 
atribuição de habitação, no regime de venda a custos 
controlados, no Empreendimento Habitacional da Arroja, 
em Odivelas, nos termos do Regulamento do referido 
Concurso, conforme o deliberado na 3.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
10 de Fevereiro de 2010, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 3/2010, página 18), de acordo 
com a informação n.º Interno/2010/1575, de 2010.02.04: 
Designados como representantes da Assembleia 
Municipal na composição do Júri do Concurso para 
atribuição de habitação, no regime de venda a custos 
controlados, no Empreendimento Habitacional da Arroja, 
em Odivelas, os Membros Carlos Barreto – efectivo e 
Maria João Nascimento – suplente. 
 
(Deliberado por escrutínio secreto com 28 votos a favor, 5 
votos em branco e 6 votos nulos) 

 
 
 
 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

44..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

33  ddee  MMaaiioo  ddee  22001100  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REGULAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 

 
 

ALTERAÇÕES 
 

Alterações ao Regulamento do Conselho Municipal de 
Segurança de Odivelas, aprovado pela Assembleia 
Municipal de Odivelas, na 2ª Sessão Ordinária, realizada 
em 29 de Abril de 2005, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 8/2005, página 39 e anexo), 
nos termos do proposto na informação n.º 36 de 2010-01-
27. 
 
“(…) Das alterações que se propõem resulta: 
 
a) Uma nova redacção do artigo 1°, para o adequar de 
forma mais precisa ao disposto no artigo 53°, n.º 1, alínea 
n), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
b) Uma nova redacção da alínea b), do n.º 1 do artigo 6º, 
com a integração do Vereador do Pelouro, e as adaptações 
das alíneas subsequentes, bem como, a substituição da 
Divisão da PSP de Loures por Odivelas, na nova alínea f), 
e a substituição, na alínea h), de Gabinete para Serviço, 
para corresponder ao actual ROMO; 
c) A supressão do anterior artigo 22°, por se tornar 
desnecessário como disposição transitória. (…)”Informação n.º 

36 de 2010-01-27 
 
(Regulamento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 
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COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E 
JOVENS DE ODIVELAS 

 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 01/AM/2010 
DESIGNAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS 

 
Designação de quatro cidadãos para integrar a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens de Odivelas, em 
conformidade com o artigo 17.º da Lei 147/99 de 1 de 
Setembro, para o biénio 2010/2012, de acordo com a 
proposta de deliberação n.º 01/AM/2010: 
 
Designados como os quatro representantes da Assembleia 
Municipal de Odivelas na Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Odivelas, os seguintes cidadãos: 
 
Célia Antunes; 
Adelina Maria Alves Vicente; 
Conceição Cuco; 
Ana Cristina Sousa 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com 34 votos favoráveis, 
2 votos em brancos e 2 votos nulos) 

 
 
 
 

ESPAÇOS VERDES PARQUES E JARDINS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ESPAÇOS VERDES 
PARQUES E JARDINS – 1ª REVISÃO 

 
Alterações ao Regulamento de Espaços Verdes Parques e 
Jardins, 1ª revisão, regulamento aprovado na 3.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no 
dia 14 de Fevereiro de 2007, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 3 de 2007, página 7), e 
aprovado na 3.ª reunião da 1.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 7 de 
Março de 2007, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4 de 2007, página 31), e conforme o 
deliberado na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 10 de Fevereiro de 2010, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
3/2010, página 10), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/935, de 2010-01-21. 
 
(Regulamento publicado em anexo), 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 





 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 8 – 4 de Maio de 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 

REGULAMENTO DA CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS  

DIA DO AMBIENTE 2010 
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Departamento de Ambiente e Salubridade 
Sector de Estudos, Projectos e Sensibilização Ambiental 

 
Regulamento 

Corrida de Carrinhos de Rolamentos 
Integrado nas comemorações do 

Dia do AMBIENTE 2010 
 
 

Capitulo 1 
 

A - Geral 
 
1º 
 

A Corrida Carrinhos de Rolamentos é uma iniciativa organizada pelo Departamento de Ambiente e Salubridade da Câmara 
Municipal de Odivelas, irá realizar-se no dia 3 de Junho de 2010 (quinta-feira) pelas 10h30. 

 
2º 
 

A iniciativa tem como objectivo sensibilizar para questões ambientais tais como a reciclagem e as alterações climáticas 
recorrendo à criação de carrinhos através do reaproveitamento de materiais na sua construção  e que não recorrem a 
qualquer fonte energética poluente na sua utilização. 

 
3º 
 

É permitida a participação de todos os indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos; 
 
4º 
 

Todos os participantes deverão, no momento da inscrição, apresentar o respectivo Bilhete de Identidade (Cartão de Cidadão) 
e/ou Cédula de Nascimento. 

 
5º 
 

Todos os concorrentes têm a obrigação de ter o total conhecimento deste Regulamento, não sendo aceites alegações de 
desconhecimento total ou parcial do mesmo. 

 
6º 
 

Será da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas: 
 
a) Designar a Equipa de Vistoria dos Carrinhos; 
b) Designar os Fiscais  de Pista; 
c) Designar o Júri de Avaliação dos Carrinhos;  
d) Preparar a pista para a realização da prova;  
e) Organizar as corridas; 
f) Assegurar a presença no local de meios para prestar socorro em caso de emergência. 

 
7º 
 

A Direcção da Prova julgará e decidirá os casos não previstos por este regulamento. Estas decisões serão finais e 
irrevogáveis. 

 
8º 
 

A Organização não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais e/ou materiais que possam eventualmente ocorrer aos 
participantes ou ao público. 
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9º 
 

Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição para a corrida. 
 

10º 
Prémios 

 
Será atribuído um diploma a todos os participantes; 
Será atribuído ainda um diploma ao carro mais original. 

 
 

B - Inscrições 
 

11º 
 

A idade mínima de participação é de 12 anos; 
 

12º 
 

Os concorrentes menores de 18 anos devem apresentar Autorização e Termo de Responsabilidade (anexo II) assinado pelo 
Encarregado de Educação, sob pena de não poderem participar; 

 
13º 
 

Além  do referido no número anterior, os concorrentes menores de 18 anos deverão fazer-se acompanhar pelos 
pais/encarregado de educação no dia da prova, sob pena de não poderem participar; 

 
14º 
 

A data limite para a entrega das inscrições é dia 21 de Maio, até às 19h00; 
e) As inscrições podem ser entregues nos seguintes locais: 
-Loja do Cidadão de Odivelas 
-Departamento de Ambiente e Salubridade da Câmara Municipal de Odivelas 

 
15º 
 

No acto de inscrição, os concorrentes devem entregar devidamente preenchida a ficha de inscrição (anexo I); 
 

16º 
 

Podem participar até 4 concorrentes com o mesmo carrinho de rolamentos. 
 
 

C - Dos CARRINHOS 
 

17º 
 

Os carrinhos podem ser de qualquer formato e construídos em qualquer tipo de material, não devendo aparentar formas 
susceptíveis de facilmente provocar danos ou ferimentos pessoais em caso de despiste; 

 
18º 
 

Os rolamentos são de esfera e totalmente em metal. Não é permitido rolamento duplo ou qualquer alteração ao rolamento 
original no sentido de aumentar o seu diâmetro ou a sua aderência; 

 
19º 
 

É proibido a utilização de qualquer dispositivo que vise fixar ou reter o piloto ao carrinho (vulgo cinto de segurança); 
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20º 
 

Cada carrinho é ocupado unicamente por um concorrente; 
21º 
 

Os carrinhos que não cumpram as normas descritas estão vedados à participação. 
 
 

D – Durante a Prova 
 

22º 
 

É proibido o uso de lubrificantes dos Carros no local da partida, ou na Pista. 
 

23º 
 

O local para lubrificação dos Carros será restrito a uma Zona destinada para o efeito pela Organização, denominado por 
“boxes”. 

 
24º 
 

A lubrificação dos Carros em locais não permitidos para o efeito implica a imediata desclassificação do Piloto. 
 

25º 
 

É permitido o  uso de autocolantes do(s) patrocinador(es) no carro, desde que seja afixado de forma legível. 
 
 

E – Do Material 
 

26º 
 

Todo o material entregue pela Organização para o decorrer da Prova (dorsais, cartas de  percurso, ou outros),  deverá ser 
entregue obrigatoriamente no final do Campeonato à Organização. 

 
 

F– Dos Pilotos 
 

27º 
 

Cada Piloto terá obrigatoriamente de estar identificado com o número atribuído pela Organização de forma legível. 
 

28º 
 

É obrigatório o uso de CAPACETE. 
 

29º 
 

É obrigatório o uso de CALÇAS. 
 

30º 
 

É obrigatório o uso de SAPATOS ou SAPATILHAS (calçado fechado). 
 

31º 
 

É obrigatório o uso de CAMISOLA ou CAMISA de Manga Comprida. 
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Capitulo 2 
 

G - Normas da Competição 
 

32º 
 

Chegados ao local da Prova, os Pilotos deverão levar os seus Carros até ao local denominado por “boxes”. 
 

33º 
 

Será realizada uma vistoria completa e minuciosa aos Carros e respectivos Pilotos trinta minutos antes do início da Prova, no 
local denominado por “boxes”.  

 
34º 
 

Os Carros não aprovados serão impedidos de participar. 
 

35º 
 

É proibida a circulação de Veículos Automóveis na Pista e zonas delimitadas, excepto os da Organização, de Segurança e de 
Socorro. 

 
36º 
 

Será colocado um número em cada Carro e respectivo Piloto, fornecido pela Organização; devendo este ser fixado de forma 
a ser visível durante toda a Prova, correndo o risco de ser penalizado pela falta deste. 

 
 

H – Da Competição 
 

37º 
 

O Piloto deverá permanecer sentado no seu Carro enquanto este estiver em movimento. 
 

38º 
 

Não é permitida a ajuda do público para impulsionar o Carro. 
 

I - Prova 
 

39º 
 

As provas poderão ser de descida individual ou em grelha de partida, dependendo do tipo de descida. 
 

40º 
 

A Prova só se considera concluída quando Piloto e Carro atravessarem a linha de chegada. 
 

41º 
 

Serão utilizadas pelos Fiscais de Pista a sinalética seguinte, sendo obrigatório o respeito pelos Códigos impostos: 
 
a) – BANDEIRA AMARELA – Zonas de perigo nas descidas ou nas curvas. = Carro mais lento ou possibilidade de batida 
ou capotanço, devendo o Carro circular mais lento. 
 
Nestes casos, a Bandeira aparece como advertência, cabendo ao Piloto a decisão a tomar. 
 
b) – BANDEIRA VERMELHA – Perigo na Pista = Descida ou Prova Cancelada. O Piloto deve terminar de imediato a 
Prova, sendo desclassificado quem prosseguir. 
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c) – BANDEIRA VERDE – Final da Prova em competição. = Chegada dos Pilotos ao local da linha de chegada, finalizando 
a sua Prova. 

 
 

II – Em caso de acidente: 
 

42º 
 

a)   Siga as orientações dos Fiscais de Prova. 
 
b)   Nunca atravesse a Pista. 
 
c) Saia da trajectória da Pista, observando os cuidados com os outros Carros. 

 
43º 
 

O desrespeito pela sinalética imposta implica a imediata desclassificação do Piloto, não sendo da responsabilidade da 
Organização os problemas resultantes destas situações. 

 
44º 
 

Ao cruzar a linha de chegada o Carro deverá ser retirado da Pista com a maior brevidade possível, sendo colocado no local 
determinado pela Organização (boxe). 

 
45º 
 

Na linha de partida cada Carro deverá ter colocada a extremidade dianteira atrás da marca feita no chão. 
É considerada Partida Nula se o Carro se movimentar antes de ser dado o sinal de partida. 

 
46º 
 

Será punido com DESCLASSIFICAÇÃO imediata o Piloto que tiver atitudes anti-desportivas, tais como: 
 
a) Danificar propositadamente outros Carros; 
b) Valer-se de recursos ilícitos como “fechar” outro Carro, abalroamento ou outros meios que prejudiquem os outros 
concorrentes em seu benefício; 
c) Discussões e agressões verbais; 
d) Agressões físicas. 

 
47º 
 

A conduta dos Pilotos mencionada nas alíneas supra, implica o seu impedimento de participação na Descida de Carrinhos de 
Regulamentos. 

 
48º 
 

Cada piloto poderá ter um carro suplente para no caso de uma avaria irreparável durante uma prova, poder descer com outro 
carro. Esta acção tem de ser comunicada à organização obrigatoriamente. 
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Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de O divelas 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Leis Habilitantes 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo do disposto no artigo 53º, 

n.º 1, alínea n), da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, bem como do disposto no artigo 6º, da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho. 

 

Artigo 2.º 

Conselho Municipal de Segurança 

O Conselho Municipal de Segurança de Odivelas, adiante designado por Conselho, é 

uma entidade de âmbito municipal, com funções de natureza consultiva, de 

articulação, informação e cooperação, cujos objectivos, composição e competências 

são regulados pelo presente documento. 

 

Artigo 3.º 

Sede 

O Conselho tem Sede nos Paços do Concelho, sito na Quinta da Memória, na Rua 

Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas. 

 

Artigo 4.º 

Objectivos 

São objectivos do Conselho: 

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na 

área do município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem; 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança 

dos cidadãos no Município de Odivelas e participar em acções de prevenção; 
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c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão 

social no município; 

d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue 

oportunos e directamente relacionados com as questões de segurança e inserção 

social. 

 

Artigo 5.º 

Competências 

Para a prossecução dos objectivos previstos no artigo 4.º compete ao Conselho dar 

parecer sobre: 

a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do município; 

b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de 

segurança no município; 

c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do município ou com 

impacto no seu território; 

d) Os resultados da actividade municipal de protecção civil; 

e) Os resultados da actividade municipal de combate aos incêndios; 

f) As condições materiais e os meios humanos empregues nas actividades sociais de 

apoio aos tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar; 

g) A situação socioeconómica municipal; 

h) O acompanhamento e apoio das acções dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e à análise da incidência social do tráfico e consumo de droga; 

i) As situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem de maior 

potencialidade criminógena e mais carecidas de apoio à inserção; 

j) Os índices de resposta dos meios de saúde em caso de emergência ou catástrofe; 

k) Os índices de segurança do sistema viário, habitacional e de iluminação pública. 
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CAPÍTULO II 
ORGANIZAÇÃO 

 

Artigo 6.º 
Composição 

1. Integram o Conselho: 

a) O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas; 

b) O Vereador do pelouro; 

c) O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas; 

d) Os sete Presidentes das Juntas de Freguesia; 

e) Um representante do Ministério Público da Comarca; 

f) O Comandante da Divisão da PSP de Odivelas; 

g) O Comandante do Destacamento Territorial de Loures da GNR; 

h) O Coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil; 

i) O Comandante do Corpo de Bombeiros de Caneças; 

j) O Comandante do Corpo de Bombeiros de Odivelas; 

k) O Comandante do Corpo de Bombeiros da Pontinha; 

l) Um representante do Instituto da Droga e Toxicodependência; 

m) Um representante do Serviço Local de Odivelas do Centro Regional de Segurança 

Social de Lisboa e Vale do Tejo; 

n) Um representante da Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos 

Concelhos de Loures e Odivelas, um representante da Associação Empresarial da 

Região de Lisboa e um representante da Cooperativa de Táxis de Loures e Odivelas; 

o) Treze cidadãos de reconhecida idoneidade, a designar pela Assembleia Municipal 

de Odivelas; 

p) Um representante de cada uma das centrais sindicais. 

 

2. Os membros do Conselho podem ser substituídos definitivamente ou nas suas 

ausências e impedimentos: 

a) Os membros do Conselho podem ser substituídos definitivamente pelas entidades 

que os designaram, tomando posse posteriormente nos termos da Lei; 

b) Os membros do Conselho que representem entidades ou que tenham substituto 

legal podem fazer-se representar nas suas faltas ou impedimentos, desde que o façam 

nos termos da legislação aplicável e informem atempadamente o Presidente do 

Conselho; 

 
3. O mandato dos membros do Conselho cessa com o fim do mandato da Assembleia 

Municipal que os designou, devendo, porém, manterem-se em funções até à sua 

recondução ou à designação dos membros que os substituam. 
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Artigo 7.º 

Presidência 

1. O Conselho é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

2. Compete ao Presidente: 

a) Convocar as reuniões do Conselho; 

b) Fixar a respectiva Ordem de Trabalhos; 

c) Abrir e encerrar as reuniões e dirigir os respectivos trabalhos, podendo ainda 

suspendê-las ou encerrá-las antecipadamente, quando razões excepcionais o 

justifiquem; 

d) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei, pelo regulamento ou 

por deliberação do Conselho. 

 

3. O Presidente é coadjuvado no exercício das suas funções por dois secretários, 

designados entre os membros do Conselho. 

 

4. Compete aos Secretários conferir as presenças nas reuniões, verificar o quorum, 

organizar as inscrições para o uso da palavra, lavrar as actas, e assegurar o 

expediente. 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 8.º 

Periodicidade das reuniões 

1. O Conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre. 

2. As reuniões realizam-se nos Paços do Concelho ou, por decisão do Presidente, em 

qualquer outro local do território municipal. 

 

Artigo 9.º 

Convocação das reuniões 

As reuniões são convocadas pelo Presidente, com a antecedência mínima de 15 dias 

constando da respectiva convocatória o dia, hora e local em que esta se realizará. 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 8 – 4 de Maio de 2010 – Anexo  

5 
 

Artigo 10.º 

Reuniões extraordinárias 

1. As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convocação escrita do Presidente, 

aos membros Conselho Municipal de Segurança, por sua iniciativa ou a requerimento 

de pelo menos um terço dos membros do Conselho, devendo o respectivo 

requerimento conter a indicação do(s) assunto(s) que se deseja(m) ver tratado(s). 

 

2. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 15 dias seguintes à 

apresentação do pedido, mas sempre com a antecedência mínima de 48 horas sobre 

a data da reunião extraordinária. 

 

3. Da convocatória deve constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a 

tratar na reunião. 

 

Artigo 11.º 

Ordem de trabalhos 

1. Cada reunião terá uma Ordem de Trabalhos estabelecida pelo Presidente. 

 

2. O Presidente deve incluir na ordem do dia, na medida do possível, os assuntos que 

para esse fim lhe forem indicados por qualquer membro do Conselho, desde que se 

incluam nas competências e o pedido seja apresentado por escrito com a 

antecedência mínima de 10 dias sobre a data de convocação da reunião. 

 

3. Podem ser sempre incluídos novos assuntos na ordem do dia desde que sejam 

aceites pelo mínimo de 2/3 dos membros que compõem o Conselho. 

 

4. Em cada reunião ordinária haverá um período “antes da ordem do dia”, que não 

deverá exceder trinta minutos, para discussão e análise de quaisquer assuntos da 

competência do Conselho, não incluídos na ordem do dia. 

 

Artigo 12.º 

Quórum 

1. O Conselho reúne com a presença da maioria dos seus membros. 
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2. Passados 30 minutos sem que haja o quórum referido no número anterior, o 

Conselho funciona desde que esteja presente um terço dos seus membros. 

 

Artigo 13.º 

Direitos dos membros 

1. Todos os membros do Conselho têm direito a participar nas respectivas reuniões, a 

usar da palavra, a apresentar propostas sobre a matéria em debate e a participar na 

elaboração dos pareceres referidos no artigo 4.º. 

 

2. A palavra será concedida aos membros do Conselho por ordem de inscrição. 

 

Artigo 14.º 

Deliberações 

As deliberações do Conselho devem ser tomadas por maioria. 

 

CAPÍTULO IV 

PARECERES 

 

Artigo 15.º 

Elaboração dos Pareceres 

1. Os pareceres são elaborados por um membro do Conselho designado pelo 

Presidente. 

 

2. Sempre que a matéria em causa o justifique, poderão ser criados grupos de 

trabalho, que terão como missão a apresentação de um projecto de parecer. 

 

3. Os restantes membros poderão participar nos trabalhos dos grupos constituídos, 

através da remessa de estudos, propostas e/ou sugestões sobre a matéria em 

apreciação. 

 

Artigo 16.º 

Aprovação de pareceres 

1. Os projectos de parecer são apresentados aos membros do Conselho com um 

prazo de antecedência de, pelo menos, 15 dias sobre a data agendada para o seu 

debate e aprovação. 
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2. Os pareceres são votados um a um, considerando-se aprovados quando reúnam o 

voto favorável da maioria dos membros presentes na reunião. 

 

3. Quando um parecer for aprovado com votos contra, os membros vencidos podem 

requerer que conste desse parecer a sua declaração de voto. 

 

Artigo 17.º 

Periodicidade dos pareceres 

1. Os pareceres a emitir pelo Conselho têm periodicidade anual, podendo esta ser 

diferente em função da alteração de circunstâncias subjacentes à sua elaboração. 

 

2. Os pareceres aprovados pelo Conselho são remetidos para efeitos de apreciação 

pelo Presidente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, com conhecimento às 

Autoridades competentes. 

 

 

CAPÍTULO V 

ACTAS 

 

Artigo 18.º 

Actas das reuniões 

1. De cada reunião será lavrada acta na qual se registará o que de essencial se tiver 

passado, nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres 

emitidos, os resultados das votações e as declarações de voto. 

 

2. As actas são postas à aprovação de todos os membros no final da respectiva 

reunião ou no início da reunião seguinte. 

 

3. A elaboração das actas é da responsabilidade de um dos Secretários, o qual, após 

a sua aprovação, as assinará conjuntamente com o Presidente. 

 

4. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma acta donde constem ou 

se omitam tomadas de posição suas pode, posteriormente, juntar à mesma uma 

declaração sobre o assunto. 
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CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 19.º 

Instalação 

Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da lei, efectuar 

as necessárias diligências quanto à instalação do Conselho, contactar as 

personalidades designadas para o integrar e solicitar a todas as entidades referidas no 

artigo 6.º a indicação dos respectivos representantes. 

 

Artigo 20.º 

Posse 

Os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal de Odivelas 

logo que se encontrem designados. 

 

 

Artigo 21.º 

Apoio logístico 

Compete à Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da lei, dar o apoio logístico 

necessário ao funcionamento do Conselho. 

 

Artigo 22.º 

Casos omissos 

As dúvidas que surjam na interpretação do Regulamento ou os casos omissos, serão 

resolvidos por deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 23.º 

Entrada em vigor 

 

O Regulamento entra em vigor com a publicação no Boletim Municipal após aprovação 

definitiva pela Assembleia Municipal. 
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REGULAMENTO DE ESPAÇOS VERDES PARQUES E JARDINS 

 

PREÂMBULO 

 

Os parques, jardins e espaços verdes do município são espaços públicos com especificidades próprias 

cuja preservação e conservação urge ser assegurada de modo a permitir que os munícipes e utentes 

possam usufruir e beneficiar dos mesmos em condições adequadas que reflictam as actuais 

preocupações com a natureza e o meio ambiente. 

 

Com efeito, estes espaços assumem hoje em dia uma relevância fundamental na qualidade de vida das 

populações, e surgem como uma necessidade de um equilíbrio ecológico saudável no meio urbano. 

 

Como tal, a criação, preservação e promoção dos espaços verdes e sua inserção numa estrutura 

ecológica municipal constituem factores essenciais de gestão ambiental e planeamento estratégico 

desse meio urbano. 

 

Dada a inexistência de regulamentação adequada na Câmara Municipal de Odivelas sobre esta matéria, 

impõe-se a necessidade de elaborar um Regulamento sobre as condições de construção, utilização, 

recuperação e manutenção dos parques, jardins e espaços verdes do município. 

 

Com este Regulamento pretende-se dotar o município de um conjunto de normas e regras que 

responsabilizem não só os munícipes e utentes, mas também todas as entidades com competência para 

fiscalizarem, investigarem e participarem as infracções a este Regulamento. 

 

Assim se considera assegurada uma utilização correcta e uma conservação adequada dos parques, 

jardins e espaços verdes do município, bem como a protecção das árvores e demais vegetação, de 

forma a manter o equilíbrio ecológico das paisagens urbanas, a criação de zonas de lazer e recreio, a 

defesa da melhoria de qualidade de vida da população e ainda a salvaguarda da imagem do concelho. 

 

O Regulamento que agora se cria, tem na sua génese a forte preocupação de atender à realidade 

económica e cultural do Concelho de Odivelas. Resumindo, as suas linhas orientadoras são as 

seguintes: 

  

I) Estabelecer os princípios e definir as regras essenciais que garantam não apenas uma 

correcta utilização dos espaços verdes do Município de Odivelas pela População como, 

também, a preservação e conservação dos mesmos; 
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II) Estabelecer a previsão de infracções que com mais frequência ocorrem nestes espaços; 

 

III) Estabelecer a previsão de coimas com o objectivo de sancionar as infracções estipuladas no 

presente regulamento; 

 

IV) Possibilidade de intervenção por parte da Câmara Municipal de Odivelas em terrenos e 

propriedades privadas sempre que esteja em causa o interesse público municipal ou de 

particulares por motivos de segurança, higiene, limpeza, saúde ou risco de incêndio, ou 

ainda nos casos em que se encontre comprometida a integridade de infra-estruturas.  

 

 

Foram ouvidos os serviços da Câmara Municipal de Odivelas com intervenção na área dos Parques e 

Jardins (Serviço Municipal de Protecção Civil, Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia, Divisão 

Municipal de Desporto, Divisão de Fiscalização Municipal, Departamento de Obras e Oficinas, 

Departamento Jurídico e Administração Geral, Departamento Gestão e Ordenamento Urbanístico e 

Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico), a Comissão de Ambiente, 

Qualidade de Vida e Mobilidade da Assembleia Municipal, as Juntas de Freguesia do Concelho de 

Odivelas e o Vereador Ilídio Ferreira. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Legislação habilitante 

 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2, do artigo 53.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 

com base na alínea a) do n.º 1, do artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

 

Artigo 2º 

Âmbito  

 

1. O presente Regulamento e respectivos Anexos estabelecem as normas a aplicar à utilização, 

construção, recuperação e manutenção de todos os parques, jardins e espaços verdes municipais. 

 

2. Esta regulamentação aplica-se a todos os parques, jardins e espaços verdes municipais, às árvores e 

demais vegetação neles existentes ou situadas em arruamentos, cemitérios, praças e logradouros 

públicos, bem como à protecção das espécies vegetais designadas de interesse público municipal ou 

classificadas pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais, situadas em terrenos urbanizáveis, públicos 

ou privados. 

 

3. Poderá a Câmara Municipal de Odivelas deliberar intervir em espaços e elementos similares aos 

acima referidos que se situem em propriedade privada, sempre que por motivos de segurança, higiene, 

limpeza, saúde ou risco de incêndio ponham em perigo o interesse público municipal. 

 

Artigo 3º 

Definições 

 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

a) análise sumária do solo – análise física e química do solo que deve fornecer informação sobre a 

textura, pH, teor de azoto, fósforo e de potássio e percentagem de matéria orgânica existente no solo; 

b) anual – planta que germina, floresce, frutifica e morre no período de um ano; 

c) arbusto – planta lenhosa de médio a pequeno porte, sem um tronco principal, com tendência para a 

ramificação desde a base; 

d) árvore – planta lenhosa com tendência para a formação de um tronco, caule indiviso até certa 

distância do solo; 

e) árvore de grande porte – árvore cuja altura média é superior a 15 metros na idade adulta; 
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f) árvore de médio porte – árvore com altura média entre os 10 e os 15 metros na idade adulta; 

g) árvore de pequeno porte – árvore cuja altura média é inferior a 10 metros na idade adulta; 

h) árvore de crescimento rápido – árvore que atinge o estado adulto entre os 5 e os 15 anos; 

i) árvore de crescimento médio – árvore que atinge o estado adulto entre os 15 e os 25 anos; 

j) árvore de crescimento lento – árvore que atinge o estado adulto após os 25 anos; 

l) caduca – tipo de planta cuja folha cai espontaneamente todos os anos; 

m) colo – corresponde à zona de transição entre a parte radicular e a parte aérea das plantas; 

n) decapagem – remoção da camada superficial do solo; 

o) despedrega – remoção de pedras da camada superficial do solo; 

p) escarificação - mobilização superficial do solo que tem por objectivo a descompressão e 

melhoramento da estrutura do solo; 

q) flecha – parte terminal do caule principal da árvore; 

r) fuste – parte do tronco da árvore livre de ramos; 

s) herbácea – planta não lenhosa de pequeno porte, de consistência tenra; 

t) mobiliário urbano – todo o equipamento que se situa no espaço público e no mesmo desempenha 

algum tipo de funcionalidade, nomeadamente, bancos, bebedouros, papeleiras, equipamento infantil; 

bem como, mobiliário ou equipamento que permita ao munícipe a prática do exercício físico. 

u) monda – operação de limpeza  e/ou manutenção de espaços verdes que consiste em retirar manual 

ou quimicamente as ervas daninhas ou nocivas; 

v) “mulch” – camada orgânica para cobertura do solo, constituída pelo produto resultante da trituração de 

material lenhoso (casca e lenha de árvores e arbustos), podendo também ser constituída com recurso a 

materiais inertes (brita, gravilha, seixos, entre outros). 

x) P.A.P. – perímetro à altura do peito, medição efectuada no perímetro do tronco das árvores a 1.30 m 

de altura da superfície do solo; 

z) parga – pilha de terra vegetal não compactada; 

aa) perene – tipo de planta cuja folha permanece todo o ano; 

bb) retancha  - divisão de plantas (de algumas espécies de herbáceas vivazes) em vários estolhos para 

serem novamente replantadas e crescerem com mais força. 

cc) terra vegetal – aquela que é proveniente da camada superficial de terreno de mata ou da camada 

arável de terrenos agrícolas, isenta de materiais estranhos, pedras ou elementos provenientes da 

incorporação de lixos, limpa e isenta de plantas e infestantes; 

dd) trepadeira – planta lenhosa ou herbácea que se eleva mediante a fixação em suportes - paredes, 

troncos ou ramadas; 

ee) vivaz – planta que possui um período de vida superior a dois anos; 

ff) xerófita – planta adaptada a locais secos das regiões que sofrem longos períodos de estiagem; 
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Artigo 4º 

Princípio Geral 

 

1. A utilização e conservação dos parques, jardins, espaços verdes, bem como a protecção das árvores 

e demais vegetação, deverá efectuar-se de acordo com as normas previstas neste Regulamento, 

visando deste modo a manutenção e desenvolvimento daqueles de forma a manter o equilíbrio ecológico 

das paisagens urbanas, a criação de zonas de lazer e recreio e prática de exercício físico, além de se 

possibilitar através da sua correcta e adequada utilização por parte dos munícipes e utentes, a defesa da 

melhoria da qualidade de vida. 

 

2. Não são permitidas acções ou comportamentos que ponham em causa estes princípios ou contribuam 

para a degradação e danificação destes elementos e espaços. 

 

3. Ao direito dos munícipes e cidadãos de utilização e fruição destes espaços corresponde sempre o 

dever da sua manutenção e preservação. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS PARQUES, JARDINS E ESPAÇOS VERDES 

 

Secção I 

REGRAS GERAIS 

 

Artigo 5º 

Regras gerais de utilização  

 

1. Nos parques, jardins e espaços verdes municipais não é permitido: 

 

a) Destruir ou danificar as árvores, arbustos e herbáceas nelas existentes, nomeadamente cortar ou 

golpear os seus troncos e raízes, bem como riscar ou inscrever neles gravações; 

 

b) Destruir ou danificar, por qualquer forma, os resguardos, apoios e suportes das árvores e arbustos; 

 

c) Destruir ou danificar qualquer estrutura, equipamento ou mobiliário, nomeadamente, instalações, 

construções, vedações, grades, canteiros, estufas, pérgolas, bancos, escoras, esteios, vasos e 

papeleiras, bem como equipamentos desportivos; 
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d) Destruir ou danificar monumentos, estátuas, fontes, esculturas, escadarias ou pontes, que se 

encontram localizadas naqueles espaços; 

 

e) Encostar, pregar, agrafar, atar ou pendurar quaisquer objectos ou dísticos nos ramos, troncos ou 

folhas de árvores ou demais vegetação, bem como fixar fios, escoras ou cordas, qualquer que seja a sua 

finalidade, sem autorização prévia da Câmara Municipal de Odivelas; 

 

f) Varejar ou puxar os ramos, sacudir ou cortar as folhas, frutos ou floração das árvores ou demais 

vegetação; 

 

g) Lançar pedras, paus ou outros objectos passíveis de prejudicarem as árvores e demais vegetação; 

 

h) Despejar nos canteiros ou nas caldeiras das árvores e arbustos quaisquer produtos que os 

prejudiquem ou destruam; 

 

i) Abater ou podar árvores e arbustos, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Odivelas; 

 

j) Extrair pedra, terra, cascalho, areia, barro, saibro ou outros materiais semelhantes neles existentes; 

 

k) Destruir, danificar ou fazer uso indevido de peças constituintes de sistemas de rega, nomeadamente, 

aspersores, pulverizadores, micro-jets, gotejadores, bocas de rega, válvulas, torneiras, filtros e 

programadores; 

 

l) Abrir as caixas dos sistemas implantados, nomeadamente das válvulas do sistema de rega, nos 

sistemas de accionamento, quer sejam manuais ou automáticos, nos contadores de água, electricidade, 

equipamentos da rede telefónica, TV, gás e saneamento; 

 

m) Retirar, alterar ou mudar placas ou tabuletas com indicações para o público ou com informações 

úteis, nomeadamente, a designação científica de plantas, orientação ou referências para conhecimento 

dos frequentadores; 

 

n) Destruir, danificar ou fazer uso de forma menos cuidadosa ou correcta, inclusive por adultos a quem 

são vedados, dos brinquedos, aparelhos ou equipamentos destinados às crianças com idade igual ou 

inferior a 12 anos, bem como qualquer tipo de equipamento lúdico-desportivo ali construído ou  instalado; 

 

o) Destruir, danificar ou simplesmente utilizar, sem autorização dos responsáveis, objectos, ferramentas, 

utensílios ou peças afectas aos serviços municipais bem como fazer uso, sem prévia autorização, da 

água destinada a rega ou limpeza; 
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p) Urinar ou defecar fora dos locais destinados a esses fins; 

 

q) Acampar ou instalar acampamento em quaisquer destas zonas; 

 

r) A utilização dos espaços verdes para quaisquer fins de carácter comercial. O seu uso excepcional tem 

de ter prévia autorização escrita e sujeita a pagamento de taxas de acordo com o regulamento de taxas 

em vigor no município; 

 

s) Retirar água dos lagos ou utilizá-los para banhos, pesca ou danificar-lhe a fauna ou flora neles 

existentes, bem como arremessar ou lançar para dentro dos mesmos, quaisquer objectos líquidos ou 

sólidos de qualquer natureza; 

 

t) Fazer fogueiras ou acender braseiras; 

 

u) Lançar detritos, entulhos, águas poluídas provenientes de limpezas domésticas ou de qualquer outra 

natureza poluente que possam causar danos ou mesmo morte a qualquer tipo de vegetação já existente, 

ou ainda que tornem os terrenos impróprios para a produção de áreas verdes; 

 

v) Utilizar bebedouros e fontanários para fins diferentes daqueles a que expressamente se destinam; 

 

w) Prender nas grades ou vedações quaisquer animais, objectos, veículos ou qualquer outro elemento 

que provoque danos nas mesmas; 

 

x) Permanência de animais, que não se encontrem devidamente presos por corrente ou trela e 

açaimados, bem como deixar os seus excrementos no espaço público; 

 

y) Matar, ferir, mal tratar, furtar ou apanhar quaisquer animais que tenham nestas zonas verdes, parques 

ou jardins o seu habitat natural ou que se encontrem habitualmente nestes locais; 

 

z) Retirar ninhos, mexer nas aves ou nos ovos que neles se encontrem; 

 

aa) Transitar fora dos percursos pedonais ou passadeiras próprias, salvo nos espaços que pelas suas 

características o permitam e quando não exista sinalização que a proíba; 

 

bb) Confeccionar ou tomar refeições, salvo em locais destinados para esse efeito, com a excepção de 

refeições ligeiras; 
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cc) Quaisquer plantações a efectuar por munícipes sem a autorização prévia da Câmara Municipal de 

Odivelas; 

 

dd) Práticas desportivas organizadas fora dos locais expressamente criados ou autorizados para o efeito, 

sempre que manifestamente seja posto em causa a sua normal utilização por outros utentes; 

 

ee) Entrar, estacionar e circular com qualquer tipo de veículo motorizado; 

 

2. Exceptua-se do disposto na alínea ee), as viaturas devidamente autorizadas, os veículos prioritários e 

de emergência e os veículos de transporte de deficientes, salvo se em qualquer desses lugares existir 

sinalização de local destinado a trânsito destas viaturas; 

 

3. A circulação e paragem de bicicletas e outros veículos não motorizados apenas são permitidas nas 

áreas de trânsito pedonal, sendo proibida a sua utilização em zonas de canteiros e outras zonas onde 

exista qualquer espécie vegetal semeada ou em desenvolvimento; 

 

4. É expressamente vedado o estacionamento de qualquer tipo de veículo sobre canteiros com ou sem 

relva, flores ou plantas, qualquer que seja a sua localização ou estado. 

 

5. É proibido colocar em parques, jardins e zonas verdes as espécies ou subespécies constantes do 

anexo I do decreto-lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro, identificadas como invasoras. 

 

 

Secção II 

REGRAS ESPECÍFICAS 

 

Artigo 6º 

Preservação e condicionantes  

 

1. Qualquer intervenção e ocupação de carácter temporário, bem como a instalação de equipamentos, 

mobiliário urbano e suportes publicitários que colidam com a normal utilização ou preservação dos 

espaços verdes, só é autorizada mediante parecer favorável dos serviços competentes da Câmara 

Municipal de Odivelas, que de acordo com o Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do 

Mobiliário Urbano é o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, tendo em consideração as 

restrições enumeradas no artigo 43º do referido Regulamento Municipal. 

 

2. Tendo em conta a dimensão da intervenção referida no número anterior, a Câmara Municipal de 

Odivelas podem exigir à entidade responsável pela mesma, a preservação e restabelecimento da 
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integridade inicial do espaço, bem como a sua manutenção por um período considerado adequado de 

forma a salvaguardar, com um razoável índice de segurança, as características morfológicas e 

fitossanitárias mínimas do material vegetal. 

 

3. É proibida a colocação de suportes publicitários em rotundas ajardinadas e zonas verdes envolventes 

às mesmas, desde que qualificadas e tratadas. 

 

 

Artigo 7º 

Realização de eventos  

 

1. Apenas é permitida a prática de eventos desportivos, culturais ou outros, nomeadamente, feiras, 

festivais musicais e gastronómicos em espaços verdes públicos, após parecer favorável dos serviços 

competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

2. Qualquer dano verificado nos espaços verdes públicos utilizados ou envolventes é imputado ao 

promotor do evento em causa, que deve ressarcir a Câmara Municipal de Odivelas dos danos 

recorrentes da sua actuação, sem prejuízo da responsabilidade contra ordenacional que lhe seja 

imputável. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA PROTECÇÃO DE ÁRVORES E ARBUSTOS 

 

Artigo 8º 

Árvores e demais vegetação existente em terrenos do  domínio público municipal 

 

1. Cabe à Câmara Municipal proceder ao abate, limpeza, desbaste, poda ou tratamento de árvores, 

arbustos ou qualquer outro tipo de vegetação em terrenos do domínio público municipal com vista a 

assegurar as condições de higiene, saúde, prevenção contra o risco de incêndios e acidentes de viação. 

 

2. A competência disposta no número anterior encontra-se delegada nas Juntas de Freguesia, ao abrigo 

da alínea c) do número 1 do artigo 1º do Protocolo de Delegação para as Juntas de Freguesia e deve 

obedecer no mínimo aos princípios de funcionalidade e de qualificação do espaço público patentes no 

Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços Verdes). 
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Artigo 9º 

Árvores e demais vegetação existente em terrenos pr ivados 

 

1. Sempre que se constate a existência de árvores, arbustos, plantas ou qualquer outro tipo de 

vegetação ainda que localizada em propriedade privada que ponha em causa o interesse público 

municipal ou de particulares por motivos de segurança, higiene, limpeza, saúde ou risco de incêndio, ou 

ainda comprometer a integridade de infra-estruturas, poderá o Presidente da Câmara Municipal ou o 

Vereador no uso de competência delegada, notificar o proprietário, para se proceder ao abate, limpeza, 

desbaste, poda ou tratamento daqueles no prazo determinado. 

 

2. A decisão camarária que determine o previsto no número anterior, deverá ser previamente 

fundamentada com base em parecer técnico dos serviços competentes da Câmara Municipal de 

Odivelas, nomeadamente do Departamento de Ambiente e Salubridade/Divisão de Parques e Jardins. 

 

3. Findo o prazo estabelecido no n.º 1 e verificado o respectivo incumprimento, poderá a Câmara 

Municipal, proceder por meios próprios, à efectivação das respectivas medidas, a expensas dos 

respectivos proprietários ou usufrutuários. 

 

 

Artigo 10º 

Espécies arbóreas de interesse público 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o direito de exigir a salvaguarda ou protecção de qualquer 

árvore que embora situada em terreno de propriedade privada venha a ser considerada de interesse 

público municipal, pelo seu porte, idade, raridade ou valor histórico, mesmo que não se encontre 

classificada pela Direcção Geral dos Recursos Florestais. 

 

2. Exceptuam-se do número anterior, as situações de perigo iminente devidamente comprovadas, ou 

sempre que a Câmara Municipal autorize previamente o abate, por escrito, por motivo de reconhecido 

prejuízo para a salubridade e segurança dos edifícios vizinhos. 

 

3. A decisão camarária que determine o previsto no número 1, pode aplicar-se a árvores isoladas, 

maciços, bosquetes ou alamedas. 
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Artigo 11º 

Espécies protegidas  

 

1. Além das árvores classificadas pela Direcção Geral dos Recursos Florestais, são consideradas de 

interesse municipal e sujeitas a regime especial de protecção, os exemplares notáveis, que pelo seu 

porte, idade, raridade ou valor histórico possam vir a ser classificados de interesse público ou municipal, 

pertencentes às seguintes espécies: 

a) Castanheiro (Castanea sativa); 

b) Pinheiro manso (Pinus pinea); 

c) Oliveira e Zambujeiro (Olea europaea); 

d) Carvalhos, sobreiro e azinheira (Quercus robur; Quercus faginea; Quercus pyrenaica; Quercus suber; 

Quercus rotundifolia) 

e) Azevinho (Ilex aquifolium, L.); 

f) Medronheiro (Arbutus unedo); 

g) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua); 

 

2. É da competência do Departamento de Ambiente e Salubridade a decisão para abater, transplantar e 

podar as espécies referidas no ponto anterior. 

 

 

Artigo 12º 

Abate ou Transplante de espécies protegidas existen tes em terrenos públicos ou privados  

 

1. Sempre que num terreno público ou privado existam árvores das espécies ou géneros citados no 

artigo anterior, o seu abate ou transplante só poderá ser realizado com autorização expressa e prévia do 

Departamento de Ambiente e Salubridade. 

 

2. Na emissão de alvarás de loteamento ou licenças de construção, tem de ser sempre acautelada a 

situação estabelecida no número anterior, sendo obrigatória para a emissão dos mesmos pareceres, a 

autorização favorável do Departamento de Ambiente e Salubridade. 
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CAPÍTULO IV 

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS VE RDES 

Artigo 13º 

Construção de espaços verdes integrados em obras de  urbanização 

 

1. A aprovação dos projectos de arranjos exteriores e de integração paisagística, no âmbito de obras de 

urbanização, estão sujeitos a parecer, por parte do Departamento de Ambiente e Salubridade e no 

âmbito das respectivas obras de implementação da urbanização estão sujeitos à sua fiscalização e 

acompanhamento. 

 

2. A recepção provisória e definitiva dos espaços verdes integrados em obras de urbanização é feita, nos 

termos da legislação aplicável, mediante parecer favorável e recomendações do Departamento de 

Ambiente e Salubridade. 

 

3. Compete ao titular das obras de urbanização, assegurar a entrega dos espaços exteriores equipados 

com rega automática em bom estado de funcionamento, constituída por material autorizado e de fácil 

aquisição no mercado, tendo a sua construção obedecido a rigor implementação  dos projectos 

aprovados pela Câmara Municipal de Odivelas. Compete ainda ao titular das obras de urbanização a 

substituição de todo o material vegetal em mau estado de conservação, bem como de todos os 

equipamentos com defeito ou mau funcionamento, identificados pelos serviços competentes da Câmara 

Municipal de Odivelas, durante o período de apreciação dos trabalhos para efeitos de recepção. 

 

4. A Junta de Freguesia deverá acompanhar a fase de projecto, construção e execução de espaços 

verdes integrados em obras de urbanização. 

 

Artigo 14º 

Aspectos construtivos 

 

1. Os aspectos construtivos têm de obedecer no mínimo aos princípios de funcionalidade e de 

qualificação do espaço patentes no Anexo I (Normas técnicas para a construção de espaços verdes) do 

presente regulamento, assegurando a sua compatibilidade com o equipamento utilizado pela Câmara 

Municipal de Odivelas.  

 

2. Não obstante o disposto no número anterior, a Câmara Municipal de Odivelas pode exigir requisitos 

técnicos específicos de acordo com a natureza do local e o seu relacionamento com a envolvente, ou 

ainda com a protecção de parâmetros patrimoniais e ambientais de relevo. 
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3. Podem ser admitidas outras soluções construtivas diferentes das referidas no presente regulamento, 

cuja viabilidade seja devidamente demonstrada, após parecer favorável dos serviços competentes da 

Câmara Municipal de Odivelas. 

 

4. Qualquer operação urbanística que careça de licenciamento municipal de acordo com as disposições 

camarárias em vigor, terá de apresentar levantamento e caracterização da vegetação existente, 

designadamente: espécies, portes e estado fitossanitário, bem como projecto de arranjos exteriores e de 

integração paisagística, a sujeitar à apreciação do Departamento de Ambiente e Salubridade.        

 

Artigo 15º 

Aspectos relativos à manutenção dos espaços verdes 

 

Os aspectos relativos à manutenção dos espaços verdes devem obedecer no mínimo aos princípios 

patentes no Anexo II (Normas técnicas de Manutenção de Espaços Verdes) do presente regulamento, 

assegurando a sua compatibilidade com o equipamento utilizado pela Câmara Municipal de Odivelas ou 

com o melhor existente em cada momento no mercado. 

 

Artigo 16º 

Protocolos, acordos de cooperação ou contratos de c oncessão relativos à gestão dos espaços 

verdes 

 

Com o objectivo de promover a cidadania através de uma participação  mais activa e empenhada das 

populações na qualificação do espaço urbano, a Câmara Municipal de Odivelas sempre que assim o 

entenda pode consignar a gestão dos espaços verdes a moradores ou associações de moradores das 

zonas loteadas ou urbanizáveis, escolas e outras instituições, mediante a celebração de protocolos, 

acordos de cooperação ou contratos de concessão, sendo da competência da Divisão de Parques e 

Jardins a decisão para abates, transplantes, podas e plantações de árvores e arbustos. 

 

Artigo 17º 

Gestão integrada de consumo de água para rega de es paços verdes 

 

Deverão ser adoptados procedimentos tendentes à eficiente gestão da água utilizada para rega de 

espaços verdes. Estes procedimentos deverão ser tidos em consideração no projecto, na construção e 

na manutenção dos espaços verdes. Enumeram-se alguns procedimentos a adoptar: 

a) A área regada deve ser apenas 1/3 da área não impermeabilizada; 

b) A área ocupada por espécies xerófitas deve ser superior a 1/3 da área total; 

c) Devem ser utilizadas preferencialmente espécies autóctones da região e estas devem ser agrupadas 

no terreno de acordo com a suas necessidades hídricas; 
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d) Em zonas com declive acentuado (taludes) deverá evitar-se a colocação de relvado, sendo preferível 

colocar espécies tapetizantes;  

e) Para a constituição dos relvados devem ser escolhidas espécies de gramíneas mais resistentes à 

seca; 

f) Deverá, sempre que possível, efectuar-se a cobertura do solo com uma camada de 5 a 15 cm de 

mulch (orgânico ou inorgânico) de modo a conservar a humidade do solo e evitar o aparecimento de 

ervas daninhas; 

g) Em períodos de escassez de água a rega de espaços verdes poderá ser limitada através da proibição 

total de uso da água da rede pública para esse fim ou pela definição de dias da semana em que é 

permitida a realização desta actividade. 

 

 

CAPÍTULO V 

FISCALIZAÇÕES E SANÇÕES 

 

Artigo 18º 

Fiscalização 

 

1. É da competência da fiscalização municipal, policia 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. 

 

Artigo 19º 

Contra-ordenações 

 

1. A violação das disposições do presente Regulamento constitui contra-ordenação punível com coima, 

de acordo com as molduras previstas no artigo 17º do Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, e 

respectivas alterações, se outra não se encontrar especialmente prevista neste Regulamento ou em 

legislação complementar. 

2. Constitui contra-ordenação a violação do disposto nos artigos do presente regulamento, punível com 

coima: 

a) de 1/6  SMN a 1 SMN nos casos de violação do n.º 1 do artigo 8º e das alíneas a), b), e), f), g), m), p), 

v), w), x), y), z), aa), bb), cc) e dd) no n.º 1 do artigo 5.º; 
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b) de ¼  SMN a 2 SMN nos casos de violação das alíneas c), d), h), j), q), r), s), u) e ee) do n.º 1, e  n.º 2, 

3 e 4 do artigo 5º; 

c) de 1 SMN a 10 SMN nos casos de violação das alíneas i), k), l), n), o) e t) do n.º 1 do artigo 5º, 

 

3. Quando o infractor for pessoa colectiva, os limites mínimo e máximo das coimas são elevados para o 

dobro; 

 

4. A negligência e a tentativa são sempre puníveis com a coima prevista para a respectiva contra-

ordenação.  

 

5. A reincidência é agravada com o dobro da coima prevista, duplicando sempre a última aplicada 

quando o infractor for sucessivamente reincidente. 

 

6. Às regras relativas à instrução e tramitação dos processos de contra-ordenação, montante das coimas 

e eventuais sanções acessórias aplicam-se as disposições constantes no Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 

de Outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 356/89 de 17 de Outubro e 244/95 de 14 de Setembro e pela 

Lei n.º 109/2001 de 34 de Setembro 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 20º 

Omissões  

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 21º 

Entrada em vigor  

O presente regulamento entra em vigor trinta dias após a sua publicação em Boletim Municipal e revoga 

todas a disposições anteriormente aprovadas sobre esta matéria. 
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ANEXO I 

NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES  

 

1. Área mínima 

Os canteiros isolados, que não façam parte integrante de Parques ou Jardins, devem ser construídos 

com área superior a 25m2. 

 

2. Procedimento para protecção de terra vegetal  

2.1 A área onde vai decorrer a obra e que estará sujeita a movimento de terras, a ocupação por 

estaleiros, a deposição de materiais ou outras operações, deve ser previamente decapada, à excepção 

de zonas em que as terras se considerem impróprias para plantações e sementeiras. 

 

2.2 Na execução da decapagem devem ser removidas duas camadas de terra, devendo a primeira 

corresponder a uma faixa aproximada de 0.10 m que permite a extracção de infestantes, lixos ou 

entulhos, sendo posteriormente depositada em vazadouro e, a segunda corresponder à camada de terra 

vegetal existente, a qual deve ser posteriormente armazenada. 

 

2.3 A terra vegetal proveniente da decapagem deve ser armazenada num recinto limpo de vegetação e 

bem drenado, cobertas com uma manta geotêxtil, sempre que possível, em locais adjacentes às zonas 

onde posteriormente se fará a sua aplicação. 

 

2.4 Caso a terra proveniente da decapagem seja excedentária em relação às necessidades da obra, 

deve ser armazenada em local municipal, mediante a aprovação da sua qualidade pelos serviços 

competentes da Câmara Municipal de Odivelas.  

 

3. Procedimento para protecção da vegetação existen te 

3.1 Toda a vegetação arbustiva e arbórea da zona onde vai decorrer a obra, existente nas áreas não 

atingidas por movimentos de terras ou pela implantação de estruturas e pavimentos, será protegida de 

modo a não ser afectada com a localização de estaleiros, depósitos de materiais ou instalações de 

pessoal, e movimentos de máquinas ou viaturas.  

 

3.2 De modo a proteger a vegetação deve-se colocar barreiras físicas como tapumes em madeira, 

metálicos ou em rede, a delimitar a zona mínima de protecção (área circular de protecção com raio de 2 

m a contar do tronco da árvore) e com altura mínima de 2m. Estas protecções podem ser colocadas 

individualmente por exemplar ou em conjunto no caso de existirem maciços arbóreos e arbustivos. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XI - N.º 8 – 4 de Maio de 2010 – Anexo 

2 
 

3.3 As plantas que se apresentem em bom estado de conservação e sejam susceptíveis de ser 

transplantadas, deverão ser objecto de trabalhos preparatórios ao transplante ficando este a cargo do 

dono da obra, segundo instruções dos serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

4. Modelação de terreno  

4.1 Sempre que haja lugar à modelação de terreno deve ter-se em conta o sistema de drenagem 

superficial dos terrenos marginais, de forma a estabelecer uma ligação contínua entre os diversos 

planos, e garantir a natural drenagem das águas pluviais. 

 

4.2 Todas as superfícies planas devem ser modeladas de modo a apresentarem uma inclinação entre 

1.5% e 2%, que permita o escorrimento superficial das águas pluviais. 

 

5. Aterros  

5.1 Na colocação de solos para execução de aterros deve ser garantido o aumento gradual da sua 

qualidade a partir das camadas inferiores até à superfície, aplicando-se solos seleccionados nas 

camadas superiores. 

 

5.2 Quando na execução de aterros for empregue pedra, todos os vazios devem ser preenchidos com 

material mais fino, devendo o mesmo ser compactado de forma a obter uma camada densa, não sendo 

permitida a utilização de pedras com diâmetro superior a 0.10 m, a menos de 0.30 m de profundidade. 

 

5.3 No caso da construção de aterros com espessura inferior a 0.30 m sobre terreno natural ou 

terraplanagem já existente, a respectiva plataforma deve ser escarificada e regularizada antes da 

colocação da camada de terra vegetal. 

 

6. Preparação do terreno para plantações e sementei ras 

6.1 Em todas as zonas onde se procede a plantações ou sementeiras, deve ser feita uma limpeza e 

despedrega do terreno, seguindo-se uma mobilização do solo por meio de cava ou lavoura, antes da 

colocação da terra vegetal.  

 

6.2 A terra vegetal deve ser espalhada por camadas uniformes, não compactas, com uma espessura 

variável, de acordo com o tipo de revestimento a adoptar, finalizando-se com uma rega, após a qual se 

deve compensar o valor da cota abatida adicionando terra vegetal, quando necessário e, regularizando o 

terreno até perfazer as cotas finais do projecto.  

 

6.3 Toda a superfície a plantar ou a semear deve ser adubada e corrigida de acordo com o resultado das 

análises sumárias efectuadas à terra vegetal. 
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7. Áreas verdes sobre lajes de coberturas 

Sempre que se construam zonas verdes sobre lajes de cobertura, a espessura mínima de terra vegetal 

admitida é de 1.00 m para plantas arbóreas e de 0.60 m para plantas arbustivas e herbáceas. 

 

8. Sistema de rega 

8.1 Em todas as áreas verdes deverá ser instalado um sistema de rega com programação automática 

(Gama TBOSTM Radio + da Rain Bird ou equivalente), compatível com o sistema utilizado pela Câmara 

Municipal de Odivelas, alimentado a pilhas alcalinas de 9V ou outro tipo de energia alternativa, com 

excepção de energia eléctrica da rede pública. Em parques e jardins de dimensão considerável poderão 

ser instalados programadores automáticos alimentados a energia eléctrica (da Rain Bird ou equivalente), 

com fonte de abastecimento de energia própria, sendo obrigatória a protecção e sinalização dos 

respectivos cabos eléctricos. 

 

8.2 Exceptua-se do disposto no n.º 1, os canteiros de plantas xerófitas, os prados de sequeiro e as 

árvores em caldeira, onde a instalação do sistema de rega automático é opcional, devendo contudo 

existir bocas de rega, distando no máximo 50 m entre elas. 

 

8.3 O sistema de rega deve ser executado de acordo com o projecto específico, podendo ser sujeito a 

correcções durante o desenvolvimento dos trabalhos para melhor adaptação ao terreno e à disposição 

da vegetação existente. As grandes correcções deverão ser consideradas alterações ao projecto e por 

isso sujeito a parecer do Departamento de Ambiente e Salubridade/Divisão de Parques e Jardins. 

 

8.4 Quando se observem alterações ao projecto inicial, o promotor deve apresentar aos serviços 

competentes da Câmara Municipal de Odivelas o cadastro da rede de rega, indicando obrigatoriamente o 

ponto de ligação à rede de abastecimento, posição dos aspersores, pulverizadores e bocas de rega. 

 

8.5 O sistema de rega a utilizar nos espaços verdes deve ser, sempre que possível, independente do 

sistema de distribuição de água às populações. Sempre que possível deve privilegiar sistemas 

alternativos que utilizem furos, minas e redes de drenagem. 

 

8.6 O sistema de rega deve prever a implantação de uma caixa em alvenaria para instalação de um 

contador de água, com 2 válvulas de seccionamento e filtro. No exterior da caixa deverá ser colocada 

uma válvula de suspensão (olho de boi tipo EPAL). 

a) A caixa referida deve apresentar medidas interiores mínimas de, 0.50 m de largura, 0.80 m de 

comprimento e 0.30 m de profundidade, com uma porta que permita a leitura do contador; 

b) A porta de visita deve ser em ferro fundido ou PVC, ou em aço galvanizado, fixa a um dos lados, com 

duas dobradiças do mesmo material e dotada de um sistema de fecho de aloquete no lado oposto. 
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8.7 As tubagens devem ser instaladas sempre que possível em zonas ajardinadas, sendo de evitar a sua 

colocação sob pavimentos e/ou edifícios.  

a) As tubagens a empregar no sistema de rega são em polietileno de alta densidade (PEAD), ou outro 

equivalente, para a pressão de serviço entre 6 a 10 Kg/cm2, conforme definido no projecto em função da 

pressão da rede de abastecimento de água local; 

b) O interior dos tubos ser conservado limpo de quaisquer detritos e as extremidades tapadas no caso de 

existirem paragens durante a colocação das mesmas; 

c) As tubagens e respectivos acessórios devem obedecer ao projecto no que respeita aos diâmetros, à 

localização e à sua fixação nas valas. 

 

8.8 Abertura e fecho de valas: 

a) As valas para a implantação da tubagem devem ter uma dimensão de 0.20 m de largura por uma 

profundidade mínima de 0.40 m em relação ao terreno modelado, com excepção das linhas de tubo que 

se encontram em valas comuns a cabos eléctricos ou outras tubagens, cuja profundidade mínima será 

de 0.50 m; 

b) A colocação da tubagem é feita no fundo da vala, sobre uma camada de areia com uma espessura 

mínima de 0.10 m, sinalizada com uma fita de cor azul; 

c) Após a colocação da canalização, o tapamento das valas deve ser feito de modo a que a terra que 

contacta directamente com a camada de areia que envolve os tubos esteja isenta de pedras, recorrendo-

se à sua crivagem; 

d) No tapamento das valas devem ser utilizadas duas camadas de terra bem calcadas a pé ou a maço, 

sendo a camada inferior formada pela terra tirada do fundo da vala, isenta de pedras, e a superior pela 

terra da superfície, com espessura mínima de 0.20 m de terra vegetal. 

 

8.9 Os atravessamentos das ruas devem ser executados de preferência perpendicularmente às vias, 

dentro de um tubo de PVC, ou equivalente, de 110 mm de diâmetro e envolvido com massame de betão. 

 

8.10 Nos espaços verdes devem sempre existir válvulas manuais de acoplamento rápido de mangueira 

(bocas de rega) para eventuais limpezas ou como complemento do sistema de rega automático, distando 

no máximo 50 metros entre elas. Em parques de estacionamento esta distância deverá ser mais 

reduzida. 

 

8.11 Os aspersores, pulverizadores e bocas de rega são do tipo indicado no plano de rega e: 

a) Não é permitida a colocação de aspersores e pulverizadores directamente da conduta principal, estes 

devem ser direccionados até ao seu local definitivo, através de um tubo de polietileno de 16 mm; 

b) Os bicos dos aspersores e dos pulverizadores só devem ser instalados após a confirmação do normal 

corrimento de água na tubagem; 

c) Todo o equipamento referido na alínea anterior deve ser verificado no final da obra, de forma a 

assegurar convenientemente a distribuição da água de rega; 
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d) As bocas de rega adjacentes a lancis, muros, pavimentos ou outras estruturas, devem ser colocadas 

no máximo a 0.10 m desses limites; 

e) As bocas de rega devem, sempre que possível, ser implantadas nos canteiros, floreiras ou no interior 

das caldeiras, consoante os casos e protegidas por tubo em PVC com altura mínima de 0,20 m, com 

fundo aberto e revestido com brita ou gravilha. 

 

8.12 Instalação de electroválvulas e válvulas: 

a) As electroválvulas e as válvulas de segurança respectivas devem ser protegidas por caixas próprias, 

com fundo aberto revestido com brita ou gravilha, por forma a constituir uma camada drenante com 

espessura mínima de 0.10 m; 

b) As electroválvulas e as válvulas de segurança não podem ficar a uma profundidade superior a 0.50 m, 

de forma a facilitarem os trabalhos de manutenção; 

c) Cada electroválvula deverá ser precedida de uma válvula de segurança, excepto quando as 

electroválvulas estejam montadas em série. 

 

8.13 Caixas de protecção das electroválvulas e válvulas: 

a) As caixas de protecção devem ser instaladas nas zonas verdes e de preferência em locais onde 

possam ficar camufladas por arbustos ou herbáceas; 

b) As tampas das caixas devem ser anti-vandalismo e devem ficar sempre à superfície do terreno. 

 

9. Sistema de drenagem  

9.1 Sempre que necessário os espaços verdes devem contemplar um sistema de drenagem. 

 

9.2 O sistema de drenagem deve ser executado de acordo com o projecto específico, após a aprovação 

dos serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

 

 

10. Iluminação  

10.1 Os projectos de iluminação dos espaços verdes devem ter em conta o enquadramento paisagístico 

de modo a integrarem de forma equilibrada e harmoniosa a solução arquitectónica do conjunto. 

 

10.2 Os projectos de iluminação devem dar resposta a requisitos de segurança e funcionalidade, em 

conformidade com a legislação em vigor, contemplando aspectos de impacto sobre espécies de fauna e 

flora, e ainda, de consumo racional de energia, enquanto parâmetro de sustentabilidade. 
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11. Mobiliário urbano 

11.1 A instalação e a dotação de mobiliário urbano nos espaços verdes públicos deve ser alvo de 

projecto de pormenor onde seja tida em consideração a adequação ao local dos mesmos, sujeito a 

aprovação dos serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

11.2 Os parques infantis devem ser instalados e mantidos em conformidade com o estipulado na 

legislação em vigor aplicável (decreto-lei n.º 379/97 de 27 de Dezembro). 

 

11.3 Os equipamentos desportivos instalados devem ter em consideração a adequação à população que 

visa servir, sendo estes equipamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Desporto. 

 

12. Princípios gerais sobre plantações e sementeira s 

12.1 A plantação de árvores, arbustos, herbáceas e/ou trepadeiras deve ser efectuada de acordo com o 

respectivo plano de plantação, que deve fornecer informações precisas quanto à designação da espécie 

a utilizar e respectivo compasso de plantação. 

 

12.2 As árvores não devem ser plantadas demasiado próximas de candeeiros de iluminação pública, 

principalmente as de pequeno porte, nem em locais que prejudiquem a circulação e a segurança de 

pessoas e ainda nos locais cujas infra-estruturas já colocadas possam ser danificadas.  

 

12.3 Todas as plantas a utilizar devem ser exemplares bem conformados, com sistema radicular bem 

desenvolvido e muito ramificado, bom estado sanitário e vigor, e possuir desenvolvimento compatível 

com a sua espécie.  

 

12.4 O fornecimento de arbustos, herbáceas e/ou trepadeiras só é aceite quando se encontra 

devidamente envasado, com excepção de alguma indicação contrária por parte dos serviços 

competentes. 

 

12.5 O fornecimento de árvores deve ser sempre realizado em vaso, devendo apresentar flecha intacta, 

não sendo admitidos exemplares com qualquer tipo de poda a não ser aquela necessária para a 

definição do fuste. 

 

12.6 As árvores e arbustos de porte arbóreo devem apresentar uma altura total e um perímetro à altura 

do peito (P.A.P.) de acordo com a seguinte listagem: 

 

a) árvores de grande porte: altura entre 4.00 m e os 5.00 m e um P.A.P. entre os 16 cm e 18 cm; 

b) árvores de médio porte: altura entre 3.00 m e os 4.00 m e um P.A.P. entre os 14 cm e 16 cm; 

c) árvores de pequeno porte: altura entre 2.00 m e os 3.00 m e um P.A.P. entre os 12 cm e 14 cm; 

d) arbustos de porte arbóreo: altura entre 1.00 m e os 1.50 m e um P.A.P. entre os 8 cm e 10 cm; 
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e) Poderão ser fornecidas árvores e arbustos com outras dimensões, quando devidamente justificado e 

autorizado pelo Departamento de Ambiente e Salubridade. 

 

12.7 As árvores de folha persistente, nomeadamente as coníferas, poderão apresentar um P.A.P. inferior 

ao referido no número anterior. 

 

12.8 Os arbustos devem apresentar uma altura mínima de 0.50 metros, devendo estar ramificados desde 

a base. Os arbustos de porte prostrado poderão apresentar altura mínima inferior. 
 

12.9 As herbáceas devem ser fornecidas em tufos bem enraizados, e bem configurados de acordo com a 

forma natural da espécie. 

 

12.10 As sementes a utilizar devem corresponder à especificação varietal constante do projecto, 

cabendo ao promotor assegurar as condições de pureza e germinibilidade das mesmas. 

 

12.11 Os tutores a empregar nas árvores e arbustos devem ser provenientes de plantas sãs, direitos, 

descascados, secos, limpos de nós, com grossura e resistência proporcionais às plantas a que se 

destinam, e com amarrações em borracha com resistência e elasticidades suficientes para não 

provocarem lesões nos troncos ou caules. 

 

12.12 Após a plantação deve efectuar-se sempre uma rega.  

 

12.13 Todos os canteiros com maciços de arbustos, herbáceas e/ou trepadeiras devem ser revestidos 

com “mulch”, distribuído numa camada de 0,08 m de espessura, após as plantações, sobre o solo limpo 

de todas as folhas secas, raízes ou infestantes, que deve ser regado caso se apresente muito seco. 

12.14 Todos os materiais não especificados e que tenham emprego na obra devem ser de boa 

qualidade, apresentando características que obedeçam às normas oficiais em vigor e aos documentos 

de homologação de laboratórios oficiais, salvo alterações devidamente aprovadas pelos serviços 

competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

13. Plantações de árvores e arbustos de porte arbór eo 

13.1 A plantação de árvores e arbustos de porte arbóreo deve ser efectuada através de abertura 

mecânica ou manual de covas com dimensões mínimas de 1.0 m de diâmetro ou de lado e 1.0 m de 

profundidade. 

 

13.2 O fundo e os lados das covas devem ser picados até 0.10 m para permitir uma melhor aderência da 

terra de enchimento.  
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13.3 Sempre que a terra do fundo das covas seja de má qualidade deve ser retirada para vazadouro e 

substituída por terra vegetal. 

 

13.4 A drenagem das covas deve ser efectuada através da colocação de uma camada de 0.10 m de 

espessura de brita no fundo da cova. 

 

13.5 Durante o enchimento das covas com terra vegetal, deve ser feita uma fertilização de fundo, 

utilizando adubo químico ou orgânico de acordo com o resultado da análise sumária efectuada. 

 

13.6 O enchimento das covas far-se-á com terra vegetal, aconchegando-se as raízes, por forma a 

eliminarem-se as bolsas de ar, devendo deixar-se o colo da planta à superfície do terreno para evitar 

problemas de asfixia radicular. 

 

13.7 O tutoramento das árvores, sempre que necessário, tem de ser feito com tutores duplos (bi-pé) ou 

triplos (tri-pé), com 3 m de comprimento e diâmetro compreendido entre os 4 e os 8 centímetros, que 

devem ser cravados a 0.50 metros abaixo do fundo da cova de plantação, antes do enchimento daquela. 

A fixação das árvores aos tutores deve ser realizada através de cinta elástica. 

 

14. Arborização de arruamentos e estacionamentos 

14.1 Na arborização de ruas e avenidas, não deve ser utilizada mais do que uma espécie, à excepção de 

situações  em que seja necessária a demarcação de ritmos ou a referenciação de pontos considerados  

importantes ao longo de arruamentos ou praças, como por exemplo, edifícios notáveis, curvas, etc, 

desde que o projectista o justifique devidamente e seja autorizado pelo Departamento de Ambiente e 

Salubridade. 

14.2 Sempre que possível os arruamentos e os estacionamentos devem ser arborizados, devendo a 

espécie a plantar ser objecto de um estudo prévio aprovado pelo Departamento de Ambiente e 

Salubridade. 

 

14.3 As caldeiras das árvores devem apresentar uma dimensão mínima de 1 m2,no caso de árvores de 

pequeno e médio porte e de 4 m2 no caso de árvores de grande porte, podendo em alternativa à caldeira 

o promotor apresentar uma solução baseada na definição de uma faixa contínua de terra vegetal, 

paralela ao passeio, com a largura mínima de 1m, onde a instalação de sistema de rega automático é 

opcional. 

 

14.4 Em ruas estreitas e em locais onde a distância a paredes ou muros altos seja inferior a 5 metros, só 

se devem plantar árvores de pequeno porte ou de copa estreita. 

 

14.5 O compasso de plantação das árvores em arruamentos deve ser adequado à espécie, distando no 

mínimo 8 metros entre si. 
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14.6 A arborização de parques de estacionamentos deve ter caldeiras de dimensão mínima de 2 m2, 

limitadas por guias à mesma cota do passeio. 

 

14.7 Sobre redes de infra-estruturas (redes de água, gás, electricidade, telefone, etc.), não é permitida 

plantação de árvores, devendo ser prevista uma área para instalação de infra-estruturas, entre o limite 

das caldeiras e o limite dos lotes ou do passeio. 

 

14.8 Não é permitida a colocação em caldeira do seguinte grupo de plantas: Populus sp.; Salix sp.; 

Platanus sp.; Eucalyptus sp.. 

 

15. Plantações de arbustos  

15.1 A plantação de arbustos deve ser efectuada através de abertura de covas proporcionais às 

dimensões do torrão ou do sistema radicular da planta, devendo, antes da plantação desfazer-se a parte 

inferior do torrão e cortar as raízes velhas enrodilhadas. 

 

15.2 Aquando do enchimento das covas deve-se deixar o colo da planta à superfície do terreno para 

evitar problemas de asfixia radicular. 

 

15.3 O tutoramento de arbustos deve ser previsto sempre que o porte e as características da planta 

assim o exija. 

 

16. Plantações de herbáceas vivazes e anuais 

16.1 As herbáceas a utilizar devem, sempre que possível, pertencer a espécies vivazes adaptadas ao 

meio ambiente (adaptação ao solo, exposição solar e necessidades hídricas).  

 

16.2 A plantação de herbáceas anuais só deve ser efectuada em casos restritos e devidamente 

justificados.  

 

16.3 Na plantação deve-se atender aos cuidados e exigências de cada espécie, nomeadamente, no que 

respeita à profundidade de plantação. 

 

16.4 A plantação deve ser executada num compasso adequado, indicado no respectivo projecto, para 

que no momento de entrega da obra se verifique a cobertura do solo.  

 

17. Sementeiras 

17.1 Não são permitidas quaisquer substituições de espécies de sementes sem autorização dos serviços 

competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 
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17.2 Antes da sementeira, deve proceder-se à regularização definitiva do terreno, e correcções 

necessárias nos pontos onde houver abatimentos, devendo a superfície do terreno apresentar-se no 

final, perfeitamente modelada. 

 

17.3 As densidades de sementeira devem ser adequadas às espécies que constituem a mistura, aos 

objectivos pretendidos e rondar as 60g/m2. 
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ANEXO II 

NORMAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

         

1. MANUTENÇÃO DO MATERIAL VEGETAL 

O material vegetal para reposição em espaços verdes poderá ser solicitado e adquirido nos viveiros 

municipais. Os pedidos devem ser efectuados preferencialmente nos meses de Outubro a Fevereiro. 

 

1.1. Relvados  

a) Plantação ou Ressementeira  

Nas zonas de relvado que por má sementeira ou por desgaste se apresentem “carecas”, dever-se-á 

realizar uma plantação ou ressementeira, com as mesmas plantas ou mistura de sementes utilizadas 

(tendo em atenção todos os cuidados prévios ao rápido restabelecimento do relvado). 

 

b) Fertilização 

Deverão ser feitas fertilizações regulares, no mínimo 2 vezes por ano (Primavera e Verão) ou sempre 

que se justifique. 

 

c) Rega  

A rega é uma operação que deve ser efectuada sempre que as condições hídricas do solo o exigirem, 

qualquer que seja a época do ano. A periodicidade e intensidade da rega devem ser aquelas que o bom 

estado do relvado exigir. Os períodos do dia mais indicados para regar são o principio do dia  e o fim da 

tarde. No caso dos sistemas automáticos a programação deve ser nocturna. Quando se ressemear o 

relvado, a rega deve ser imediata, mas com as devidas precauções de modo a evitar arrastamentos de 

terras ou sementes. 

 

d) Corte 

O relvado deverá ser cortado quando a relva atingir uma altura média entre os 5 e 8 cm, pelo que 

deverão ser efectuados tantos cortes quantos necessários para não se ultrapassar a referida altura. Nos 

limites da área do relvado, e com o objectivo de que este não invada os caminhos ou canteiros, realizar-

se-á o corte dos mesmos, pelo menos, 2 duas vezes ao ano ou caso se justifique, utilizando uma pá 

francesa ou máquina própria para o efeito, arrancando a relva em excesso até às raízes. 

Devem ser tomadas medidas cautelares para a protecção do colo de arbustos e árvores. Nos locais 

onde existam árvores plantadas no relvado devem ser feitas caldeiras distanciadas 0.50  

metros do colo da árvore e o corte dos rebordos deve ter tratamento igual ao descrito no ponto anterior. 

No caso de árvores ou arbustos jovens, o colo deve ser protegido do corte por tubos de plástico ou tubos 

de rede plástica. 
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e) Tratamentos fitossanitários 

Os tratamentos fitossanitários deverão ser efectuados preventivamente ou quando necessário, com os 

produtos mais adequados do mercado. Dever-se-á manter uma vigilância constante a fim de se efectuar 

os tratamentos necessários aquando do aparecimento de qualquer tipo de praga ou doença. 

Os locais sujeitos a tratamento devem ser  assinalados com placas de aviso visíveis para o público 

quando o produto utilizado for tóxico ou irritante. 

 

f) Monda  

A monda manual ou limpeza de infestantes deverá fazer-se sempre que estas se tornem visíveis à 

superfície do relvado, não devendo as ervas daninhas existir numa percentagem superior a 10% por m2. 

Quando os relvados estejam implantados há mais de um ano, a monda poderá ser feita com herbicídas 

selectivos, sempre que estes garantam a sobrevivência das espécies semeadas. 

 

g) Arejamento e escarificação 

Quando o relvado apresenta uma grande densidade de estolhos secos e o terreno estiver compactado 

com “crosta” superficial, deve ser realizado um arejamento e/ou escarificação. O arejamento consiste na 

perfuração do solo, mediante equipamento especial (escarificador), devendo-se extrair os fragmentos de 

solo resultantes desta operação e preencher os orifícios resultantes com areia. 

A escarificação ou corte vertical deverá ser feita em alternância com a monda, sendo as duas efectuadas 

pelo menos uma vez por ano. 

 

1.2.  Prado 

a) Ressementeira  

Nas zonas de prado que por má sementeira ou por desgaste posterior se apresentem “carecas”, dever-

se-á realizar uma ressementeira, com as mesmas misturas de sementes utilizadas, tendo em atenção 

todos os cuidados prévios ao rápido restabelecimento do prado. 

 

b) Fertilização 

Deverá ser efectuada no mínimo 1 fertilização por ano (Primavera). 

 

c) Rega  

O prado de sequeiro normalmente não é regado no entanto pode ocorrer necessidade de rega quando 

as condições forem demasiado adversas. Quando se ressemear o prado, a rega deve ser imediata com 

as devidas precauções de modo a evitar arrastamentos de terras ou sementes. 

 

d) Corte 

O prado deverá ter uma altura média entre os 15 e 20 cm, pelo que deverão ser efectuados tantos cortes 

quantos necessários para não se ultrapassar a referida altura.  
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1.3. Herbáceas vivazes e anuais 

a) Plantação 

Sempre que parte ou todas as plantas do canteiro morram ou apresentem um aspecto degradado dever-

se-á de imediato proceder à sua substituição. Antes da reposição das herbáceas deverá realizar-se uma 

mobilização superficial do terreno, caso este se encontre muito compactado, uma ancinhagem, para 

retirada de torrões e pequenas pedras e regularização do terreno. As herbáceas deverão ser plantadas 

em compassos adequados 

Terminada a plantação seguir-se-á a primeira rega, com água bem pulverizada e distribuída.  

As plantas para reposição, quer sejam vivazes, quer sejam anuais, deverão estar bem conformadas de 

acordo com a espécie. O sistema radicular deverá ser igualmente bem conformado, sem sintomas de 

asfixia ou enrolamento de raízes.   

 

b) Retancha 

Quando as plantas do canteiro apresentarem um volume de massa vegetal exagerado ou seco dever-se-

á proceder ao arranque de toda a planta. Os vários estolhos devem então ser separados e replantados 

novamente. 

 

c) Monda 

Esta operação deverá ser feita sempre que necessário, com vista à criação de boas condições para o 

desenvolvimento das plantas, proporcionando igualmente um bom aspecto geral do ajardinado. 

 

d) Sacha 

Os canteiros de herbáceas deverão ser mobilizadas todos os anos, ajudando ao arejamento do solo e 

infiltração da água. 

 

e) Rega 

Os canteiros de herbáceas serão regados regularmente com uma dotação de água suficiente e bem 

distribuída de forma a ser mantido o nível hídrico necessário ao bom estado de conservação das plantas. 

 

f) Fertilização 

Nas plantas perenes deverá ser feita no mínimo uma adubação anual (Primavera) ou de acordo com as 

necessidades. Nos casos em que os compassos permitam operações culturais dentro dos canteiros, 

poderá ser feita em simultâneo com a operação de sacha, uma fertilização orgânica com estrume, terriço 

ou outro fertilizante orgânico. 

Nas plantas anuais a adubação deve ser feita antes da plantação. 
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1.4. Arbustos  

a) Plantação 

Em caso de mau estado ou morte do exemplar deve ser feita a sua remoção e proceder-se a uma nova 

plantação. A abertura da cova para a plantação deve ser feita de modo a manter as posições relativas 

dos vários elementos. As covas de plantação deverão ser proporcionais às dimensões do torrão ou do 

sistema radicular da planta. Dever-se-á desfazer a parte inferior do torrão e cortar as raízes velhas e 

enrodilhadas. Regar abundantemente após a plantação. 

 

b) Limpeza ou poda 

A limpeza ou poda dos arbustos só deve efectuar-se quando necessário para manter o equilíbrio, 

conservar a forma natural, manter o bom estado fitossanitário ou favorecer a floração. 

A melhor época para a sua realização varia consoante as espécies e os objectivos finais da intervenção. 

De um modo geral, a limpeza deve ser efectuada na época de repouso vegetativo (Outubro a Março).  

Os rebentos ladrões e os ramos secos devem ser retirados sempre que existam e se justifique. 

O corte deve ser correcto para permitir um bom desenvolvimento do calo de cicatrização. 

 

c) Rega 

Nos arbustos que não sejam normalmente regados pelo sistema de rega instalado, dever-se-á proceder 

a uma rega específica destas plantas. Estas regas devem ser abundantes e efectuadas com 

periodicidade necessária à manutenção do bom equilíbrio hídrico das plantas. 

 

d) Fertilização 

A adubação de arbustos é dispensável quando os mesmos estão plantados em relvados, uma vez que 

beneficiam da adubação deste.  

Nos outros casos, dever-se-á proceder a duas adubações anuais (Primavera e Outono) ou sempre que 

se justifique, com adubo composto do tipo 10:10:10 ou outro de acordo com as deficiências 

apresentadas. 

 

e) Tratamentos fitossanitários 

Os tratamentos fitossanitários devem ser realizados sempre que necessário, mantendo-se uma vigilância 

contínua, de forma a detectar e combater qualquer praga ou doença atempadamente. 

A Divisão de Parques e Jardins prestará todo o apoio técnico necessário à identificação da praga ou 

doença e respectivos meios de luta e combate. 

 

1.5. Árvores  

a) Abate 

O abate de árvores carece de fundamentação técnica e respectiva autorização da Câmara Municipal de 

Odivelas, qualquer que seja a situação. 
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b) Plantação 

Em caso de mau estado ou morte do exemplar deve proceder-se à remoção e substituição do mesmo. 

Depois da abertura da cova dever-se-á aplicar tutores, em bipeça ou tripeça, tendo o cuidado de 

proteger o local de contacto com a árvore com serapilheira ou outro material apropriado, de modo a 

evitar ferimentos por fricção. No fundo da cova deverá ser colocada a terra estrumada à razão de 5 

partes de terra para 1 parte de estrume. 

Haverá o cuidado de deixar a parte superior do torrão, no caso de plantas envasadas, ou o colo das 

plantas, quando estas são de raiz nua, à superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia radicular. 

Imediatamente após a plantação, deverá ser aberta uma pequena caldeira e regar a toda a largura da 

cova, com vista a conseguir um assentamento uniforme e uma boa aderência da terra à raiz da planta. 

Depois de absorvida a primeira água de rega, completa-se o enchimento da cova com terra arável, que 

se deixa ligeiramente amontoada, para compensar o abatimento futuro.  

 

c) Limpeza ou poda 

A limpeza ou poda das árvores só deve efectuar-se quando necessário para conservar a sua forma 

natural, manter o equilíbrio e o bom estado fitossanitário.  

A melhor época para a sua realização varia consoante as espécies e os objectivos finais da intervenção. 

De um modo geral, a limpeza deve ser efectuada na época de repouso vegetativo (Outubro a Março). 

Os rebentos ladrões e os ramos secos devem ser retirados sempre que existam e se justifique. 

O corte deve ser correcto para permitir um bom desenvolvimento do calo de cicatrização. 

Como corte correcto entende-se aquele que se situa no plano que vai desde a parte externa da ruga do 

ramo até à parte superior do colo do mesmo. O corte não pode ser feito nem muito rente ao tronco (ou 

ramo mãe) para não danificar os tecidos do tronco, nem longe demais para não dar origem a um coto de 

madeira morta. Após o corte, os bordos da ferida devem ficar limpos e o mais uniformes possível. 

Na ferida resultante de um corte deve ser usado um produto desinfectante como, por exemplo, uma 

solução de sulfato de cobre.  

Os utensílios de corte devem ser desinfectados  após a poda de cada exemplar. 

Esta operação deve ser realizada com o acompanhamento técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 

d) Rega 

Nas árvores que não sejam normalmente regados pelo sistema de rega instalado, dever-se-á proceder a 

uma rega específica, pelo menos nos primeiros anos após a sua plantação. Estas regas devem ser 

abundantes e efectuadas com periodicidade necessária à manutenção do bom equilíbrio hídrico das 

plantas. 

 

e) Fertilização 

A adubação de árvores é dispensável quando as mesmas estão plantadas em relvados, uma vez que 

beneficiam da adubação deste.  
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Nos outros casos, dever-se-á fazer duas adubações anuais (Primavera e Outono) ou sempre que se 

justifique, com um adubo composto do tipo 10:10:10 ou outro de acordo com a deficiência apresentada. 

 

f) Tratamentos fitossanitários 

Os tratamentos fitossanitários devem ser realizados sempre que necessário, mantendo-se uma vigilância 

contínua, de forma a detectar e combater qualquer praga ou doença atempadamente. 

A Divisão de Parques e Jardins prestará todo o apoio técnico necessário à identificação da praga ou 

doença e respectivos meios de luta e combate. 

 

g) Tutoragem 

Caso seja necessário colocar novos tutores para as árvores estes deverão ser constituídos por varas de 

pinho e travessas (em bipé ou tripé). A árvore deverá ficar ligada ao tripé por cintas elásticas. 

 

h) Sacha 

A terra das caldeiras deverá ser mobilizada todos os anos, ajudando ao arejamento do solo e infiltração 

da água.  

 

i) Monda 

As árvores em caldeira deverão ser mondadas todos os anos. 

 

2. ELEMENTOS ASSOCIADOS À ÁGUA 

2.1 Fontes e Chafarizes 

Deverão ser efectuadas verificações periódicas ao estado de conservação dos tanques, sistema de 

bombagem e filtros, bem como da qualidade da água e de eventuais fugas. Devem ser realizadas 

análises à água e os resultados afixados. Caso a qualidade da água não verifique as condições próprias 

para consumo deverá ser colocada indicação ao publico. 

 

2.2 Bebedouros 

Deverão ser efectuadas verificações periódicas ao estado de conservação dos bebedouros tendo 

especial atenção ao dispositivo de accionamento da saída de água, pressão da água e orifícios de 

escoamento. Devem também ser verificadas as condições de higiene do bocal da saída de água. Caso 

necessário dever-se-á proceder à substituição dos elementos avariados ou vandalizados. 

 

2.3 Redes de Rega 

Deverão ser efectuadas verificações periódicas ao estado de conservação das redes de rega -   

programador, electroválvula, válvula de seccionamento, tubagens e em especial aos elementos de saída: 

aspersores, pulverizadores, tubagem gota a gota. Caso necessário dever-se-á proceder à substituição 

dos elementos avariados ou vandalizados. 
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2.4 Sarjetas 

Dever-se-á dispensar especial atenção à limpeza de sarjetas, procedendo ao seu desentupimento 

sempre que necessário. No Outono os cuidados deverão ser redobrados devido à queda da folhagem.   

 

3. PAVIMENTOS EM ESPAÇOS VERDES 

3.1 Verificação do estado de conservação 

Dever-se-á verificar o estado de conservação dos pavimentos e caso necessário repor ou substituir toda 

ou parte da área pavimentada conforme o seu estado de degradação. Em caso de pavimentos de 

impacte (parques infantis) esta manutenção deverá ser realizada pelo menos uma vez no ano, sendo 

este pavimento removido e substituído na totalidade caso seja constituído por elementos soltos. 

 

3.2 Limpeza  

Dever-se-á efectuar a limpeza de infestantes sempre que se verificar necessário.  Este procedimento 

poderá ser efectuado manualmente, por forma química ou térmica ou por outro método eficaz. Dever-se-

á efectuar uma limpeza regular de folhas, latas, papeis e outros lixos. Deve ser assegurada a limpeza 

permanente dos dejectos caninos. 

 

4. MOBILIÁRIO URBANO 

4.1. Equipamento lúdico e desportivo 

Dever-se-á verificar o estado de conservação anualmente e em caso de necessidade proceder à sua 

substituição. Deve ser assegurada a limpeza de grafittis. 

 

4.2. Bancos, papeleiras, mesas, etc.  

Dever-se-á verificar o estado de conservação, com uma periodicidade de 6 em 6 meses, e proceder à 

reposição ou substituição de parte ou de todo o material conforme o estado de degradação. Deve ser 

assegurada a Limpeza de grafitis. Sempre que se justifique dever-se-á pintar ou envernizar os bancos de 

jardim em madeira. 

O fornecimento do equipamento para substituição é da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Odivelas. 

 

4.3. WC cão  

4.3.1 Estado de conservação 

Dever-se-á verificar o estado de conservação e proceder à reposição do material conforme o estado de 

degradação. 

 

4.3.2 Limpeza 

Dever-se-á efectuar a limpeza semanal dos dejectos sólidos e substituição trimestral de toda a mistura 

colocada na base (mistura de gravilha, leca e casca de pinheiro). Caso se verifique insuficiente, a 

limpeza deverá ser mais frequente. 
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5. OUTRAS MANUTENÇÕES 

Toda a área do jardim ou do espaço verde deve apresentar constantemente um aspecto geral limpo, 

sem acumulações de lixos ou detritos, (papeis, latas, cartões, folhas, etc.) bem como estar livre de 

dejectos caninos. 

 

 

 


