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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

1111..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  22  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001100  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2009 

 
Acta da oitava Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 22 de Abril de 2009. 

 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

QUINTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Quinta Alteração Orçamental, nos termos dos Mapas 
anexos à Informação n.º Interno/2010/6288, de 
2010.06.01 e que farão parte integrante da acta da presente 
reunião. 

 
 

“5.ª Alteração Orçamental 
 

A 6.ª Modificação Orçamental de 2010, ocorre da 
necessidade de movimentação de verbas, entre algumas 
rubricas, solicitadas pelos serviços municipais. 
 
Do lado da Despesa entre os vários movimentos de 
reforço, destaque para: 
 
No Departamento de Obras Municipais e Transportes 

 Construção da Escola EB 2,3 do Porto Pinheiro – 
Aquisição de Mobiliário, no valor de 200.000,00 Euros 
(duzentos mil euros); 

 A inscrição de 140.000,00 Euros (cento e quarenta 
mil euros), para o projecto relativo à Escola EB1/JI da 
Quinta de S. José – Remodelação do 1.º Ciclo e 
Ampliação do JI – Póvoa de Santo Adrião; 

 Outras intervenções em arruamentos no concelho, n 
o valor de 195.750,00 Euros (cento e noventa e cinco mil 
setecentos e cinquenta euros); 

 Do projecto referente a Muros de suporte e trabalhos 
complementares, com a inscrição de 60.000,00 Euros 
(sessenta mil euros). 
 
No Departamento Sócio-Cultural 

 Mais concretamente na divisão de Gestão de 
Recursos Educativos e Acção Social Escolar, uma verba 
de 474.632,00 Euros (quatrocentos e setenta e quatro mil 
seiscentos e trinta e dois euros), referente ao reforço do 
projecto para Actividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC’s); 
 
No Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 

 A inscrição de 45.000,00 Euros (quarenta e cinco mil 
euros), derivado da necessidade de proceder à celebração 
de um novo contrato, com o objectivo de efectuar 
demolições de construções precárias, na área do 
Município. 
 
A Modificação à Despesa totaliza 1.014.534,00 Euros (um 
milhão catorze mil quinhentos e trinta e quatro euros), 
verificando-se uma diminuição das despesas de capital no 
valor de 202.350,00 Euros (duzentos e dois mil trezentos 
e cinquenta euros) por contrapartida de um acréscimo de 
igual montante ao nível das despesas correntes, conforme 
quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 
(Quadro Síntese) 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes  560.712,00 358.362,00 

Total de Despesas Capital  453.822,00 656.172,00 

Total Geral 1.014.534,00 1.014.534,00 

(un: euros) 
 
 
Do lado da Receita, após análise à evolução da execução 
orçamental no primeiro quadrimestre, demonstrou-se 
necessário proceder a alguns ajustamentos nas suas 
previsões, derivado dos níveis de cobrança registados no 
período observado, bem como uma reorganização 
contabilística de alguns artigos da receita, resultante do 
esforço empreendido para alocá-los mais correctamente 
de acordo com a sua natureza, isto é, correntes ou de 
capital. 
 
A Modificação à Receita totaliza 1.656.818,00 Euros (um 
milhão seiscentos e cinquenta e seis mil oitocentos e 
dezoito euros), verificando-se um aumento das receitas 
correntes no valor de 1.656.818,00 Euros (um milhão 
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seiscentos e cinquenta e seis mil oitocentos e dezoito 
euros), por contrapartida de uma diminuição de igual 
montante ao nível das receitas de capital. 
 

Modificação Receita 
(Quadro Síntese) 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes  1.656.818,00  

Total de Despesas Capital   1.656.818,00 

Total de Outras Receitas   

Total Geral 1.656.818,00 1.656.818,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO 
DA RUA EGAS MONIZ 

 

 
 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO DA RUA EGAS MONIZ 

 
Proposta de alteração ao Regulamento de funcionamento 
do parque de estacionamento subterrâneo da Rua Egas 
Moniz, de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2010/6053, de 2010.05.27, nos termos da minuta 
anexa a essa informação, que também foi aprovada. 
Alterações nos artigos e anexos que se seguem: 
 
artigos 3º, 5º, nº 1, al. a), 6º, nº 4, al. i), 7º, nºs 3, 4 e 5, 8º, 
nº 1 , 9º, nº 1, 12º, nº 1 e 3, 15º, nºs 2 e 3, 16º, nº 1, 17º, nº 
5, 19º, nº 1, 23º, 26º, nº 1 e 2, 29º, nº 5, 32º, al. b), 34º, nº 
2, al. a) e b); anexos: I Requerimento, II Tabela de Taxas, 
e aditada a al. h) do nº 2, do art. 8º do Regulamento. 
 
 
“1 Regulamento 
Artigo 3º 
{….} 
O presente Regulamento está afixado na recepção do 
Parque, e no sítio da internet em www.cm-odivelas.pt. 
 
 
Artigo  5º 
nº 1 {….} 
a) Piso inferior – composto por 91 lugares, dos quais 26, 
no mínimo, destinam-se a utilizadores ocasionais 
incluindo os 3 lugares destinados a deficientes, grávidas e 
acompanhantes de crianças de colo, 12 para utentes com 
avença para motociclos e os restantes a utentes com 
avença de automóveis. 
 
 

Artigo 6º 
{….} 
i) Instalação sanitária;  
 
 
Artigo 7º 
{….} 
3. Regime de Utilização sem Reserva de Lugar – Avença 
Mensal ou Trimestral de Utilização Total (24horas). O 
utente tem direito ao estacionamento de um veículo 
automóvel ligeiro ou de motociclo, em qualquer lugar 
disponível no Parque, para o efeito, a qualquer hora e dia, 
e por qualquer período de tempo, dentro do prazo de 
vigência da avença, mediante o pagamento mensal ou 
trimestral da taxa devida para o período contratado. 
4. Regime de Utilização Nocturna, sem Reserva de Lugar 
– Avença Mensal ou Trimestral de Utilização Nocturna. O 
utente tem direito ao estacionamento de um veículo 
automóvel ligeiro ou motociclo, em qualquer lugar 
disponível no Parque, para o efeito, em qualquer dia e 
dentro do horário adiante definido, no período de 
validade da avença, mediante o pagamento mensal ou 
Trimestral da correspondente taxa. 
5. Regime de Utilização Diurna, sem Reserva de Lugar – 
Avença Mensal ou Trimestral de Utilização Diurna. O 
utente tem direito ao estacionamento de um veículo 
automóvel ligeiro ou motociclo, para o efeito, em 
qualquer lugar e em qualquer dia útil, dentro do horário 
adiante definido e no prazo de vigência da avença, 
mediante o pagamento mensal ou trimestral da taxa 
estabelecida. 
 
 
Artigo 8º 
{….} 
 
1. Apenas podem estacionar no Parque, os veículos 
automóveis ligeiros e motociclos em lugares próprios para 
o efeito, adiante designados por veículos. 
 
2. É aditada a alínea: 
h)Ciclomotores. 
 
 
Artigo 9º 
{….} 
1. O Parque de estacionamento tem os seguintes horários 
de funcionamento: 
a) Regime de Rotatividade com Pagamento por Fracção: 
Todos os dias da semana, das 07h às 22h00. 
 
 
Artigo 12º 
{….} 
1. Consideram-se utentes, para os fins constantes do 
presente Regulamento, quaisquer cidadãos residentes no 
concelho de Odivelas, com morada permanente, bem 
como quaisquer indivíduos que exerçam a sua actividade 
profissional no concelho. 
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3. Entende-se por estacionamento sem reserva de lugar o 
direito que o titular da avença tem de ocupar um qualquer 
lugar disponível no Parque para o efeito. 
 
 
Artigo 15º 
{….} 
2. Os utentes em regime de utilização com avença mensal 
ou trimestral sem reserva de lugar procederão ao 
pagamento da mesma na Tesouraria Municipal ou noutro 
local, para o efeito destinado pela Câmara Municipal de 
Odivelas, até ao último dia útil imediatamente anterior ao 
termo do prazo da sua vigência ou suas renovações. 
3. A falta de pagamento na data devida por parte dos 
utentes em Regime de Utilização Sem Reserva de Lugar 
implica a imediata suspensão do direito de utilização do 
Parque e o cancelamento automático do cartão de acesso. 
 
 
Artigo 16º 
{….} 
1. Para sair do Parque, os utilizadores ocasionais em 
Regime de Rotatividade, com Pagamento por Fracção, 
devem introduzir o título codificado de acesso, depois de 
validado pelo pagamento, no equipamento de controlo de 
saída colocado na zona de “saída de veículos”, para o que 
dispõem de catorze minutos após o pagamento. Se a saída 
do veículo não se verificar nesse período de tempo, haverá 
lugar ao pagamento do valor correspondente ao 
 
 
Artigo 17º 
{….} 
5. Os condutores devem desligar o motor dos veículos 
assim que terminarem a manobra de estacionamento, só o 
devendo voltar a ligar quando estiverem para reiniciar a 
marcha. 
 
 
Artigo 19º 
{….} 
1. Será atribuído a cada utente um comando de acesso ao 
Parque, mediante a prestação de uma caução fixada pela 
Câmara Municipal como garantia da devolução do mesmo 
em bom estado de funcionamento e de conservação. 
 
 
Artigo23º 
{….} 
A exploração, gestão e administração do Parque compete 
à Câmara Municipal de Odivelas, a qual se obriga a zelar 
pela higiene, limpeza, conservação e manutenção do 
mesmo, bem como a preservar a operacionalidade das 
instalações e sua segurança interna. 
 
 
Artigo 26º 
{….} 
1. A Câmara Municipal de Odivelas manterá sinalização 
viária no interior do Parque, nos termos legalmente 

exigidos, pela qual indicará as saídas para veículos e peões, 
sentidos proibidos, mudanças de direcção, obstáculos 
existentes e, quando for relevante para os “Utilizadores”, 
compartimentos destinados aos serviços de exploração do 
Parque, para atendimento ao público. 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, assinalará e manterá 
visíveis no pavimento, mediante traços indeléveis, os 
locais destinados a estacionamento de viaturas. 
 
 
Artigo 29º 
{….} 
5. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada ao 
Município de Odivelas que não decorra de uma actuação 
culposa cometida por titulares dos seus órgãos, 
funcionários ou agentes no exercício das suas funções e 
por causa desse exercício, seja por prejuízos causados a 
pessoas, ou animais ou objectos, que se encontrem no 
Parque ou nas vias de acesso, e quaisquer que sejam as 
causas dos ditos prejuízos. 
 
 
Artigo 32º 
{….} 
b) Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento e 
participar as situações do seu incumprimento à Câmara 
Municipal de Odivelas; 
 
 
Artigo 34º 
{….} 
2. O pagamento das taxas referente às avenças mensais ou 
trimestrais deverá ser efectuado na Tesouraria Municipal 
ou noutro local, para o efeito destinado pela Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
 
2 Requerimento 

 
Anexo I 

 
 
Aquisição do Cartão de Utente nos termos do artigo 12º do Regulamento de Funcionamento do 
Parque de Estacionamento Subterrâneo da Rua Prof. Egas Moniz 
 
 
                    
 
 
 
                                                                                           
 Avença Mensal Total, 24 Horas 
 Avença Mensal Diurna, dias úteis das 08H30 às 19H00 
 Avença Mensal Nocturna, das 19H30 às 08H00 e 24 Horas aos Fins-de-Semana e Feriados 
 Avença Trimestral Total, 24 Horas 
 Avença Trimestral Diurna, dias úteis das 08H30 às 19H00 
 Avença Trimestral Nocturna, das 19H30 às 08H00 e 24 Horas aos Fins-de-Semana e Feriados 
 
 

   Automóvel Ligeiro 
   

   Motociclo 
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3 Tabela de taxas 
 

Anexo II 
Tabela de taxas 

 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

TAXAS 
 

UTILIZADORES OCASIONAIS 
 
HORÁRIO FUNCIONAMENTO 
(das 07h00 às22h00) 
 
- 1ª fracção de 15 minutos 0,30 € 

- 2ª fracção de 15 minutos 0,20 € 
- 3ª fracção de 15 minutos 0,20 € 
- 4ª fracção e seguintes de 15 minutos  0,10 € 
 
 
Pagamento máximo por dia   5,00€ 

Extravio de bilhete: Pagamento da taxa máxima diária   5,00€ 
 
 
4 Minuta do Contrato de Avença 
 
São alteradas as cláusulas 2ª, 4ª, nºs 3, 4, 5 e 7, 5ª, nºs 2 e 
3, 7ª e 8ª que passam a ter a seguinte redacção: 
 

Cláusula Segunda 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de 
__________, e renovável por igual período, após o 
pagamento do valor contratado nos termos da cláusula 
quinta. 
 

Cláusula Quarta 
3 – Como garantia da devolução do comando, referido no 
número um da presente cláusula, em pleno 
funcionamento e em bom estado de conservação, o 
Segundo Contratante prestará uma caução ao Primeiro 
Contratante o valor de __________. 
 
4 – Cada fogo terá direito apenas a um lugar e um cartão, 
onde ficam registadas as matrículas dos respectivos 
(automóveis ou motociclos) que têm autorização para 
estacionar. 
 
5 – Pelo extravio do cartão, independentemente do 
motivo, o Segundo Contratante pagará a quantia de 
__________ correspondente ao dobro do valor fixado na 
tabela de taxas para a emissão da primeira via do mesmo. 
 
7 – Caso o valor a pagar pelo comando seja superior ao da 
caução prestada, o Segundo Contratante terá que fazer o 
reforço da caução, numa única prestação, até perfazer o 
preço do comando. 
 

Cláusula Quinta 
2 – O primeiro pagamento referido no número anterior, 
vence-se com a celebração do presente contrato. 

3 – Os pagamentos subsequentes deverão ser efectuados 
até ao último dia útil imediatamente anterior ao termo de 
vigência do contrato ou suas renovações. 
 

Cláusula Sétima 
Os valores constantes no presente contrato estão sujeitos 
a actualização de acordo com o Regulamento do Parque 
de Estacionamento referido na cláusula seguinte. 
 

Cláusula Oitava 
O Segundo Contratante, declara ter recebido uma cópia 
do “Regulamento de Funcionamento do Parque de 
Estacionamento Subterrâneo – sito na Rua Prof. Dr. 
Egas Moniz” e que tem conhecimento do seu 
conteúdo.” 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CARREIRA LINHA AZUL - VOLTAS 
 

 
 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS E A RODOVIÁRIA DE LISBOA 

 
Primeira alteração ao Protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e a Rodoviária de Lisboa, no 
âmbito da carreira linha azul, denominada “Voltas”, 
aprovado na 5.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 11 de Março (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 5/2009, de 24 de Março, pág. 
9), de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2010/5954, de 2010.05.25, nos termos da minuta 
anexa a essa informação, que também foi aprovada.  

 
 

MINUTA 
 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO PARA CRIAÇÃO 
UMA CARREIRA URBANA DE PASSAGEIROS ENTRE 

ODIVELAS PARQUE E ODIVELAS PARQUE, VIA ODIVELAS 
METRO (“LINHA AZUL”) 

 
entre, 
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva número 504 293 
125, com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes - 
Paços do Concelho – Quinta da Memória, em Odivelas, 
2675- 372 Odivelas, através do seu órgão executivo, 
Câmara Municipal de Odivelas, neste acto legalmente 
representado pela Sra. Presidente, Dra. Susana Carvalho 
Amador, doravante designado CMO, 
 
e 
 
Rodoviária de Lisboa, SA, pessoa colectiva número 503 
418 455, com o capital social de 8.000.000 de euros, 
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integralmente realizado e registado, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (antiga 
matrícula n.º 5540) e sede na Avenida do Brasil n.º 45, 1º 
andar, em Lisboa, 1749-053, Lisboa, neste acto legalmente 
representada pelo Presidente do seu Conselho de 
Administração, Dr. António Manuel Lupi Corrêa de 
Sampaio, doravante designada RL, 
 
Considerando, 
 
1. O protocolo de parceria celebrado, em 11 de Maio de 
2009, entre o Município de Odivelas e a Rodoviária de 
Lisboa, SA, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente 
reproduzido; 
 
2. Que, um ano volvido sobre a implementação da 
“Voltas” e na sequência de reuniões havidas sobre a 
avaliação do serviço e a sustentabilidade da referida 
carreira, as partes acordaram modificar as Cláusulas 
Segunda, Terceira e Quarta do protocolo identificado no 
considerando antecedente; 
 
3. Que acordaram ainda alterar o Anexo 2 do protocolo 
em referência, no âmbito das frequências e dos horários 
do serviço; 
 
São de comum acordo estabelecidas as alterações que se 
seguem ao protocolo, em vigor, celebrado em 11 de Maio 
de 2009, conforme disposto na Cláusula Décima, 
mantendo-se, em tudo o mais, os termos naquela ocasião 
acordados. 

 
 
1º 

(Alterações da Cláusula Segunda) 
 

1- É alterado o ponto 2.1 da Cláusula 2ª, que passa a ter a 
seguinte redacção: 
 
«2.1- À carreira “Linha Azul”, denominada “Voltas”, 
serão afectos dois veículos pesados de passageiros do tipo 
Mercedes Benz/Sprinter City ou de outro modelo 
categora M2, classe A, tal e qual estas vêm definidas no 
Regulamento sobre Disposições Especiais Aplicáveis aos 
Automóveis Pesados de Passageiros de Dimensões 
Reduzidas, aprovado pelo D.L. n.º 58/2004, de 19 de 
Março.» 
 
2- É alterado o ponto 2.5 da Cláusula 2ª, que passa a ter a 
seguinte redacção: 
 
«2.5- São da responsabilidade da RL as seguintes despesas: 
 
a) Decoração exterior dos veículos, incluindo a respectiva 
manutenção; 
 
b) Manutenção e reparação dos veículos, incluindo os 
abastecimentos, as revisões e as inspecções periódicas 
obrigatórias, bem como as despesas resultantes de avaria 
ou de imobilização dos veículos; 

c) Pagamentos das retribuições base e de outras 
retribuições que sejam devidas aos motoristas, efectuando 
as respectivas deduções legais e/ou facultativas; 
 
d) Sinalização da linha Azul, incluindo a repintura da 
estrada; 
 
e)Produção e distribuição dos postaletes e dos folhetos de 
divulgação e promoção do serviço.» 

 
 
2º 

(Alterações da Cláusula Terceira) 
 

2- É alterado o ponto 3.2 da Cláusula 3ª, que passa a ter a 
seguinte redacção: 
 
«3.2- A compensação será no valor de € 754 (setecentos e 
cinquenta e quatro euros) diário, acrescido IVA à taxa 
legal em vigor, à qual será deduzido o montante da receita 
de exploração no período compreendido na factura, por 
forma a que a compensação a entregar pela CMO à RL 
corresponda apenas à diferença que se verificar entre o 
valor acordado e a receita apurada.» 
 
2- Os pontos 3.4, 3.6 e 3.7 da Cláusula 3ª são revogados.  

 
 
3º 

(Alterações da Cláusula Quarta) 
 

A Cláusula 4ª passa a ter a seguinte redacção: 
 
«4.1- Sem prejuízo do disposto no ponto 3.2 da cláusula 
terceira, as receitas de exploração da carreira, entendendo-
se como sendo o produto da venda de títulos de 
transporte aos utentes, reverterão em exclusivo para a RL.  
 
4.2- O preço do bilhete por passageiro, a suportar pelos 
utentes, é de € 0,50 (cinquenta cêntimos), com IVA 
incluído.» 

 
 
4º 

(Alterações dos Anexos) 
 

É alterado o Anexo 2 do protocolo celebrado em 11 de 
Maio de 2009 pelo Anexo 1 à presente, o qual substitui 
aquele e do mesmo fica a fazer parte integrante. 

 
 
5º 

(Entrada em vigor) 
 

As presentes alterações produzem efeitos a partir da data 
da respectiva assinatura pelos legais representantes das 
partes, considerando-se automaticamente integradas no 
texto do protocolo celebrado em 11 de Maio de 2009. 
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Feito em duplicado, ficando um exemplar na posse de 
cada uma das partes. 
 
Odivelas, ____ de __________ de 2010. 
 
Pelo Município de Odivelas, _____________________ 
 
Pela Rodoviária de Lisboa, _______________________ 
 
 

ANEXO 1 – FREQUÊNCIAS E HORÁRIOS 
Primeira Alteração do Protocolo para criação uma carreira urbana de 

passageiros entre Odivelas parque e Odivelas parque, via Odivelas Metro 
(“Linha Azul”) 

 
 

  Odivelas Parque Circulação   Via  Odivelas (ML)

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20

08:40 09:40 10:40 11:40 12.40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40

15m 15m

Odivelas ML

Odivelas 
Parque

Odivelas 
Parque

Proposta de Horário

Partida de Odivelas Parque

2ª a 6ª feira

 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PDM - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

 
 

ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO AO PDM – 2010.04 
 

Alterações por adaptação aos artigos 3º, 8º, 45º e 54º do 
Regulamento do Plano Director Municipal de Loures para 
o território do Município de Odivelas, as quais se 
aplicarão somente às pretensões de operações urbanísticas 
que, à data da sua publicação, não disponham de acto 
administrativo constitutivo de direitos legalmente válidos, 
de acordo com o proposto na informação n.º 5599, de 
2010.05.18, nos termos da proposta de alteração anexa à 
referida informação. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO POR RECTIFICAÇÃO AO PDM – 2010.01 
BAIRRO ALTO DAS ARROTEIAS 

 
Alteração por rectificação à Carta de Ordenamento do 
Plano Director Municipal de Loures, na área abrangida 
pelo espaço do Bairro Alto das Arroteias, na Freguesia de 

Caneças, Concelho de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º 5595 de 2010.05.18, nos 
termos das plantas e proposta anexas à referida 
informação, que consiste concretamente no seguinte:  
 
-Ajustamento dos limites do “Espaço Urbano a Recuperar 
e a Legalizar” aos limites da Área Urbana de Génese Ilegal 
designada por Alto das Arroteias, de modo a enquadrar a 
realidade, ecologicamente sustentável, existente no 
terreno. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO POR RECTIFICAÇÃO AO PDM – 2010.02 
BAIRRO DO CASAL NOVO 

 
Alteração por rectificação à Carta de Ordenamento do 
Plano Director Municipal de Loures, na área abrangida 
pelo espaço do Bairro do Casal Novo, na Freguesia de 
Caneças, Concelho de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º 5597 de 2010.05.18, nos 
termos das plantas e proposta anexas à referida 
informação, que consiste concretamente no seguinte:  
 
Ajustamento dos limites do “Espaço Urbano a Recuperar 
e a Legalizar” aos limites da Área Urbana de Génese Ilegal 
designada por Casal Novo, de modo a enquadrar a 
realidade, ecologicamente sustentável, existente no 
terreno. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MANUTENÇÃO DE ZONAS VERDES 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
PROTOCOLO ADICIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ZONAS 

VERDES DA RIBEIRA SILVA PORTO -  FAMÕES 
 

Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Famões, no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, respeitante à Manutenção de Espaços Verdes 
junto à Ribeira Silva Porto no Casal da Silveira, Freguesia 
de Famões, no valor de €2.593,25 (dois mil quinhentos 
noventa e três euros e vinte e cinco cêntimos), 
correspondente ao somatório dos valores dos anos 2009 e 
2010, nos termos da minuta de protocolo anexa ao 
processo e que também foi aprovada, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/5366, de 
2010.05.12. 
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“MINUTA 
 

PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE ZONAS VERDES E ESPAÇOS AJARDINADOS AO 
ABRIGO DA ALINEA b) DO N.º 1 E N.º 3 DO ARTIGO 4.º DO 

PDCJF 
 
Entre: 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de 
direito público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES, com sede na 
Praceta 25 de Agosto, 8-B – Quinta das Pretas, em 
Famões, representada pelo seu Presidente, Senhor 
António dos Santos Rodrigues, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas tomada na sua ............... Reunião 
Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

A Junta de Freguesia de Famões, obriga-se a manter as 
Zonas Verdes junto à Ribeira Silva Porto no Casal da 
Silveira - Famões, nos termos do estabelecido no 
Regulamento de Espaços Verdes Parques e Jardins da 
Câmara Municipal de Odivelas, sendo expressamente 
proibido efectuar alterações às zonas verdes, sem a prévia 
autorização da Divisão de Parques e Jardins. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de € 1.518,00 (mil quinhentos e 
dezoito euros). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Município de Odivelas obriga-se a pagar à Junta de 
Freguesia de Famões os meios financeiros em atraso, 
referentes aos anos de 2009 (desde 15/04/2009) e 2010 
no montante de €2.593,25 (dois mil quinhentos e noventa 
e três euros e vinte e cinco cêntimos). 

 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a cumprir todas 
as orientações técnicas fornecidas extraordinariamente 
pelos técnicos municipais com o objectivo de assegurar a 
melhor manutenção da zona verde em causa. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a permitir que a 
manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 
 
Odivelas, ..... de .................................. de ........ 
 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

QUALIFICAÇÃO E REGISTO DA  
“MARMELADA BRANCA DE ODIVELAS” 

 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a AECSCLO - Associação 
Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de 
Loures e Odivelas, para garantir a qualificação e registo de 
“Marmelada Branca de Odivelas”, com o objectivo de 
proteger o nome “Marmelada Branca de Odivelas” contra 
imitações e utilizações indevidas e exploração da 
reputação, impedir as imitações do produto e a respectiva 
desvalorização comercial e divulgar o Concelho de 
Odivelas, enquanto local de produção deste produto, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010.5637, de 2010.05.19, nos termos da minuta 
anexa à referida informação e que também foi aprovada. 

 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
14 15 de Junho de 2010 Ano XI - N.º 11 
 

“PROPOSTA DE 
 

Protocolo de Colaboração Para a Qualificação e Registo 
de “Marmelada Branca de Odivelas”, entre o Município 
de Odivelas e a Associação Empresarial de Comércio e 

Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas 
 

 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva n.º 
504293125, com sede nos Paços do Concelho, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-
372 Odivelas, representada pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, adiante designado por Município, 
 
E 
 
A Associação Empresarial de Comércio e Serviços 
dos Concelhos de Loures e Odivelas, pessoa colectiva 
n.º 500900329, com sede na Rua Dr. Teófilo Braga, n.º 20, 
2.º Esquerdo, 2670-480 Loures, representada pelo 
Presidente da Direcção, Mário António Cabral Saramago 
Ferreira, adiante designada como AECSCLO. 
 
Considerando que: 
 
-A revitalização da Marmelada Branca de Odivelas assume 
uma extrema importância na recuperação da identidade do 
Concelho de Odivelas, dado que se trata de um legado 
secular de doçaria conventual do Mosteiro de São Dinis e 
das freiras Bernardas; 
 
-A especificidade e singularidade da Marmelada Branca de 
Odivelas, resultado do seu processo de produção, 
contribuiu para a sua expansão enquanto produto e 
enquanto marca com reputação geográfica, pelo que 
importa assegurar as condições necessárias para projectar 
económica e turisticamente este produto; 
 
-Enquanto representante e dinamizadora da indústria da 
restauração e do comércio do concelho de Odivelas, a 
AECSCLO, figura como um parceiro fundamental, na 
defesa dos produtos marcadamente locais e na promoção 
turística; 
 
-O Município pretende desenvolver uma estratégia 
integrada e alargada de protecção contra imitações e 
utilizações indevidas e exploração da reputação, bem 
como de difusão do património cultural que a Marmelada 
Branca de Odivelas representa. 
 
-A “Promoção dos Produtos Regionais” é uma das 
operações constantes do Programa de Acção candidato ao 
Programa Operacional Regional de Lisboa “Política de 
Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana – 
Programa Integrado de Valorização de Áreas Urbanas de 
Excelência – Centros Históricos – contempladas nos 
objectivos especifico dos Eixos Prioritários II – 

Sustentabilidade Territorial e III – Coesão Social – 
“Reabilitação do Centro Histórico de Odivelas”, PRU1-
00281-36881584, o qual confere um co-financiamento de 
33,17%, ao abrigo do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER). 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
de colaboração que se rege pelas disposições constantes 
das cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
 

O presente protocolo tem por objectivo a cooperação 
entre o Município e a AECSCLO, com vista ao processo 
de qualificação e registo de “Marmelada Branca de 
Odivelas”, na defesa do produto e dos seus legítimos 
produtores. 

 
 

Cláusula 2.ª 
 

O Município compromete-se a: 
 
-Elaborar em conjunto com a AECSCLO o caderno de 
especificações relativo ao pedido de registo de Odivelas 
como Indicação Geográfica para Marmelada Branca; 
 
-Promover a divulgação da Marmelada Branca de 
Odivelas, enquanto produto tradicional do Concelho de 
Odivelas; 
 
-Nomear um elemento de ligação com a AECSCLO, para 
o acompanhamento e colaboração no processo de 
qualificação e registo; 

 
 

Cláusula 3.ª 
 

A AECSCLO compromete-se a: 
 
-Criar uma secção de produtores e comerciantes da 
Marmelada Branca de Odivelas; 
 
-Sensibilizar os produtores envolvidos para a importância 
da especificidade e carácter distintivo da Marmelada 
Branca de Odivelas, enquanto produto com origem e 
qualidade reconhecidas; 
 
-Procurar unir e consensualizar os produtores e 
comerciantes, com vista ao sucesso do processo de 
qualificação e registo; 
 
-Elaborar em conjunto com o Município o caderno de 
especificações relativo ao pedido de registo de Odivelas 
como Indicação Geográfica para Marmelada Branca; 
 
-Solicitar o pedido de registo de Odivelas como Indicação 
Geográfica para Marmelada Branca; 
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-Representar e defender os direitos dos intervenientes ao 
longo do processo de qualificação e registo; 
 
-Nomear uma equipa de trabalho que assegure a 
continuidade e cumprimento das exigências estabelecidas 
para o projecto de qualificação e registo. 

 
 

Cláusula 4.ª 
 

As despesas envolvidas no processo de qualificação da 
Marmelada Branca de Odivelas serão suportadas, por 
ambas as partes, em valores a acordar, conforme cada 
situação e à medida que forem surgindo. 

 
 

Cláusula 5.ª 
 

O presente protocolo tem a duração de um ano, com 
início a    de Junho de 2010, automaticamente renovável 
por iguais períodos, caso nenhuma das partes o denuncie 
com pré-aviso de trinta dias sobre a data da sua 
renovação. 

 
 

Cláusula 6.ª 
 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação 
e aplicação do presente protocolo, serão resolvidos de 
comum acordo, entre Município e a AECSCLO.  
 
 
Odivelas,   de Junho de 2010 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 
___________________________ 
(Dr.ª Susana de Carvalho Amador) 
 
O Presidente da Direcção da Associação Empresarial de 
Comercio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas 
 
____________________________________ 
(Sr. Mário António Cabral Saramago Ferreira)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ODINVEST 
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS À ODINVEST 

 
Comparticipação financeira da Câmara Municipal de 
Odivelas à Odinvest no valor de 150.000,00€ (cento e 
cinquenta mil euros), na qualidade de sócia fundadora da 

Associação ODINVEST, em conformidade com o Plano 
de Actividades e Orçamento 2010, aprovado a 30 de 
Março de 2010, em Reunião de Assembleia Geral das 
ODINVEST, para garantir a concretização do seu plano 
de acção, nomeadamente a adaptação das actuais 
instalações às funcionalidades requeridas por um Centro 
de Incubação de Empresas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/14326, de 2010.05.25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SA 
PARCELA DE TERRENO 

 

 
 

DESANEXAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO A DESTACAR DE 
PARCELA DENOMINADA “COURELA” -  FREGUESIA DE CANEÇAS 

CEDÊNCIA EM DIRECTO DE SUPERFÍCIE À EDP 
 

Desanexação da parcela de terreno, com a área de 
2.296,00 m2, a destacar da parcela denominada “Courela”, 
sita na Freguesia de Caneças, inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo 2572, da Freguesia de Caneças e 
descrita na Conservatória do Registo Predial sob a ficha 
2137, da Freguesia de Odivelas e Cedência em direito de 
superfície à EDP – Distribuição de Energia, S.A., da 
referida parcela de terreno, com a área de 2.296,00 m2, 
confrontando de todos os lados com parcela municipal, 
pelo prazo de 99 anos, pelo valor único de €34.440,00 
(trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta euros), para 
construção de uma subestação de distribuição de energia, 
arranjo paisagístico e instalação de equipamento de jardim 
na envolvente da futura estação técnica, conforme 
projecto a promover pelo Município, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/06009, de 
2010.05.26. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

OS SILVEIRENSES 
PARCELA DE TERRENO 

 

 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE PARCELA 
 DE TERRENO À COLECTIVIDADE “OS SILVEIRENSES” 

 
Ratificação da deliberação da Câmara Municipal de Loures 
(na sua 12.ª Reunião Ordinária de 1993, de 12 de Maio) 
que cede, em direito de superfície, à colectividade “Os 
Silveirenses”, por um prazo de 70 anos, para construção 
da sede da “Comissão de Melhoramentos do Casal da 
Silveira” e do Clube Desportivo e Recreativo “Os 
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Silveirenses, a parcela de terreno com a área de 2.540,00 
m2, confrontada a norte com o domínio público, a sul 
com o domínio privado (Lote 550 Alvará 2/85) e domínio 
público, a nascente com a área remanescente e a poente 
com o domínio privado, no valor de €190.042,00, a 
desanexar da parcela denominada “Lote 7”, sita em 
Courela dos Alhos, Casal do Saramago, Freguesia de 
Famões, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 
1406 da Freguesia de Famões e descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob a Ficha 939, da Freguesia de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/06046, de 2010.05.27. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 
 

CENTRO DE DIA DO BAIRRO DE SANTO ELOY 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

 

 
 

CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A CRUZ 
VERMELHA PORTUGUESA 

 
Proposta de celebração de novo Contrato entre o 
Município de Odivelas e a Cruz Vermelha Portuguesa, 
com o objectivo de assegurar o bom funcionamento do 
Centro de Dia do Bairro de Santo Eloy, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/6017, de 
2010.05.25, nos termos da minuta anexa à referida 
informação e que também foi aprovada. 

 
 

“Contrato 
 

Entre  
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa 
colectiva com o nº 504 293 125, representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Susana de Fátima 
Carvalho Amador, casada, portadora do BI nº 7740330, 
emitido em 2-03-2006 pelo SIC de Lisboa, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, adiante 
designado por Primeiro Contraente 
 
e 
 
Cruz Vermelha Portuguesa, pessoa colectiva de direito 
privado e utilidade pública administrativa, com sede no 
Jardim 9 de Abril nºs 1 a 5, 1249-083 Lisboa, com o 
número de pessoa colectiva 500 745 749, neste acto 
representada pelo Presidente da sua Delegação de Lisboa, 
Francisco João Velez Roxo, casado, natural de Alter do 
Chão, portador do B.I. nº 02188554, válido até 
09/01/2014, com domicilio profissional na Av. Almirante 

Gago Coutinho, nº 156, Lisboa, adiante designada por 
Segunda Contraente 
 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato, o 
qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for omisso, 
pela legislação aplicável: 

 
 

Cláusula 1.ª 
 

O Primeiro Contraente é proprietário e legítimo possuidor 
do prédio urbano sito na Rua Padre António Francisco 
Marques, nº 2, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob a ficha n.º 2278, da freguesia de 
Pontinha e inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 
4970, com o valor patrimonial de €132.900,00. 

 
 

Cláusula 2.ª 
 

1 – Pelo presente contrato o Primeiro Contraente cede, 
nos termos das cláusulas seguintes, à Segunda Contraente 
o imóvel melhor identificado na cláusula primeira.  
2 – A Segunda Contraente reconhece que no momento da 
entrega do imóvel descrito na cláusula primeira deste 
contrato, o mesmo se encontra nas condições necessárias 
para as finalidades constantes da cláusula 3ª poderem ser 
levadas a cabo. 
3 – É da responsabilidade da Segunda Contraente, a 
obtenção das respectivas licenças ou autorizações que 
necessite para o funcionamento das actividades que 
pretenda promover no âmbito do presente contrato. 

 
 

Cláusula 3.ª 
 

O imóvel objecto do presente contrato, destina-se à 
instalação de um Centro de Dia para o desenvolvimento 
de actividades promovidas pela Segunda Contraente, no 
âmbito das suas competências e atribuições. 

 
 

Cláusula 4.ª 
 

Pelo presente contrato a Segunda Contraente obriga-se, 
designadamente: 
a) A manter e conservar as instalações em bom estado; 
b) A proceder às obras de reparação e conservação no 
interior do edifício, designadamente pinturas de paredes e 
substituição de vidros; 
c) A suportar as despesas de funcionamento, 
designadamente com seguro de recheio, água, gás, 
electricidade do edifício em causa. 
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Cláusula 5ª 
 

A gestão e exploração do imóvel objecto do presente 
contrato, é da exclusiva responsabilidade da Segunda 
Contraente. 

 
 

Cláusula 6.ª 
 

A Segunda Contraente poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina o imóvel objecto do presente contrato, dentro 
do respectivo âmbito de intervenção, desde que, 
previamente, autorizadas por escrito, pelo Primeiro 
Contraente. 

 
 

Cláusula 7.ª 
 

1 – Findo o contrato, o imóvel objecto do presente 
contrato será, restituído, pela Segunda Contraente, em 
bom estado de conservação, ao Primeiro Contraente 
renunciando a Segunda Contraente a qualquer 
indemnização pelas obras que eventualmente tenha 
realizado. 
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior poderão 
ser levantadas as benfeitorias, caso o levantamento não 
provoque detrimento do imóvel, não tendo a Segunda 
Contraente direito a haver o valor delas, no caso 
contrário. 

 
 

Cláusula 8.ª 
 

O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco anos 
renovável, por iguais períodos, salvo se qualquer das 
partes o denunciar, através de carta registada, com aviso 
prévio de 180 dias, relativamente à data do seu termo. 

 
 

Cláusula 9.ª 
 

Para resolução dos litígios emergentes da interpretação e 
da execução do presente contrato será competente o 
Tribunal da Comarca de Loures, com expressa renúncia a 
qualquer outro. 
 
 
O presente contrato é feito em duas vias, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das partes. 
 
 
Isento de imposto de selo, ao abrigo da al. c), do art. 6º do 
Código do Imposto de Selo, conjugado com o art.2º, nº 2 
do Regime Jurídico da Cruz Vermelha Portuguesa e com 
o art. 59º dos respectivos estatutos ambos aprovados pelo 
DL nº 281/2007 de 7 de Agosto. 
 
 
 

Odivelas, ___ de Maio de 2010  
 
O Primeiro Contraente _______________________ 
 
 
A Segunda Contraente ________________________” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ESCOLAS 
 

 
 

ESCOLA EB2,3 DO PORTO PINHEIRO – ODIVELAS 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

 
Proposta de aquisição de equipamento para a Escola 
EB2,3 do Porto Pinheiro, em Odivelas, no valor de 
€160.156,50 (cento e sessenta mil, cento e cinquenta e seis 
euros e cinquenta cêntimos), e que a referida aquisição 
seja considerada uma acção integrada no eixo prioritário 
“modernização do parque escolar”, estabelecendo-se a 
prioridade deste investimento nos termos do n.º 5 do 
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 29/2010, de 1 de Abril, com 
vista a adoptar-se o procedimento por ajuste directo, nos 
termos do n.º 2 do artigo 5.º do mesmo diploma legal, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/5905, de 2010.02.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA EB 2,3 DO PORTO PINHEIRO – ODIVELAS 
CONTRATO ADICIONAL DE TRABALHOS A MAIS 

 
 

Proposta de elaboração de Contrato Adicional de 
trabalhos a mais da empreitada de construção da Escola 
EB2,3 do Porto Pinheiro, Processo n.º 
1769/OD/DOMT, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/6032, de 2010.05.27, nos 
termos do contrato anexo à referida informação. 

 
 

“CONTRATO ADICIONAL N.º …./10 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DO 

PORTO PINHEIRO, ODIVELAS 
 

- 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:  
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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 
……………………………., portador do bilhete de 
identidade número …………., emitido a …. de ……….. 
de ……….., pelos Serviços de Identificação Civil de 
……….., em representação e na qualidade de 
…………….. de Manuel Rodrigues Gouveia, S.A, com 
sede em Ponte de Santiago – Apartado 47, 6270 – 485 
Seia, com o número único de pessoa colectiva e registo na 
Conservatória do Registo Comercial de Seia, 500 739 749, 
com o capital social da importância de € 2.500.000,00, 
conforme verifiquei pela consulta on-line, da certidão 
permanente, com o código de acesso ……………, 
subscrita em ….. de ………. de ……….. e válida até 
…… de …….. de …….., titular do alvará de construção 
com o número 1519, 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 26 de Maio de 2009, 
referente à Empreitada de Construção da Escola EB 
2/3 do Porto Pinheiro, Odivelas, se verificou a 
necessidade em se proceder à realização de trabalhos a 
mais, conforme lista de medições anexa. 
 
Segunda - Os trabalhos a mais foram aprovados por 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 9ª 
reunião ordinária, realizada em 05 de Maio de 2010, 
mediante proposta constante na informação n.º 
Interno/2010/4910, de 29 de Abril de 2010, nos termos 
propostos na informação Interno/2010/4562, de 21 de 
Abril de 2010, os quais foram igualmente conferidos e 
confirmados pelos Serviços Municipais.  
 
Terceira - O valor da adjudicação é de duzentos e trinta 
e três  mil, setecentos e quarenta e oito euros, sendo 
efectuada por preço global, 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 – 
………/…………….; PPI – …./…../…….  
 

Quinta - Os trabalhos objecto do presente contrato 
tiveram o seu início em ……………. e o seu termo 
em……………………….  
 
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 - O prazo de garantia é de cinco anos, contado a 
partir da data da recepção provisória, nos termos do artigo 
226º, do Decreto-Lei n.º 59/99. 
 
Oitava - Os pagamentos a executar serão efectuados de 
acordo com o Decreto-Lei número 59/99, de 2 de Março, 
nos termos dos artigos 202º e seguintes, à excepção do 
previsto no artigo 209º, tendo como base autos de 
medição mensais. 
 
 - O pagamento das revisões de preços, obedecerá ao 
constante no Decreto-Lei número 6/2004, de 6 de 
Janeiro.  
 
Nona - O desconto para garantia do contrato, a fazer nos 
termos do artigo 211º do Decreto-Lei número 59/99, em 
cada um dos pagamentos parciais a que o empreiteiro tiver 
direito, será de 5%, podendo a todo o tempo ser 
substituído por depósito de títulos ou por garantia 
bancária ou seguro caução, nos mesmos termos que a 
caução. 
 
 Nos pagamentos parciais serão deduzidas as importâncias 
seguintes:  
 
a) As importâncias necessárias ao reembolso dos 
adiantamentos e à liquidação das multas que lhe tenham 
sido aplicadas, nos termos, respectivamente, dos artigos 
215º e 233º do Decreto-Lei número 59/99.  
 
 b) Todas as demais quantias que sejam legalmente 
exigíveis.  
 
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.  
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 - 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) 

 
 
 

ESCOLA EB 2,3 GONÇALVES CRESPO, PONTINHA 
CUSTOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO 

 
Adjudicação de trabalhos à empresa HCI, S.A., no âmbito 
da remodelação da EB2,3 Gonçalves Crespo, Freguesia da 
Pontinha, Processo n.º 1866/09/PO/DOMT, referentes a 
custo não previstos, no valor de €124.779,25 (a que 
acrescerá IVA à taxa legal em vigor). Trabalhos esses que 
serão executados no prazo de 30 dias a contar da data de 
celebração do contrato adicional, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/6100, de 
2010.05.27. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ACTIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS -  ADITAMENTO 

 
Atribuição de subsídios às Actividades de três Associações 
de Pais para o ano lectivo 2009/2010, abaixo 
descriminadas, em aditamento à proposta de atribuição de 
subsídios às Actividades das Associações de Pais para o 
ano lectivo 2009/2010 aprovada na 7.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 7 de Abril de 2010 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
7/2010, de 20 de Abril, pág. 10), não incluídas nessa 
proposta, sendo que o valor fixo do subsídio é de €265,00 
e o valor variável a atribuir, por projecto, não pode 
ultrapassar o montante máximo de €1325,98, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/5969, 
de 2010.05.26. Os montantes das prestações a atribuir são 
os seguintes, no termos da referida informação: 
 

Associações de Pais e 
Encarregados de Educação 

Valor 
(€1325,98x%) 

Valor Fixo 
Total dos 
Subsídios 

EB1/JI Olival Basto €1.044,87 € 265 €1.309,87 

EB1/JI Quinta São José €1.060,78 € 265 €1.325,78 

EB1/JI João Villaret €1.046,20 € 265 €1.311,20 

Total €3.946,85 

 
(Aprovado por unanimidade) 

MAIO, MÊS DO CORAÇÃO – CAMINHADA CORAÇÃO SOLIDÁRIO 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Ratificação do despacho do Senhor Vice Presidente, 
exarado na informação n.º Interno/2010/6098, de 
2010.05.27, para a aceitação, por parte da Câmara 
Municipal de Odivelas, de patrocínios das empresas 
abaixo mencionadas, no valor total estimado de €249,00 
(duzentos e quarenta e nove euros), no âmbito da 
iniciativa Maio, Mês do Coração - Caminhada “Coração 
Solidário”, a realizar-se no dia 28 de Maio de 2010, entre o 
Jardim da Costa e a Feira do Silvado, sendo que a única 
contrapartida às empresas patrocinadoras abaixo referidas 
consubstancia-se na sua identificação, no caso concreto, 
por extenso, nos materiais de divulgação, nomeadamente 
no folheto sobre hábitos alimentares saudáveis, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/6098, 
de 2010.05.27: 
 
Sociedade Central de Cervejas e Bebidas/Sociedade da 
Água Luso – 10 tabuleiros de água do Luso de 33 cl, no 
valor de €72; 
 
Pingo Doce Distribuição Alimentar – 9 tabuleiros de água 
Pingo Doce de 55 cl, no valor de €54; 
 
Luís Vicente, SA – 35 Kg de maçãs, no valor de €18; 
 
Associação dos Produtores de Maçã de Alcobaça – 150 
maçãs, no valor de €105. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Junta de Freguesia da Ramada, no âmbito dos festejos dos 
santos populares/marchas populares, enquadrável no 
disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, revista pela Lei n.º 5-A/2002 
de 11 de Janeiro, a realizar em veículo municipal, no dia 
11 de Junho, para deslocação a Póvoa de Santa Iria), dia 
26 de Junho, para deslocação a Santo Antão do tojal, e dia 
27 de Junho de 2010, para deslocação a Caneças, com um 
custo total estimado em €247,45 (duzentos e quarenta e 
sete euros, quarenta e cinco cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2010/5555, de 
2010.05.17.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Agrupamento de Escolas da Pontinha, no âmbito da 
participação de alunos em actividades desportivas, 
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enquadrável no disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 
realizar em veículo municipal, no dia 23 e dia 24 de Junho 
de 2010, para deslocação a Mira, com um custo total 
estimado em €489,72 (quatrocentos e oitenta e nove 
euros, setenta e dois cêntimos), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2010/5241, de 2010.05.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ARAUTOS DO EVANGELHO 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITO PONTIFÍCIO 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, aos 
Arautos do Evangelho – Associação Internacional de 
Direito Pontifício, no âmbito da participação no VIII 
encontro nacional do apostolado do oratório, enquadrável 
no disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, a realizar em veículo 
municipal, no dia 19 de Junho de 2010, para deslocação a 
Fátima, com um custo total estimado em €270,01 
(duzentos e setenta euros, um cêntimo), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/5923, de 
2010.05.25. 
 
(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 3 de Junho de 2010, para deslocação a 
Mafra e dia 17 de Julho de 2010, para deslocação a 
Arrábida, com um custo total estimado em €1.450,98 (mil 
quatrocentos e cinquenta euros, noventa e oito cêntimos), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/5197, de 2010.05.14 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA PARA TERCEIRA IDADE DE OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Dia para a Terceira Idade de Olival Basto, no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO) - Subprograma D, a realizar em 
veículo municipal no dia 19 de Junho 2010, para 
deslocação a Alentejo/Ribatejo, com um custo total 
estimado em €311,38 (trezentos e onze euros, trinta e oito 

cêntimos), de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2010/5617, de 2010.05.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA CRIANÇAS DE SÃO JOSÉ 
PROSÁLIS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Creche e Jardim de Infância Crianças S. José – Prosális, no 
âmbito do Programa de Apoio às Entidades Sociais de 
Odivelas (PAESO) - Subprograma D, a realizar em 
veículo municipal no dia 29 de Junho de 2010, para 
deslocação a Monsanto, com um custo total estimado em 
€107,71 (cento e sete euros, setenta e um cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2010/5466, de 2010.05.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO DE FOLCLORE “OS MOLEIROS DO POMARINHO” 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Rancho de Folclore “Os Moleiros do Pomarinho”, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal no dia 17 de Julho de 2010, para 
deslocação a Famalicão, com um custo total estimado em 
€717,76 (setecentos e dezassete euros, setenta e seis 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/5936, de 2010.05.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO DE FOLCLORE “OS MOLEIROS DO POMARINHO” 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Rancho de Folclore “Os Moleiros do Pomarinho”, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal no dia 1 de Agosto de 2010, para 
deslocação a Viseu, com um custo total estimado em 
€458,66 (quatrocentos e cinquenta e oito euros, sessenta e 
seis cêntimos), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2010/5950, de 2010.05.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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RANCHO DE FOLCLORE “OS MOLEIROS DO POMARINHO” 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Rancho de Folclore “Os Moleiros do Pomarinho”, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal no dia 22 de Agosto de 2010, para 
deslocação a Peso da Régua, com um custo total estimado 
em €759,22 (setecentos e cinquenta e nove euros, vinte e 
dois cêntimos), de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2010/5956, de 2010.05.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 120 - RAMADA 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
120, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução n.º 1841, em nome de 
António Manuel Dias Pereira, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos a favor da Câmara Municipal de Odivelas, 
no valor de €1.032,36 (mil e trinta e dois euros e trinta e 
seis cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 1/2000, de 31 de 
Janeiro, de acordo com o proposto na informação n.º 
090/PC/DRU/DGOU/2010, de 2010.04.27, 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO VALE GRANDE, LOTE 450 - PONTINHA 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
450, inserido no Bairro Vale Grande, Freguesia da 
Pontinha, pelo depósito caução n.º 1045, em nome de Rui 
Manuel Ledo de Moura, efectuado na Caixa Geral de 
Depósitos a favor da Câmara Municipal de Odivelas, no 
valor de € 1.120,73 (mil cento e vinte euros e setenta e três 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2009/DRU, de 11 
de Setembro, de acordo com o proposto na informação 
n.º 088/PC/DRU/DGOU/2010, de 2010.04.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 56/PRES/2010 
 

Assunto: Retoma de Funções 
 
Tendo em conta o meu Despacho N° 53/PRES/2010, de 
22 de Maio, informo que retomo, nesta data, o exercício 
das minhas funções, cessando, assim, a minha substituição 
e os demais efeitos decorrentes do referido Despacho. 
 
Odivelas, 07 de Junho de 2010. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/VHM/2010 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins no Adjunto do seu Gabinete de 
Apoio Pessoal, Dr. Luís Gomes da Costa 
 
Visando uma maior eficácia na gestão do Gabinete de 
Apoio e considerando a habilitação para o efeito 
constante do n.º 4 do art. 73.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
nos termos dos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei 
442/91 de 15 de Novembro e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências 
122/PRES/2009, subdelego, pelo presente despacho, no 
Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. Luís 
Gomes da Costa, as seguintes competências que me foram 
delegadas e subdelegadas, que serão exercidas no âmbito 
do referido Gabinete e que a seguir se discriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

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

 

2. Autorizar o gozo e acumulação de férias, mediante os 
respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores 
afectos ao gabinete; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos, dos trabalhadores afectos ao gabinete; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, 

com excepção das mencionadas no art.º 40.º nºs 3 e 4 
da Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro, diploma que 
aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
que exercem funções públicas; 

 
6. Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que envolvam a representação 
oficial do Município; 

 
7. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
8. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
9. 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, bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 

 
10. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

os procedimentos administrativos, com o objectivo 
de preparar o exercício da minha competência 
decisória. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização previa do signatário.  
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Odivelas, 02 de Junho de 2010 
 

O VEREADOR 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 

Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho n.º 

122/PRES/2009, de 06/11/20098 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 04/VHM/2010 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins no Adjunto do seu Gabinete de 
Apoio Pessoal, Dr. Luís Gomes da Costa 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 73.° n.º 4 da Lei 169/99 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e nos termos dos 
artigos 35.° e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91 de 15 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96 de 31 de Janeiro e em aditamento ao meu Despacho 
03/VHM/2010, de 02 de Junho de 2010, subdelego, pelo 
presente Despacho, durante o período de 09 de Junho a 
15 de Junho, inclusive, período em que me encontrarei 
ausente por motivo de férias, no Adjunto do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. Luís Gomes da 
Costa, as seguintes competências que me foram delegadas 
e subdelegadas, que serão exercidas no âmbito do referido 
Gabinete e que a seguir se discriminam: 
 
 
11. Assinar a correspondência e documentos de mero 

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

 
12. Autorizar o gozo e acumulação de férias, mediante os 

respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores 
afectos ao gabinete; 

 
13. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
14. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos, dos trabalhadores afectos ao gabinete; 
 
15. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, 

com excepção das mencionadas no art.º 40.º nºs 3 e 4 
da Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro, diploma que 
aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
que exercem funções públicas; 

 
16. Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que envolvam a representação 
oficial do Município; 

 
17. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

18. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite 
de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas als. d), e) e f) do Ponto 2.3.4. do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 05 
de Abril e o cumprimento estrito do estabelecido no 
Artigo 16.° do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 
por aplicação do Artigo 14.° n.º 1 al. f) do Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01 e nos termos do Artigo 
109.° do mesmo diploma legal; 

 
19. Autorizar o pagamento das despesas realizadas nas 

condições legais até ao limite da competência 
delegada, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01; 

 
20. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

os procedimentos administrativos, com o objectivo 
de preparar o exercício da minha competência 
decisória. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho vigorará pelo período determinado, 
data a partir do qual se manterá em plena eficácia apenas, 
o anterior Despacho de Subdelegação de competências, 
Despacho 03/VHM/201 0, de 02 de Junho de 2010. 
 
Odivelas, 08 de Junho de 2010 

 
O VEREADOR 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara 

Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho n.º 
122/PRES/2009, de 06/11/20098 

(Hugo Martins) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 10/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 subdelegadas pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, pelo Despacho n.º 5/VPCT/2009, nos 
termos 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 ao abrigo do disposto nos artigos 35.° e 36.° 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 no 
Arquitecto Mário José César Cantinho, as competências 
que a seguir se enunciam e que serão exercidas no âmbito 
da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos 
Especiais: 
 
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 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; 
 
7. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos; 
 
8. 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 
durante o período de 7 a 11 de Junho de 2010. 
 

Odivelas, 07 de Junho de 2010 
 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
(António de Sousa, Arq.°) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo 
Martins, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do Despacho n.º 
122/PRES/2009, nos termos da Informação n.º 
Interno/2010/6373, de 2010.06.04, referente ao período de 17 a 
28 de Maio de 2010: 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
EDOC/2010/20024 
Interno/2010/5483 de 2010/05/14 
Assunto: Proposta de Pagamento da Factura à EDP referente à 
Iluminação de Natal da Árvore de Natal de 2009 na Av. D. Dinis 
no valor de 250,41 € com Iva.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 21/05/2010 
 
EDOC/2010/19774 
Interno/2010/5482 de 2010/05/14 
Assunto: Proposta de Pagamento da Factura à EDP referente à 
Iluminação de Natal de 2009 na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes no valor de 394,92 € com Iva.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento da mencionada despesa”. 
Data de Decisão: 21/05/2010 
 
EDOC/2010/19778 
Interno/2010/5480 de 2010/05/14 
Assunto: Proposta de Pagamento da Factura à EDP referente à 
Iluminação de Natal de 2009 no valor de 724,58 € com Iva.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 24/05/2010 
 
EDOC/2010/19780 
Interno/2010/5481 de 2010/05/14 
Assunto: Proposta de Pagamento da Factura à EDP referente à 
Iluminação de Natal de 2009 na Rua Combatentes do Ultramar 
no valor de 774,15 € com Iva.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento”. 
Data de Decisão: 24/05/2010 
 
 
DTO – Divisão de Transportes e Oficinas: 
 
EDOC/2010/29707 
Interno/2010/5655 de 2010/05/19 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Tampão do Depósito de Combustível para a 

Viatura nº 2902 da Frota Municipal à Empresa Entreposto 
Máquinas, S.A. no valor de 68,40 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 20/05/2010 
 
EDOC/2010/29366 
Interno/2010/5589 de 2010/05/18 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Microfone para a Viatura nº 2204 da Frota 
Municipal à Empresa Tecniamper, Lda. no valor de 68,40 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 21/05/2010 
 
EDOC/2010/30205 
Interno/2010/5755 de 2010/05/21 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Reparações diversas na Viatura nº 2103 da Frota Municipal à 
Empresa Starauto de Pedro Simões no valor de “250,80 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 25/05/2010 
 
EDOC/2010/30606 
Interno/2010/5849 de 2010/05/24 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a Revisão 
e Reparações diversas nas Viaturas nº 1501 e 1608 da Frota 
Municipal à Empresa Loures Automóveis S.A. no valor de 2 
163,73 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 25/05/2010 
 
EDOC/2010/31040 
Interno/2010/5946 de 2010/05/25 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparações de Avarias nas Viaturas nºs 2206 e 2209 da Frota 
Municipal à Empresa Lucrichance, Lda. no valor de 293,76 € 
com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 26/05/2010 
 
EDOC/2010/31329 
Interno/2010/5996 de 2010/05/26 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação de Avarias diversas nas Viaturas nº 1506 e 1510 da 
Frota Municipal à Empresa Melo Falcão, Lda. no valor de 
441,25 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 31/05/2010 
 
EDOC/2010/31404 
Interno/2010/6006 de 2010/05/26 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a Revisão 
e Reparações de Avarias na Máquina nº 2702 da Frota Municipal 
à Empresa Certoma, Lda. no valor de 593,84 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 31/05/2010 
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EDOC/2010/31409 
Interno/2010/6008 de 2010/05/26 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Anti-Congelante para as Viaturas da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 510,00 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 31/05/2010 
 
 
DD – Divisão de Desporto: 
 
EDOC/2010/24323 
Interno/2010/4532 de 2010/04/21 
Assunto: Proposta de Ratificação do Cabimento, Compromisso 
e Pagamento de Remunerados da XXIII Corrida da Liberdade 
no valor de 230,26 € à Esquadra de Trânsito da Divisão de 
Loures. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 19/05/2010 
 
EDOC/2010/30777 
Interno/2010/5931 de 2010/05/25 
Assunto: Proposta de Pagamento da Facturas de Maio de 2010 à 
Municipália no valor de 4 536,34 € referente ao Clube do 
Movimento. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 27/05/2010 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do Despacho n.º 122/PRES/2009, nos termos da 
Informação n.º Interno/2010/6380, de 2010.06.04, referente 
ao período de 17 a 28 de Maio de 2010: 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
EDOC/2009/61933 
Interno/2010/5329 de 2010/05/10 
Processo nº 1979/PO-DOMT 
Assunto: Desmantelamento de Parque Infantil e Pavimentação 
do respectivo Espaço, na Freguesia da Pontinha - Proposta de 
Pagamento do 1º Auto de Mediação no valor de 12 519,15 € 
com Iva à Empresa OAPM, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 17/05/2010 
 
EDOC/2009/61933 
Interno/2010/5341 de 2010/05/11 
Processo nº 1979/PO-DOMT 
Assunto: Desmantelamento de Parque Infantil e Pavimentação 
do respectivo Espaço, na Freguesia da Pontinha - Proposta de 
Homologação do Auto de Recepção Provisória à Empresa 
OAPM, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “V. Despacho constante a 
fls. 193. Homologo, por conseguinte, o Auto de Recepção 
Provisória apresentado”. 
Data de Decisão: 17/05/2010 
 
EDOC/2010/28294 

Interno/2010/5677 de 2010/05/19 
Processo nº 1998/PV-DOMT 
Assunto: Intervenções diversas na Escola EB1 Barbosa du 
Bocage, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião - Proposta de 
Pagamento do 1º Auto de Mediação no valor de 7 491,86 € com 
Iva à Empresa Vassalo & Sousa, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 24/05/2010 
 
EDOC/2008/74212 
Interno/2010/5649 de 2010/05/19 
Processo nº 1265/PV-DOMT 
Assunto: Construção Estacionamento localizado nas Traseiras 
dos Edifícios nºs 9, 11, 13 e 15, da Rua Prof. Dr. Egas Moniz, na 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião - Proposta de Notificação 
sobre a Minuta de Resolução Convencional do Contrato à 
Empresa Tecnisan, S. A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao DDMOT, 
Eng. Luis Jorge, para os posteriores efeitos”. 
Data de Decisão: 24/05/2010  
 
EDOC/2010/25269 
Interno/2010/5843 de 2010/05/24 
Processo nº 1203/CA-DOMT 
Assunto: Remodelação das Instalações Sanitárias da EB 1 nº 1 
de Caneças, na Freguesia de Caneças - Proposta de Liberação de 
Garantia Bancária da Mapfre com a Apólice nº 7440414933281 
no valor de 455,05 € e Homologação do Auto de Vistoria para 
efeitos de Recepção Definitiva à Empresa Engidomus, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, homologo o 
Auto de Vistoria em anexo. Ao DGAF/DF para efeitos de 
liberação da garantia bancária”. 
Data da Decisão: 27/05/2010 
 
EDOC/2010/25287 
Interno/2010/5837 de 2010/05/24 
Processo nº 1211/FA-DOMT 
Assunto: Reparação de uma Sala de Aula na Escola EB1 nº 1 de 
Famões, na Freguesia de Famões - Proposta de Liberação de 
Garantia Bancária da Mapfre com a Apólice nº 7440414933309 
no valor de 74,90 € e Homologação do Auto de Vistoria para 
efeitos de Recepção Definitiva à Empresa Engidomus, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, homologo o 
Auto de Vistoria apresentado. Ao DGAF/DF para efeitos de 
liberação da garantia bancária”. 
Data de Decisão: 27/05/2010 
 
EDOC/2010/21866 
Interno/2010/4621 de 2010/04/22 
Processo nº 1927/PO-DOMT 
Assunto: Empreitada de Intervenção de Arruamentos na Serra 
da Luz, na Freguesia da Pontinha - Proposta de Homologação 
do Auto de Consignação de Trabalhos à Empresa Estrela do 
Norte, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto, pelo que homologo o Auto de Consignação de 
Trabalhos”. 
Data de Decisão: 27/05/2010 
 
EDOC/2010/21866 
Interno/2010/4622 de 2010/04/22 
Processo nº 1927/PO-DOMT 
Assunto: Empreitada de Intervenção de Arruamentos na Serra 
da Luz, na Freguesia da Pontinha - Proposta de Homologação 
do Auto de Recepção Provisória à Empresa Estrela do Norte, 
Lda. 
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto, pelo que homologo o Auto de Recepção Provisória”. 
Data de Decisão: 27/05/2010 
 
EDOC/2010/21866 
Interno/2010/5130 de 2010/05/05 
Processo nº 1927/PO-DOMT 
Assunto: Empreitada de Intervenção de Arruamentos na Serra 
da Luz, na Freguesia da Pontinha - Proposta de Pagamento do 
1º Auto de Mediação no valor de 6 831,52 € com Iva à Empresa 
Estrela do Norte, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Ao DGAF/DF para efeitos de pagamento do valor 
referido”. 
Data de Decisão: 27/05/2010 
 
EDOC/2010/28296 
Interno/2010/5771 de 2010/05/21 
Processo nº 1997/RA-DOMT 
Assunto: Construção de Telheiro e Trabalhos diversos na Escola 
EB1 Eça de Queiroz no Bairro de S. Jorge, na Freguesia da 
Ramada - Proposta de Pagamento do 1º Auto de Mediação no 
valor de 11 749,50 € com Iva à Empresa Vassalo & Sousa, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, aprovo o Auto 
de Medição apresentado. Ao DGAF/DF para efeitos de 
pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 27/05/2010 
 
 
SLE – Sector de Lançamento de Empreitadas: 
 
EDOC/2010/8854 
Interno/2010/5443 de 2010/05/14 
Processo nº 2029/OL-DOMT 
Assunto: Repavimentação da Rua das Escadinhas da 
Democracia e Troço da Av. das Forças Armadas do Orçamento 
Participativo da Freguesia de Olival Basto - Proposta de 
Adjudicação, Compromisso e Estorno da diferença entre o 
Cabimento Inicial e o Compromisso no valor de 20 857,30 € 
acrescido de Iva à Empresa Alberto Roque, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como estorno da diferença entre o Cabimento Inicial e o 
Compromisso”. 
Data de Decisão: 17/05/2010 
 
EDOC/2010/9759 
Interno/2010/5439 de 2010/05/14 
Processo nº 2024/CA-DOMT 
Assunto: Reconstrução do Muro de Suporte da Estrada de Vale 
Nogueira, na Freguesia de Caneças - Proposta de Adjudicação, 
Compromisso e Estorno da diferença entre o Cabimento Inicial 
e o Compromisso no valor de 9 939,19 € acrescido de Iva à 
Empresa Ecociaf, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para Compromisso da despesa, assim como 
estorno da diferença entre o Cabimento Inicial e o 
Compromisso”. 
Data de Decisão: 17/05/2010 
 
EDOC/2009/58405 
Interno/2010/5456 de 2010/05/14 
Processo nº 2048/PO-DOMT 
Assunto: Reposição das Condições de Segurança e 
Regulamentares na Instalação Eléctrica e Gás Natural do Centro 
de Dia do Bairro de Santo Eloy, na Freguesia da Pontinha - 
Proposta de Adjudicação, Compromisso e Estorno da diferença 

entre o Cabimento Inicial e o Compromisso no valor de 420,00 
€ acrescido de Iva à Empresa HARL, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como respectivo estorno da diferença entre o Cabimento Inicial 
e o actual Compromisso”. 
Data de Decisão: 17/05/2010 
 
EDOC/2010/11137 
Interno/2010/5661 de 2010/05/19 
Processo nº 2034/OD-DOMT 
Assunto: Colocação de Corrimão e Rampa para Deficientes na 
Rua Gil Eanes, na Freguesia de Odivelas - Proposta de 
Adjudicação, Compromisso e Estorno da diferença entre o 
Cabimento Inicial e o Compromisso no valor de 2 844,72 € 
acrescido de Iva à Empresa Alberto Roque, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como respectivo estorno da diferença entre o Cabimento Inicial 
e o Compromisso”. 
Data de Decisão: 20/05/2010 
 
EDOC/2010/9511 
Interno/2010/5524 de 2010/05/17 
Processo nº 2038/OD-DOMT 
Assunto: Resolução de Infiltração de Água no Centro Cultural 
da Malaposta, na Freguesia de Olival Basto - Proposta de 
Adjudicação, Compromisso e Estorno da diferença entre o 
Cabimento Inicial e o Compromisso no valor de 23 624,50 € 
acrescido de Iva à Empresa Vassalo & Sousa, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como respectivo estorno da diferença entre o Cabimento Inicial 
e o Compromisso”. 
Data de Decisão: 20/05/2010 
 
EDOC/2010/13416 
Interno/2010/5651 de 2010/05/19 
Processo nº 2036/FA-DOMT 
Assunto: Execução de Base de Assentamento, Rede de Águas e 
de Esgotos para Contentores no Bairro de S. Sebastião na 
Freguesia de Famões – Proposta de Adjudicação, Compromisso 
e Estorno da diferença entre o Cabimento Inicial e o 
Compromisso no valor de 5 690,00 € acrescido de Iva à 
Empresa Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como respectivo estorno da diferença entre o Cabimento Inicial 
e o Compromisso”. 
Data de Decisão: 20/05/2010 
 
EDOC/2010/26971 
Interno/2010/5625 de 2010/05/18 
Processo nº 2053/PO-DOMT 
Assunto: Ligação das Fossas Sépticas à Rede de Esgotos da 
EB1/JI da Quinta da Paiã, na Freguesia da Pontinha – Proposta 
de Cabimento no valor de 7 769,76 € acrescido de Iva e Convite 
à Empresa Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento da despesa”. 
Data de Decisão: 20/05/2010 
 
EDOC/2010/21344 
Interno/2010/5621 de 2010/05/18 
Processo nº 2055/OD-DOMT 
Assunto: Trabalhos para Restabelecimento do Colector de 
Esgotos na Rua Guilherme Gomes Fernandes, na Freguesia de 
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Odivelas – Proposta de Cabimento no valor de 30 727,14 € 
acrescido de Iva e Convite à Empresa Vassalo & Sousa, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento da despesa”. 
Data de Decisão: 20/05/2010 
 
EDOC/2010/15886 
Interno/2010/5666 de 2010/05/19 
Processo nº 2047/PV-DOMT 
Assunto: Repavimentação de Estacionamento na Rua Soeiro 
Pereira Gomes, Rua José e Rua Dr. Jaime Cortesão, na Freguesia 
da Póvoa de Santo Adrião - Proposta de Adjudicação, 
Compromisso e Estorno da diferença entre o Cabimento Inicial 
e o Compromisso no valor de 17 907,86 € acrescido de Iva à 
Empresa Alberto Roque, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como estorno da diferença entre o Cabimento Inicial e o 
Compromisso actual”. 
Data de Decisão: 24/05/2010 
 
EDOC/2010/14794 
Interno/2010/5742 de 2010/05/20 
Processo nº 2042/FA-DOMT 
Assunto: Intervenção em Arruamentos do Orçamento 
Participativo na Freguesia de Famões - Proposta de Adjudicação, 
Compromisso e Estorno da diferença entre o Cabimento Inicial 
e o Compromisso no valor de 43 532,04 € acrescido de Iva à 
Empresa JJR & Filhos, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como estorno da diferença entre o Cabimento Inicial e o 
Compromisso”. 
Data de Decisão: 24/05/2010 
 
EDOC/2010/14801 
Interno/2010/5766 de 2010/05/21 
Processo nº 2043/OD-DOMT 
Assunto: Arranjo do Espaço em frente à Policlínica Primavera 
do Orçamento Participativo da Freguesia de Odivelas - Proposta 
de Adjudicação, Compromisso e Estorno da diferença entre o 
Cabimento Inicial e o Compromisso no valor de 43 051,68 € 
acrescido de Iva à Empresa JJR & Filhos, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como estorno da diferença entre o Cabimento Inicial e o 
Compromisso”. 
Data de Decisão: 24/05/2010 
 
EDOC/2010/16709 
Interno/2010/5774 de 2010/05/21 
Processo nº 2049/PO-DOMT 
Assunto: Repavimentação de Arruamentos junto ao Bairro de 
Santo Eloy do Orçamento Participativo da Freguesia da 
Pontinha - Proposta de Adjudicação, Compromisso e Estorno 
da diferença entre o Cabimento Inicial e o Compromisso no 
valor de 33 110,93 € acrescido de Iva à Empresa JJR & Filhos, 
Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se. 
Ao DGAF/DF para efeitos de Compromisso da despesa, assim 
como estorno da diferença entre o Cabimento Inicial e o actual 
Compromisso”. 
Data de Decisão: 24/05/2010 
 
EDOC/2010/12923 
Interno/2010/5763 de 2010/05/21 
Processo nº 2031/OD-DOMT 

Assunto: Intervenções diversas na Escola EB1/JI nº 7, na 
Freguesia de Odivelas – Proposta de Cabimento no valor de 68 
658,76 € acrescido de Iva e Convite à Empresa MRG, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, aprovo os 
elementos apresentados e envio o presente processo ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento da referida despesa”. 
Data de Decisão: 26/05/2010 
 
EDOC/2010/5412 
Interno/2010/5734 de 2010/05/20 
Processo nº 2012/RA-DOMT 
Assunto: Repavimentação da Rua da Associação Bairro do 
Girassol do Orçamento Participativo da Freguesia da Ramada - 
Proposta de Abertura de Novo Procedimento por invalidade do 
Contrato e de novo Cabimento no valor de 24 920,00 € 
acrescido de Iva à Empresa Alberto Roque, Lda.    
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Atento o 
exposto, envio o presente processo ao DGAF/DF para efeitos 
da anulação do anterior Cabimento e Compromisso relativos a 
este Procedimento (fls. 131 e 147) e nova Cabimentação no 
montante referido”. 
Data de Decisão: 26/05/2010 
 
 
DIEU – Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos: 
 
EDOC/2010/24648 
Interno/2010/5222 de 2010/05/06 
Processo nº 1534/MO-DOMT 
Assunto: Repavimentação de Arruamentos (Tristão Vaz Teixeira 
e Bartolomeu Perestrelo) incluindo Execução de Rotunda, no 
Concelho de Odivelas - Proposta de envio de fax a indeferir a 
proposta de Revisão de Preços por se encontrar fora do prazo à 
Empresa Constradas, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Indefiro a presente 
solicitação, em conformidade com o exposto, pelo que devolvo 
o presente processo ao DDMOT, Eng. Luis Jorge, para os 
posteriores efeitos”. 
Data de Decisão: 17/05/2010 
 
EDOC/2010/24652 
Interno/2010/5338 de 2010/05/11 
Processo nº 1830/FA-DOMT 
Assunto: Reparação de Arruamentos na Rua Francisco Lázaro, 
Rua das Fontainhas e Rua Torcato Ferreira, na Freguesia de 
Famões - Proposta de Revisão de Preços Definitivo no valor de 
672,36 € acrescido de Iva à Empresa Constradas, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao DDMOT, 
Eng. Luis Jorge, para os efeitos subsequentes”. 
Data de Decisão: 21/05/2010 
 
EDOC/2010/24654 
Interno/2010/5398 de 2010/05/12 
Processo nº 1463/OD-DOMT 
Assunto: Repavimentação das Ruas José Malhoa, Carlos Reis, 
Troço da Rua Egas Moniz e Praceta Luís de Camões, na 
Freguesia de Odivelas - Proposta de Revisão de Preços 
Definitivo no valor de 3 700,14 € acrescido de Iva à Empresa 
Constradas, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao DDMOT, 
Eng. Luis Jorge, para os efeitos subsequentes”. 
Data de Decisão: 21/05/2010 
 
EDOC/2010/26869 
Interno/2010/5567 de 2010/05/18 
Processo nº 1873/OL-DOMT 
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Assunto: Jardim dos Aromas do Orçamento Participativo da 
Freguesia de Olival Basto – Proposta de Aprovação da Conta 
Final à Empresa Costa & Leandro, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Aprovo a 
Conta Final, em conformidade. Ao DDMOT, Eng. Luis Jorge, 
para os posteriores procedimentos”. 
Data de Decisão: 27/05/2010 
 
 
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2010/25309 
Interno/2010/5386 de 2010/05/12 
Processo nº 1065/CA-DOMT 
Assunto: Beneficiação da Cobertura do Mercado de Caneças, na 
Freguesia de Caneças - Proposta de Cancelamento de Garantia 
Bancária com o nº 7440514933744 à Empresa Engidomus, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de extinção da caução mencionada”. 
Data de Decisão: 19/05/2010 
 
EDOC/2010/27234 
Interno/2010/5210 de 2010/05/06 
Processo nº 239/OD-DOMT 
Assunto: 2ª Fase da EB1 nº 9 na Arroja, na Freguesia de 
Odivelas – Proposta de Homologação do Auto de Vistoria à 
Empresa MRG, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado”. 
Data de Decisão: 21/05/2010 
 
 
DEP – Divisão de Estudos e Projectos: 
 
EDOC/2009/360 
Interno/2010/5718 de 2010/05/20 
Processo nº 1849/PO-DOMT 
Assunto: Empreitada de Prospecção Geotécnica no terreno de 
implantação da Escola EB1/JI do Vale Grande, na Freguesia da 
Pontinha - Proposta de Cabimento e Compromisso no valor de 
122,66 € acrescido de Iva à Empresa Geocontrole, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento e Compromisso da 
referida despesa”.  
Data da Decisão: 21/05/2010 
 
EDOC/2009/16852 
Interno/2010/5701 de 2010/05/20 
Processo nº 1869/OD-DOMT 
Assunto: Empreitada de Prospecção Geotécnica no terreno de 
implantação da Escola EB2/3 Avelar Brotero, na Freguesia de 
Odivelas - Proposta de Cabimento e Compromisso no valor de 1 
772,37 € acrescido de Iva à Empresa Geocontrole, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento e compromisso da 
referida despesa”.  
Data da Decisão: 21/05/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APROVISIONAMENTO 
 

 
 
Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, pelo Director do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira, ao abrigo das competências 
delegadas pelo despacho n.º 24/PRES/2010 e pela Chefe da 
Divisão de Aprovisionamento, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo despacho n.º 1/DGAF/2010, nos termos da 
Informação n.º Interno/2010/5340, de 2010.05.11, referente ao 
período de 17 de Março a 10 de Maio de 2010:  
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de comandos e 
contrato de manutenção dos portões do parque de 
estacionamento sito na Rua Prof. Dr. Egas Moniz, à empresa 
“AGM – Augusto Gonçalves Moreira Irmão, Fábrica de Portas, 
S.A.” pelo valor de € 4.410,00 (Quatro mil quatrocentos e dez 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/2782, de 2010/03/09 – Processo 906/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos e face ao informado. 
Adjudique-se. Ao Sr. D DGAF, para os devidos procedimentos 
e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/03/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de consultoria para acreditação do laboratório de ruído, 
à empresa “Full Blom” pelo valor de € 4.950,00 (Quatro mil 
novecentos e cinquenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/2973, de 2010/03/15 – Processo 
242/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao Sr. D 
DGAF, para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/03/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
vigilância e segurança para a Quinta das Águas Férreas durante 2 
meses, à empresa “Fénix Security Group” pelo valor de € 
9.054,22 (Nove mil e cinquenta e quatro euros e vinte e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3209, de 2010/03/18 – Processo 257/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao Sr. D 
DGAF, para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/03/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para organização do “Passeio Sénior 2010”, à empresa 
“Dança dos Cisnes, Produções de Espectáculos e Eventos, Lda.” 
pelo valor de € 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/13290, 
de 2010/04/20 – Processo 296/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao Sr. D 
DGAF, para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/04/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de projecto para remodelação/reforço da iluminação 
pública para o Casal da Silveira, à empresa “Plusproje, Lda.” pelo 
valor de € 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos euros), nos termos 
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apresentados pela informação n.º Interno/2010/4478, de 
2010/04/20 – Processo 133/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao Sr. D 
DGAF, para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e instalação de 
equipamento de vigilância para os Paços do Concelho, à empresa 
“Fénix Security Group, S.A.” pelo valor de € 7.598,90 (Sete mil 
quinhentos e noventa e oito euros e noventa cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/4550, de 
2010/04/21 – Processo 247/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao Sr. D 
DGAF, para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para implementação do Serviço Interno de Saúde 
Ocupacional, à empresa “CNM – Centro Nacional de Medicina 
do Trabalho, S.A.” pelo valor de € 62.033,04 (Sessenta e dois mil 
e trinta e três euros e quatro cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/4408, de 2010/04/19 – 
Processo 44/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao Sr. D 
DGAF, para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/04/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para elaboração de Estudos de Mobilidade, à empresa 
“Paula Teles Unipessoal, Lda.” pelo valor de € 74.900,00 
(Setenta e quatro mil e novecentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4583, de 
2010/04/22 – Processo 261/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao Sr. D 
DGAF, para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/04/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de vigilância humana para o Pinhal da Paiã, à empresa 
“Fénix Security Group, S.A.” pelo valor de € 12.127,00 (Doze 
mil cento e vinte e sete euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/5093, de 2010/05/04 – Processo 
384/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao Sr. D 
DGAF, para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/05/04 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira (conforme despacho de 
delegação e subdelegação de competências n.º 
24/PRES/2010): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de manutenção simples do elevador instalado na 
Biblioteca Municipal D. Dinis, à empresa “Schindler, Ascensor e 
Escadas Rolantes, S.A.” pelo valor de € 993,31 (Novecentos e 
noventa e três euros e trinta e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/3071 de 
2010/03/16 – Processo 151/2010. 

Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo o compromisso e a adjudicação, 
conforme proposto. Ao DGAF/DF/SCO para procedimento”. 
Data de despacho: 2010/02/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de manutenção dos equipamentos  geriaticos  no  
Concelho  de  Odivelas,   à  empresa   “Paisagem Urbana”  pelo  
valor  de € 2.980,00 (Dois mil novecentos e oitenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/3018 de 
2010/03/17 – Processo 227/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e concordo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para procedimento”. 
Data de despacho: 2010/03/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de assistência técnica para fotocopiadora, à empresa 
“Informantem – Informática e Manutenção, Lda.” pelo valor de 
€ 792,00 (Setecentos e noventa e dois euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/3214 de 
2010/03/18 – Processo 85/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de refeições no 
âmbito do “XXIX Torneio Internacional de Futebol  Infantil  –  
Nuno Gomes”,  à empresa  “J.M.H.  – Sociedade Hoteleira,  
Lda.”  pelo  valor   de € 6.018,78 (Seis mil e dezoito euros e 
setenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/3416 de 2010/03/24 – Processo 
239/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
diversos para o Atelier de Découpage “Aprende a Decorar com 
Guardanapo”, à empresa “J. Monteiro, Lda.” pelo valor de € 
718,56 (Setecentos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3499 de 2010/03/25 – Processo 277/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de rolos de 
marquesa, para o posto médico do Pavilhão Municipal Susana 
Barroso, à empresa “Higipower, Lda.” pelo valor de € 46,20 
(Quarenta e seis euros e vinte cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/3497 de 
2010/03/25 – Processo 272/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para procedimento de adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de canetas para 
oferta institucional, à empresa “Reinaldo Fernandes Higino, 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 11 15 de Junho de 2010 31 
 

Brindes Publicitários Unipessoal, Lda.” pelo valor de € 170,00 
(Cento e setenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/3583 de 2010/03/26 – Processo 
266/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
para várias intervenções, às empresas “Graça Ferragens e 
Ferramentas, Lda.”, “Radialcor, Lda.”, “FPM, Lda.”, “Laranjeira 
& Amorim, S.A.” e “Pitrolino, Lda.” pelo valor total de € 
1.757,99 (Mil setecentos e cinquenta e sete euros e noventa e 
nove cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3182 de 2010/03/18 – Processo 254/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de seguro de acidentes pessoais no âmbito da iniciativa 
“Contar Carneiros”, à empresa “Global, S.A.” pelo valor de € 
35,35 (Trinta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/3645 de 
2010/03/30 – Processo 283/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de espectáculo no âmbito da iniciativa “Contar 
Carneiros”, à empresa “Fernando Pedro Ferreira Baptista de 
Oliveira” pelo valor de € 363,00 (Trezentos e sessenta e três 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3672 de 2010/03/30 – Processo 282/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de espectáculo “Liga à Terra” no âmbito do programa 
ICI Odivelas, à empresa “N. Theias, Lda./No Mundo da Lua, 
Centro de Artes” pelo valor de € 380,00 (Trezentos e oitenta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3704 de 2010/03/31 – Processo 288/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/03/31 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de refeições no âmbito da iniciativa “Contar Carneiros”, 
à empresa “Sinal Verde de Almeida & Laurinda, Lda.” pelo valor 
de € 60,71 (Setenta euros e setenta e um cêntimo), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/3674 de 
2010/03/30 – Processo 289/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c e autorizo, conforme proposto. Ao 

DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/04/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de espectáculo para a sessão comemorativa do 25 de 
Abril, ao Senhor “Francisco Mendes” pelo valor de € 3.500,00 
(Três mil e quinhentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4350 de 2010/04/16 – Processo 
315/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c. e autorizo, em cumprimento do despacho da 
Sra. Presidente da Câmara. Ao DGAF/DF/SCO para 
cabimento e compromisso. Ao DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vacinas para 
o Consultório Veterinário Municipal, à empresa “Merial 
Portuguesa – Saúde Animal, Lda.” pelo valor de € 821,38 
(Oitocentos e vinte e um euros e trinta e oito cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/4652 de 
2010/04/26 – Processo 345/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “TC e autorizo o procedimento. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços no âmbito da exposição “As Grandes Viagens da 
China”, à empresa “Observatório da China” pelo valor de € 
2.500,00 (Dois mil e quinhentos euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/4731 de 2010/04/26 – 
Processo 356/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “TC e autorizo o procedimento e a adjudicação. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de aluguer de autocarros, à empresa “Lilaz, Lda.” pelo 
valor de € 2.470,00 (Dois mil quatrocentos e setenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/4752 de 
2010/04/26 – Processo 358/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “TC e autorizo o procedimento. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento de refeições no refeitório municipal, 
no âmbito do programa de avaliação e aconselhamento 
nutricional, à empresa “ICA – Industria e Comércio Alimentar”, 
pelo valor de € 60,76 (Sessenta euros e setenta e seis cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4920 de 2010/04/29 – Processo 380/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “Ao DGAF/DF/SCO para verificação e 
procedimento”. 
Data de despacho: 2010/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
responsabilidade civil para o Parque de Estacionamento Egas 
Moniz, à empresa “Global Seguros”, pelo valor de € 1.314,00 
(Mil trezentos e catorze euros), nos termos apresentados pela 
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informação n.º Interno/2010/4999 de 2010/05/03 – Processo 
387/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c. e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/05/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viaturas municipais, à empresa “Loures 
Automóveis, S.A.”, pelo valor de € 2.701,80 (Dois mil setecentos 
e um euros e oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4011 de 2010/04/09 – Processo 
300/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c. e concordo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viaturas municipais, à empresa 
“Carvalho, Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor de € 2.714,00 
(Dois mil setecentos e catorze euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/4012 de 2010/04/09 – 
Processo 301/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c. e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/05/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Melisauto”, pelo valor de € 2.727,93 (Dois mil setecentos e 
vinte e sete euros e noventa e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4875 de 
2010/04/28 – Processo 376/2010. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Sérgio Pipa: “T.c. e autorizo, conforme proposto. Ao 
DGAF/DF/SCO para cabimento e compromisso. Ao 
DGAF/DA para adjudicação”. 
Data de despacho: 2010/05/10 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento (conforme despacho de subdelegação 
de competências n.º 01/DGAF/2010): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tábuas de 
madeira para construção de ninhos no âmbito do Dia Mundial 
da Floresta, à empresa “Jular, Lda.” pelo valor de € 151,26 
(Cento e cinquenta e um euros e vinte e seis cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/3043, de 
2010/03/16 – Processo 249/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de assistência técnica para fotocopiadora multifuncional, 
à empresa “Konica Minolta Business Solutions Portugal, 
Unipessoal, Lda.” pelo valor de € 205,84 (Duzentos e cinco 
euros e oitenta e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/3085, de 2010/03/16 – Processo 
107/2010. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação. Remeta-se à DF para acerto 
de cabimento e registo de compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento e aplicação de portas nos balneários do 
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Pedro Alexandrino, à 
empresa “Vassalo & Sousa, Lda.” pelo valor de € 1.350,00 (Mil 
trezentos e cinquenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/3131, de 2010/03/17 – Processo 
253/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sistema para 
central de incêndio para Escolas EB1/JI Quinta da Condessa e 
EB1/JI João Villaret, à empresa “Fenix” pelo valor de € 657,92 
(Seiscentos e cinquenta e sete euros e noventa e dois cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3242, de 2010/03/19 – Processo 259/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinteiros e 
tela para plotter, às empresas “Papelaria Jolefi, Lda.” e “Maxone 
– Material de Escritório, Lda.” pelo valor de € 1.311,52 (Mil 
trezentos e onze euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/2776, de 
2010/03/09 – Processo 229/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “João Victor e Ligeiro, Lda.” pelo valor de € 
173,25 (Cento e setenta e três euros e vinte e cinco cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3256, de 2010/03/19 – Processo 262/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carimbos 
datador e papel océ azul, às empresas “Sporgravo, Lda.” e 
“Papelaria Jolefi, Lda.” pelo valor de € 251,00 (Duzentos e 
cinquenta e um euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/3257, de 2010/03/19 – Processo 260/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação do aviso “Alvará de licença de loteamento 
n.º 2/DLOP/2010”, à empresa “Global Notícias” pelo valor de 
€ 231,00 (Duzentos e trinta e um euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/3294, de 
2010/03/22 – Processo 265/2010. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamento 
para acompanhamento de obra, à empresa “Vifato, Lda.” pelo 
valor de € 211,00 (Duzentos e onze euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/3337, de 
2010/03/22 – Processo 251/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de máquina 
fotográfica, à empresa “Compudata, Lda.” pelo valor de € 195,04 
(Cento e noventa e cinco euros e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/3297, de 
2010/03/22 – Processo 267/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de K-lines, à 
empresa “Papelaria Jolefi, Lda.” pelo valor de € 285,00 
(Duzentos e oitenta e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/3310, de 2010/03/22 – Processo 
256/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico para as garagens da Divisão de Transportes e Oficinas, 
à empresa “Elpor – Comércio e Indústrias Eléctricas, Lda.” pelo 
valor de € 63,58 (Sessenta e três euros e cinquenta e oito 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3177, de 2010/03/18 – Processo 255/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para manutenção de Espaços Verdes, à empresa “Vítor 
Almeirão, Lda.” pelo valor de € 262,50 (Duzentos e sessenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/3412, de 2010/03/24 – Processo 
270/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“SegurAudio, Lda.” pelo valor de € 1.013,88 (Mil e treze euros e 
oitenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/3448, de 2010/03/24 – Processo 
273/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/24 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lâmpadas 
para as viaturas da Frota Municipal, à empresa “Glaxar, Lda.” 
pelo valor de € 288,60 (Duzentos e oitenta e oito euros e 
sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3466, de 2010/03/24 – Processo 275/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de óleo de 
direcção para as viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Simopeças, Lda.” pelo valor de € 180,00 (Cento e oitenta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3465, de 2010/03/24 – Processo 274/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Starauto, Lda.” pelo valor de € 714,00 (Setecentos e catorze 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/3947, de 2010/04/08 – Processo 299/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de contentores 
para a Escola EB1/JI Veiga Ferreira, à empresa “Contenur 
Portugal, S.A.” pelo valor de € 165,00 (Cento e sessenta e cinco 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4032, de 2010/04/09 – Processo 302/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, à empresa “Elpor – Comércio e Industrias Eléctricas, 
S.A.” pelo valor de € 698,36 (Seiscentos e noventa e oito euros e 
trinta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/3576, de 2010/03/26 – Processo 278/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos para o consultório de veterinária municipal, à 
empresa “Bio 2 – Representação Comércio de Produtos 
Agropecuários, Lda.” pelo valor de € 844,54 (Oitocentos e 
quarenta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/3674, de 
2010/03/30 – Processo 284/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação do banco de viatura da Frota Municipal, à 
empresa “Pedro Miguel Marinho Monteiro, Lda.” pelo valor de 
€ 70,00 (Setenta euros), nos termos apresentados pela 
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informação n.º Interno/2010/3937, de 2010/04/08 – Processo 
298/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
transformador para portátil, à empresa “CPCIS, Lda.” pelo valor 
de € 63,43 (Sessenta e três euros e quarenta e três cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/3943, de 
2010/04/08 – Processo 297/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para laboratórios experimentais no âmbito da iniciativa “Um 
Século  de Homens  da Ciência”,  à  empresa  “Ludovino  &  
Filha,  Lda.”  pelo  valor de € 86,50 (Oitenta e seis euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/4108, de 2010/04/13 – Processo 304/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Kit de 
cintos para viatura da Frota Municipal, à empresa “Alartécnica, 
Lda.” pelo valor de € 446,70 (Quatrocentos e quarenta e seis 
euros e setenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4139, de 2010/04/13 – Processo 
307/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/13 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação de anúncio no âmbito da “Sessão 
Comemorativa do 25 de Abril”, à empresa “Artur Lucena, 
Unipessoal, Lda.” pelo valor de € 500,00 (Quinhentos euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4221, de 2010/04/14 – Processo 314/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de revisão e reparação de três termoacumuladores da 
Quinta das Águas Férreas, à empresa “J. N. Cardoso – 
Assistência Técnica, Lda.” pelo valor de € 650,00 (Seiscentos e 
cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4186, de 2010/04/14 – Processo 310/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bandeiras 
com logótipo da Câmara Municipal de Odivelas, à empresa 
“Casa das Bandeiras, Lda.” pelo valor de € 1.058,00 (Mil e 
cinquenta e oito euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4146, de 2010/04/13 – Processo 
306/2010. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livros de 
honra, à empresa “Papelarias Emílio Braga, Lda.” pelo valor de € 
60,00 (Sessenta euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/4173, de 2010/04/14 – Processo 308/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de encadernação de actas, à empresa “Simões e João, 
Lda.” pelo valor de € 380,00 (Trezentos e oitenta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/4189, de 
2010/04/14 – Processo 312/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Seguraudio, Lda.” pelo valor de € 698,47 (Seiscentos e noventa 
e oito euros e quarenta e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4203, de 
2010/04/14 – Processo 313/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
as viaturas da Frota Municipal, à empresa “X-Car, Automóveis 
S.A.” pelo valor de € 124,34 (Cento e vinte e quatro euros e 
trinta e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4184, de 2010/04/14 – Processo 
311/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro para 
a exposição “Vencer os Medos”, à empresa “Global Seguros, 
S.A.” pelo valor de € 55,42 (Cinquenta e cinco euros e quarenta 
e dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4327, de 2010/04/16 – Processo 321/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “Pedro & Paulo, Lda.” pelo valor de € 59,25 
(Cinquenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4290, de 
2010/04/15 – Processo 319/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/16 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de revólver de 
partida para iniciativas de desporto, à empresa “Artur Florêncio 
& Filhos – Equipamentos Desportivos, Lda.” pelo valor de € 
165,00 (Cento e sessenta e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4353, de 
2010/04/16 – Processo 320/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de fornecimento e montagem de estores de  lâminas,  à 
empresa  “Vitorio  e  Filhos,  Representação de Estores,  Lda.”  
pelo  valor de € 261,60 (Duzentos e sessenta e um euros e 
sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4232, de 2010/04/15 – Processo 316/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de rolos de 
papel opaco, à empresa “Papelaria Jolefi, Lda.” pelo valor de € 
83,40 (Oitenta e três euros e quarenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4256, de 
2010/04/15 – Processo 318/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorização do procedimento e adjudicação. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de fotocopiadora, à empresa “Hewlett 
Packard Portugal, Lda.” pelo valor de € 225,40 (Duzentos e 
vinte e cinco euros e quarenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4406, de 
2010/03/19 – Processo 325/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais “Trabalhadores Subsidiados”, à empresa 
“João Bernardino, Mediador de Seguros – Global, Companhia 
de Seguros, S.A.” pelo valor de € 385,40 (Trezentos e oitenta e 
cinco euros e quarenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4351, de 2010/04/16 – Processo 
322/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de publicação do aviso “Rectificação ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2009/DRU – Bairro Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias”, à empresa “Global Notícias – Jornal Diário 
de Notícias” pelo valor de € 375,00 (Trezentos e setenta e cinco 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4235, de 2010/04/15 – Processo 317/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/19 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tecidos para 
ateliers 2010, à empresa “Feira dos Tecidos” pelo valor de € 
64,59 (Sessenta e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/4394, de 
2010/04/19 – Processo 324/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/19 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
equipamento AVAC, à empresa “OSF, Lda.” pelo valor de € 
1.160,00 (Mil cento e sessenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/4318, de 2010/04/16 – 
Processo 305/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/03/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de catering, à empresa “A Tendinha – Magia Real” pelo 
valor de € 669,64 (Seiscentos e sessenta e nove euros e sessenta e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4536, de 2010/04/21 – Processo 331/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas no 
âmbito da iniciativa “SerSeguro”, à empresa “Nestlé Waters” 
pelo valor de € 205,43 (Duzentos e cinco euros e quarenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4510, de 2010/04/21 – Processo 330/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 50 livros “O 
Municipalismo em Portugal, Brasil e Cabo Verde”, ao autor 
“José António Rajani Oliveira Dias” pelo valor de € 500,00 
(Quinhentos euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/13385, de 2010/04/21 – Processo 329/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prémios no 
âmbito do projecto “SerSeguro”, à empresa “Worten – 
Equipamentos para o Lar, S.A.” pelo valor de € 478,95 
(Quatrocentos e setenta e oito euros e noventa e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4500, de 2010/04/21 – Processo 328/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de meio de pagamento”. 
Data de despacho: 2010/04/21 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bens para 
beberete no âmbito da exposição sobre as  “Grandes  Viagens  
Marítimas  da  China”,  à  “Escola Profissional e Agrícola D. 
Dinis”  pelo valor de € 49,99 (Quarenta e nove euros e noventa 
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e nove cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4557, de 2010/04/21 – Processo 344/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para estorno cabimento, 
compromisso e emissão de meio de pagamento”. 
Data de despacho: 2010/04/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de troféus no 
âmbito do “II Torneio Interdepartamental de Futesal”, à 
empresa “Sport Cups, Lda.” pelo valor de € 257,00 (Duzentos e 
cinquenta e sete euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4597, de 2010/04/22 – Processo 
341/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de flores e 
arranjo floral no âmbito das comemorações do 25 de Abril, à 
empresa “Florista Mariazinha” pelo valor de € 62,50 (Sessenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4600, de 2010/04/22 – Processo 
339/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sinalética 
para a Parque Egas Moniz, à empresa “Zolde, Lda.” pelo valor 
de € 604,00 (Seiscentos e quatro euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/13539, de 2010/04/22 – 
Processo 340/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multiriscos para a exposição timorense no âmbito da iniciativa 
“Rota das Comunidades”, à empresa “Global Seguros” pelo 
valor de € 142,35 (Cento e quarenta e dois euros e trinta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/13464, de 2010/04/21 – Processo 332/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vasos em 
barro, à empresa “Ano Zero” pelo valor de € 250,00 (Duzentos 
e cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4557, de 2010/04/21 – Processo 335/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinta rustol, 
à empresa “J. Vilanova & Cª, Lda.” pelo valor de € 63,27 
(Sessenta e três euros e vinte e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4655, de 
2010/04/23 – Processo 346/2010. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “FPM – Madeiras, Pavimentos e Compostos, 
Lda.” pelo valor de € 493,85 (Quatrocentos e noventa e três 
euros e oitenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/13528, de 2010/04/22 – Processo 
337/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livros de 
registo de enterramentos para o Cemitério Municipal, à empresa 
“Imprensa Municipalista” pelo valor de € 70,00 (Setenta euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4542, de 2010/04/21 – Processo 333/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
para o Parque de Estacionamento Prof. Egas Moniz, à empresa 
“Soltráfego, Lda.” pelo valor de € 277,50 (Duzentos e setenta e 
sete euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4654, de 2010/04/23 – Processo 
343/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico para diversas intervenções, à empresa “Elpor, Lda.” 
pelo valor de € 83,23 (Oitenta e três euros e vinte e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4719, de 2010/04/26 – Processo 351/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material no âmbito dos ateliers para o ano de 2010, à empresa 
“Retrosaria Zora – Mohsin & Lassine, Lda.” pelo valor de € 
19,40 (Dezanove euros e quarenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4715, de 
2010/04/26 – Processo 352/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
para o Centro Ecológico, à empresa “J. Monteiro, Lda.” pelo 
valor de € 8,40 (Oito euros e quarenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4453, de 
2010/04/20 – Processo 326/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
material em sistema AVAC, à empresa “Lisarco, Lda.” pelo valor 
de € 178,29 (Cento e setenta e oito euros e vinte e nove 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4694, de 2010/04/26 – Processo 347/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas no 
âmbito da iniciativa “Dia Mundial – Actividades/Corta 
Mato/Festa do Ténis”, à empresa “Nestlé Waters” pelo valor de 
€ 131,95 (Cento e trinta e um euros e noventa e cinco cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4698, de 2010/04/26 – Processo 348/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para trabalhador no âmbito da medida 
contrato emprego-inserção pelo IEFP, à empresa “Global 
Seguros” pelo valor de € 195,24 (Cento e noventa e cinco euros 
e vinte e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4695, de 2010/04/26 – Processo 
350/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de revisão em viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Starauto, Lda.” pelo valor de € 513,56 (Trezentos e treze euros 
e cinquenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4750, de 2010/04/26 – Processo 
354/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação/revisão de viatura da Frota Municipal, à 
empresa “Loures Automóveis, S.A,” pelo valor de € 1.035,73 
(Mil e trinta e cinco euros e setenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4749, de 
2010/04/26 – Processo 355/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
estores para o Gabinete do Vereador Mário Máximo, à empresa 
“Fantoffice” pelo valor de € 1.196,00 (Mil cento e noventa e seis 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4763, de 2010/04/27 – Processo 361/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais no âmbito da iniciativa “Dia das Multi-

actividades no Rio da Costa, à empresa “Global Seguros” pelo 
valor de € 101,00 (Cento e um euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/4756, de 2010/04/26 – 
Processo 359/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro no 
âmbito da “Exposição de Ilustração de Paulo Galindro”, à 
empresa “Global Seguros” pelo valor de € 26,00 (Vinte e seis 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4817, de 2010/04/27 – Processo 362/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação, à empresa “Megaroteiros” pelo valor de € 
1.500,00 (Mil e quinhentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4795, de 2010/04/27 – Processo 
363/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de avisos em Diário da República, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda” pelo valor de € 306,49 (Trezentos e seis euros e 
quarenta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4786, de 2010/04/27 – Processo 
334/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de meio de pagamento”. 
Data de despacho: 2010/04/27 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de fornecimento de ceia e pequeno almoço no âmbito da 
iniciativa “Contar Carneiros”, à empresa “Pastelaria e Padaria 
Espigas de Odivelas, Lda.” pelo valor de € 51,50 (Cinquenta e 
um euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4868, de 2010/04/28 – Processo 
375/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em Diário da República de um aviso, à “Imprensa Nacional Casa 
da Moeda” pelo valor de € 31,49 (Trinta e um euros e quarenta e 
nove cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4865, de 2010/04/28 – Processo 365/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de meio de pagamento”. 
Data de despacho: 2010/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Pedro Miguel Marinho Monteiro, Lda.” pelo valor de € 230,00 
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(Duzentos e trinta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4847, de 2010/04/28 – Processo 
369/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para reparações nas instalações dos Vereadores do PSD, 
à empresa “Pedro & Paulo, Lda.” pelo valor de € 138,21 (Cento 
e trinta e oito euros e vinte e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/4844, de 
2010/04/28 – Processo 372/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/28 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversos 
materiais para reparações no CAO’s, à empresa “Rexel” pelo 
valor de € 221,35 (Duzentos e vinte e um euros e trinta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4928, de 2010/04/381 – Processo 381/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para os ateliers 2010, à empresa “Reinaldo Fernandes 
Higino, Lda.” pelo valor de € 250,00 (Duzentos e cinquenta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4896, de 2010/04/29 – Processo 353/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se 
previamente à DF para estorno de cabimento e registo de 
compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de revisão geral e reparação de máquina, à empresa 
“Simopeças, Lda.” pelo valor de € 647,82 (Seiscentos e quarenta 
e sete euros e oitenta e dois cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/4818, de 2010/04/27 – 
Processo 364/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
diversas para viaturas da Frota Municipal, à empresa “Glaxcar, 
Lda.” pelo valor de € 899,58 (Oitocentos e noventa e nove euros 
e cinquenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4832, de 2010/04/27 – Processo 
371/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de anúncio sobre “Alvará de Licença de Loteamento n.º 
1/DLOP/2010”, à empresa “Diário de Notícias” pelo valor de € 
135,00 (Cento e trinta e cinco euros), nos termos apresentados 

pela informação n.º Interno/2010/4922, de 2010/04/29 – 
Processo 378/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa “Soauto, 
Lda.” pelo valor de € 203,27 (Duzentos e três euros e vinte e 
sete cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4861, de 2010/04/28 – Processo 374/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de produção do logótipo da CMO em vectores, à 
empresa “Inovacril, Lda.” pelo valor de € 120,00 (Cento e vinte 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4940, de 2010/04/30 – Processo 383/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para várias reparações no Gabinete do Vereador Hernâni 
Carvalho e Vereador Paulo Aido, à empresa “FPM, Lda.” pelo 
valor de € 286,12 (Duzentos e oitenta e seis euros e doze 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/49381, de 2010/04/30 – Processo 382/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/04/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de águas e 
copos descartáveis no âmbito da iniciativa “Contar Carneiros”, à 
empresa “Nestlé Waters” pelo valor de € 19,55 (Dezanove euros 
e cinquenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4982, de 2010/04/30 – Processo 
386/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se 
previamente à DF para acerto de cabimento, registo de 
compromisso e emissão de meio de pagamento adequado”. 
Data de despacho: 2010/05/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para a actividade “Coração Activo”, à 
empresa “João Bernardino – Global Seguros, S.A.” pelo valor de 
€ 55,35 (Cinquenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/5077, de 
2010/05/04 – Processo 389/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/05/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de copos, à 
empresa “IKEA” pelo valor de € 66,60 (Sessenta e seis euros e 
sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/4897, de 2010/05/03 – Processo 323/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
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Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de meio de pagamento”. 
Data de despacho: 2010/05/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de fotocopiadora multifuncional, à 
empresa “Konica Minolta Business Solutions Portugal, 
Unipessoal, Lda.” pelo valor de € 285,30 (Duzentos e oitenta e 
cinco euros e trinta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/4989, de 2010/05/03 – Processo 
377/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/05/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de microondas, 
à empresa “Worten – Equipamentos para o Lar, S.A.” pelo valor 
de € 24,92 (Vinte e quatro euros e noventa e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/4988, de 
2010/05/03 – Processo 276/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento, adjudicação e pagamento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento, compromisso e 
emissão de meio de pagamento”. 
Data de despacho: 2010/05/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de aviso em Diário da República, à “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda” pelo valor de € 31,49 (Trinta e um euros e quarenta e 
nove cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/5085, de 2010/05/04 – Processo 385/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e pagamento. Remeta-se 
previamente à DF para compromisso e emissão de meio de 
pagamento”. 
Data de despacho: 2010/05/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento musical e materiais para o estúdio móvel, à 
empresa “Musifex – Instrumentos Musicais, Lda.” pelo valor de 
€ 459,66 (Quatrocentos e cinquenta e nove euros e sessenta e 
seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/5105, de 2010/05/04 – Processo 1234/2009. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo a adjudicação e respectivo procedimento. 
Remeta-se previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/05/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fitas dymo 
transparente para a Biblioteca Municipal D. Dinis, à empresa 
“Centímetro, Lda.” pelo valor de € 362,50 (Trezentos e sessenta 
e dois euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/5022, de 2010/05/03 – 
Processo 388/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/05/04 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, à empresa “Elpor – Comércio e Indústrias Eléctricas, 
S.A.” pelo valor de € 169,68 (Cento e sessenta e nove euros e 
sessenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/5120, de 2010/05/05 – Processo 
390/2010. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/05/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
para reparações, à empresa “Pedro & Paulo, Lda.” pelo valor de 
€ 26,00 (Vinte e seis euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/5155, de 2010/05/05 – Processo 
391/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/05/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento de refeições, no Refeitório Municipal, 
no âmbito da iniciativa “Programa ICI Odivelas – Identidade 
Local Aqui”, à empresa “ICA – Indústria do Comércio 
Alimentar, S.A.” pelo valor de € 52,08 (Cinquenta e dois euros e 
oito cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/5243, de 2010/05/07 – Processo 396/2010. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Mousinho: “Autorizo o procedimento e adjudicação. Remeta-se 
previamente à DF para cabimento e compromisso”. 
Data de despacho: 2010/05/07 
 
 
 

 

DESPORTO 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Chefe de Divisão de Desporto, ao abrigo 
das competências subdelegadas pelo despacho n.º 
2/VHM/2009, nos termos da Informação n.º 
Interno/2010/6206, de 2010.05.31, referente ao período de 12 
de Abril a 31 de Maio de 2010:  
 
Edoc/2010/23147 
Assunto: Factura n.º B 757 de 007/04/2010, no valor de 
€4.881,49, de Municipália, EM. 
Despacho do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: Tomei conhecimento. Ao Sr. Vereador Hugo 
Martins, com proposta de envio da presente informação ao 
DGAF/DF, para efeitos de pagamento. 
Data: 2010-04-20 
 
Edoc/2010/26691 
Interno/2010/5133 de 05-05-2010 
Assunto: Aquisição de bens para a Quinta das Águas Férreas - 
Ração para os Cães. Urgente. 
Despacho do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: Tomei conhecimento. Ao DGAF/DA para 
aquisição de ração para os cães da Q.A.F., com a urgência 
possível. 
Data: 05-05-2010 
 
Edoc/2010/26776 
Interno/2010/5124 de 05-05-2010 
Assunto: 27º Grande Prémio das Patameiras. Circuito de 
Atletismo do Concelho de Odivelas – aquisição de Troféus. 
Despacho do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: Tomei conhecimento. À consideração do Sr. 
Vereador Hugo Martins, com proposta de envio da presente 
informação à Sr.ª. Presidente da CMO para autorização 
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(despachos 13/PRES2010 e 46/PRES/2010) e posterior 
encaminhamento ao DGAF/DA, para efeitos de aquisição 
Data: 05-05-2010 
 
Edoc/2010/27832 
Interno/2010/5608 de 18-05-2010 
Assunto: Ratificação do cabimento, compromisso e pagamento. 
Pagamento de remunerados – XXXIII Corrida da Liberdade. 
Despacho do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: Tomei Conhecimento. Coloco à consideração 
superior a ratificação do cabimento, compromisso e pagamento 
referente ao pagamento de remunerados relativos ao 
acondicionamento de trânsito para a iniciativa XXXIII Corrida 
da Liberdade (conforme informação anexa à etapa 5). Em caso 
de concordância, proponho o envio ao DGAF/DF, para os 
devidos efeitos. 
Data: 18-05-2010 
 
Edoc/2010/30777  
Assunto: Clube do Movimento - Pagamento factura Maio 2010 à 
Municipália, E.M. 
Despacho do Chefe da Divisão do Desporto, Dr. Carlos 
Alexandre Lérias: Tomei conhecimento. Ao Sr. Vereador Hugo 
Martins, com proposta de envio da presente informação ao 
DGAF/DF, para efeitos de pagamento.  
Data: 25-05-2010 
 
 
 

 

OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES 
 

 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
despacho n.º 1/VHM/2009, nos termos do Edoc/2010/32774, 
durante o período de 15 a 28 de Maio de 2010: 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 234/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
reparação da porta de entrada do CAELO, com estimativa de 
encargos no valor de 16,00€ (dezasseis euros), ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/5299 de 10/05/2010 - EDOC/2010/27460  
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 12/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 135_1/DIEM/SOAD/2010 - a solicitar a 
colocação de detectores de iluminação e substituição de 
lâmpadas nas instalações sanitárias do DOM/Arroja, com 
estimativa de encargos no valor de 312,00€ (trezentos e doze 
euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com informação Interno/2010/5351 de 11/05/2010 - 
EDOC/2010/27314 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 12/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 252/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 

substituição de estores nas janelas da sala da Divisão de 
Ambiente, com estimativa de encargos no valor de 687,00€ 
(seiscentos e oitenta e sete euros), ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com informação Interno/2010/5353 
de 11-05-2010 - EDOC/2010/27457 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 12/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 281/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
reparação de dois projectores de iluminação ma Quinta das 
Águas Férreas, com estimativa de encargos no valor de 270,84€ 
(duzentos e setenta euros, oitenta e quatro cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/5356 de 11-05-2010 - EDOC/2010/27446 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 12/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 66_1/DIEM/SOAD/2010 a solicitar a 
instalação de relógio no quadro eléctrico no Gab. Vereador 
Mário Máximo, com estimativa de encargos no valor de 162,75€ 
(cento e sessenta e dois euros, setenta e cinco cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/24438 de 11-05-2010 - EDOC/2010/24438 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 12/05//2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 203/DIEM/SOAD/2010 – reparação das 
montras nas lojas do prédio sito na Charneca do Pancas Lote 56, 
com estimativa de encargos no valor de 78,00€ (setenta e oito 
euros)), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com informação Interno/2010/5724 de 20-05-2010 - 
EDOC/2010/29867 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 146/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar 
substituição de lâmpada no DAJG/Arquivo Municipal, com 
estimativa de encargos no valor 3,70€ (três euros, setenta 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2010/5757 de 21-05-2010 - 
EDOC/2010/24170 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 178/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
substituição de lâmpadas no Armazém R. Correia Garção, com 
estimativa de encargos no valor de 3,70€ (três euros, setenta 
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cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2010/5764 de 21-04-2010 - 
EDOC/2010/24177 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 202/DIEM/SOAD/2010 – , a solicitar a 
substituição de lâmpadas nas casas de banho do público  
das senhoras e dos homens na DGOU, com estimativa de 
encargos no valor de 39,30€ (trinta e nove euros, trinta 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2010/5768 de 21-05-2010 - 
EDOC/2010/24182 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 126/DIEM/SOAD/2010 – a a solicitar a 
substituição de lâmpadas na Sala António Lino do Centro de 
exposições, com estimativa de encargos no valor de 357,20€ 
(trezentos e cinquenta e sete euros, vinte cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/5779 de 21-05-2010 - EDOC/2010/24184 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 221/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
Reparação/substituição da fechadura da porta de entrada das 
instalações da Arroja, com estimativa de encargos no valor de 
90,00€ (noventa euros, ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2010/5784 de 21-05-
2010 - EDOC/2010/24186 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 240/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
substituição de lâmpadas que se encontram fundidas na 
Biblioteca Municipal D. Dinis, com estimativa de encargos no 
valor de 26,20€ (vinte e seis euros, vinte cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/5786 de 21-05-2010 - EDOC/2010/24188 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 323/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
reparação de tubagem de abastecimento aos balneários no 
Pavilhão do Bairro Olaio,, com estimativa de encargos no valor 
de 873,04€ (oitocentos e setenta e três euros, quatro cêntimos)), 

ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2010/5798 de 20-05-2010 - 
EDOC/2010/27298 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 9994_1/DIEM/SOAD/2010, torna-se 
necessário adquirir uma bilha de gás butano para o maçarico 
para colocação de tela em obras executadas pelo SOAD, com 
estimativa de encargos no valor de 24,00€ (vinte e quatro euros), 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2010/5801 de 21-05-2010 - 
EDOC/2010/24175 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 170/DIEM/SOAD/2010, a solicitar a 
Reparação de uma  fuga de água no autoclismo num dos WC da 
DAG/Arquivo Municipal, com estimativa de encargos no valor 
de 8,15€ (oito euros, quinze cêntimos), ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/5806 de 21-05-2010 - EDOC/2010/24178 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 119/DIEM/SOAD/2010, solicitar a 
reparações no quadro eléctrico na EB1 Vale Grande, com 
estimativa de encargos no valor de 123,18€ (cento e vinte e três 
euros, dezoito cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2010/5810 de 21-05-
2010 - EDOC/2010/27637 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 119/DIEM/SOAD/2010, solicitar a 
reparações no quadro eléctrico na EB1 Vale Grande, com 
estimativa de encargos no valor de 123,18€ (cento e vinte e três 
euros, dezoito cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2010/5810 de 21-05-
2010 - EDOC/2010/27637 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 225/DIEM/SOAD/2010, a solicitar a 
colocação de Ilharga no armário, com estimativa de encargos no 
valor de 70,80€ (setenta euros, oitenta cêntimos), ao qual acresce 
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o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/5813 de 21-05-2010 - EDOC/2010/27635 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 244/DIEM/SOAD/2010, a solicitar a 
colocação de três dobradiças e 2 fechos das portas das cabines 
no WC no Centro de exposições, com estimativa de encargos no 
valor de 87,48€ (oitenta e sete euros), ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/5812 de 21-05-2010 - EDOC/2010/27620 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 9207/DIEM/SOAD/2010, solicitar a 
substituição do trinco da cabine do W.C. das senhoras, com 
estimativa de encargos no valor de 351,30€ (trezentos e 
cinquenta e um euros, trinta cêntimos), ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/5814 de 21-05-2010 - EDOC/2010/27671 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 93_1/DIEM/SOAD/2010, a solicitar a 
colocação de tela no gabinete do VMM, com estimativa de 
encargos no valor de 1.058,00€ (mil, cinquenta e oito euros), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2010/5816 de 21-05-2010 - 
EDOC/2010/30413 
Decisão do Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 24/05/2010. 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

2277  ddee  MMaaiioo  ddee  22001100  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

 
 

Pedido de suspensão de mandato do Membro da 
Assembleia Municipal Carlos Miguel Maximiano de 
Almeida Coelho, da bancada do PSD, por um período de 
seis meses. No seguimento do pedido de suspensão, ficará 
Vítor Fonseca, em substituição de Carlos Coelho. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

BOOKCROSSING - CRUZAMENTO DE LIVROS PARA 
COMBATER A FALTA DE HÁBITOS DE LEITURA 

 
Assenta na ideia de lê, leva e larga, ou seja pega-se no 
Livro que está disponível, Lê-se e deixa-se no mesmo 
sítio, seja num café, numa loja, num serviço de 
atendimento ou num banco de jardim para que outros o 
possam levar, ler e Largar outra vez, para que outros o 
possam Levar, Ler e assim sucessivamente. 
 
Tudo isto, de forma totalmente gratuita para os 
munícipes, tendo cada um dos Livros um número único 
de registo, sendo criado um site Municipal de Livre 
consulta, onde quem encontre determinado Livro possa 
consultar de onde ele veio originariamente e bem assim o 
devolver num ponto de recolha mais perto de si. 
 
Os pontos de recolha/deposição dos Livros deverão 
Localizar-se em edifícios públicos espalhados pelo 
Concelho, seja nas instalações das juntas de freguesia, da 
Câmara Municipal, Municipália e/ou outros. 

Nesses pontos de recolha/deposição, os Munícipes não só 
poderão recolher e devolver os livros já cadastrados pelos 
Serviços Municipais, como podem depositar Livros que já 
não queiram e que assim possam doar a esta ideia e ao 
Município, que através dos Serviços de Apoio deverão 
atribuir um novo número de registo de cada livro doado e 
inseri-los imediatamente na circulação. 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal, reunida a 27 de 
Maio de 2010, vem recomendar ao Executivo Camarário 
que avance com este projecto de Bookcrossing Municipal, 
contribuindo assim para combater a falta de hábitos de 
leitura e o conhecimento cultural em todo o Concelho de 
Odivelas. 
 
Odivelas, 4 de Junho de 2010 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

22  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001100  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 02/AM/2010 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DOS 13 CIDADÃOS IDÓNEOS PARA INTEGRAR O 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 
Considerando que o Conselho Municipal de Segurança é 
uma entidade de âmbito municipal com funções de 
natureza consultiva, de articulação, informação e 
cooperação, cujos objectivos, composição e 
funcionamento estão regulados na Lei n.º 33/98, de 18 de 
Julho; 
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Considerando que ocorreram eleições autárquicas, em 11 
de Outubro, e consequente instalação da nova Assembleia 
Municipal, em 3 de Novembro de 2009; 
 
Considerando que de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do 
Regulamento Municipal de Segurança que se transcreve: 
 
“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.”; 
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, 
segundo a alínea o) do n.º 1 do artigo 6° citado 
Regulamento, a designação de 13 cidadãos de reconhecida 
idoneidade. 
 
Propõe-se que: 
 
1. A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na sua 2ª 
Sessão Extraordinária de 2010, indique como cidadãos 
designados por este órgão deliberativo, os cidadãos que 
abaixo se identificam a integrar tal Conselho Municipal de 
Segurança: 
 
Rui Neves Gomes; 
 
João Pedro S.C.; 
 
Marco Paulo Comes Almeida; 
 
Domingos Tomé; 
 
António Rosinhas; 
 
Francisco Silva; 
 
Teresa Augusta Dias; 
 
António Rodrigues; 
 
Luís Miguel C. Lopes da Costa; 
 
Maria Eduarda da Silva Cunha; 
 
José Carlos Pires; 
 
José Manuel Peneira Ventura; 
 
Hélder Pontes. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Sérgio Paiva) 
 

(Deliberado por escrutínio secreto, com 34 votos a favor, 1 
voto nulo e 1 voto em branco) 

 
 
 
 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 03/AM/2010 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE NO 
CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES 

 
Designação do Membro da Assembleia Municipal: Paulo 
Pinheiro, para integrar o Conselho da Comunidade do 
Agrupamento dos Centros de Saúde, nos termos da alínea 
b) do número 1, do artigo 31º do Decreto-Lei 28/2008 de 
22 de Fevereiro, de acordo com a proposta de deliberação 
nº 03/AM/2010. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 04/AM/2010 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
INTEGRAR O CONSELHO DAS CONDECORAÇÕES 

 
Considerando que de acordo com o número 1, do artigo 
22°, capitulo VII, do Regulamento para Atribuição de 
Medalhas Municipais, aprovado na 3ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal, realizada em 10 de Fevereiro de 
2005 e na 2ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária de 2005 da 
Assembleia Municipal, realizada em 3 de Março 2005, a 
Assembleia Municipal deverá indicar um membro de cada 
partido representado neste órgão deliberativo para integrar 
o Conselho das Condecorações. Ficam designados para 
integrar o Conselho das Condecorações, de acordo com a 
proposta de deliberação nº 04/AM/2010, os seguintes 
membros da Assembleia Municipal: 
 
PS – António Anjos Ferreira; 
 
PSD - Vítor Fonseca; 
 
CDU - Adventino Amaro; 
 
CDS/PP - Armindo Cardoso; 
 
BE – Maria do Carmo Gonçalves; 
 
MPT – Duarte Barracas; 
 
PPM – Armando Ferreira. 
 
(Deliberado por escrutínio secreto, com 34 votos a favor e 
dois votos em branco) 
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REGULAMENTO ORGÂNICO E 
MACROESTRUTURA NUCLEAR 

 

 
 

REGULAMENTO ORGÂNICO E MACROESTRUTURA 
NUCLEAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Proposta de Regulamento Orgânico e Macroestrutura 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, conforme o 
deliberado na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 13 de Abril de 2010, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
7/2010, página 12), de acordo com a Proposta n.º 
9/PRES/2010, de 8 de Abril de 2010, e dos respectivos 
documentos que farão parte integrante da acta da presente 
reunião. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO E PROTOCOLO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO E MOBILIÁRIO URBANO E AO PROTOCOLO DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
 

Alteração ao Regulamento de Ocupação do Espaço 
Público e Mobiliário Urbano e ao Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia, conforme o 
deliberado na 9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 5 de Maio de 2010, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 9/2010, página 
16), de acordo a informação nº Interno/2010/4998, de 
2010-05-03. 
 
Em virtude das alterações efectuadas ao Regulamento de 
Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano, 
republica-se o documento na íntegra em anexo, com a 
inclusão das alterações aprovadas, chamando atenção para 
o facto de o mesmo ter sido aprovado pela primeira vez 
na 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada 
nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2002, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 29 de 2002, 
página 95 e anexo F) e ter sofrido varias alterações desde 
essa data. 
 
Em virtude das alterações efectuadas ao Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, 
republica-se o documento na íntegra em anexo, com a 
inclusão das alterações aprovadas, chamando atenção para 
o facto de o mesmo ter sido aprovado na 3.ª reunião da 1.ª 
Sessão Ordinária, Quadriénio de 2009/2013, (Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24/2009, 
página 43 3 anexo). 
 
(Documentos publicados em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 
MUNICIPAIS E SEU REGULAMENTO DE 

LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
 

Alterações ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança, 
aprovado na 2.ª Reunião da 1.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, de 20 de Novembro 
de 2009 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 22/2009, de 30 de Novembro, pág. 9), publicado no 
Diário da República em 14 de Janeiro de 2010, conforme 
o deliberado na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 19 de Fevereiro de 
2010, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
3/2010, página 25), nos termos das informações dos 
serviços n.º Interno/2010/1880, de 2010.02.12, n.º 
06/APV/10, de 2010.02.11 e n.º Interno/2010/2057. 
 
Em virtude das alterações efectuadas ao Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas Municipais e seu Regulamento de 
Liquidação e Cobrança, republica-se o documento na 
íntegra em anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS 
 
 
 
 

REGULAMENTO ORGÂNICO E MACROESTRUTURA NUCLEAR 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
 

REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

E MOBILIÁRIO URBANO 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

E SEU REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇAS 
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Estrutura Orgânica Nuclear 

da 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO 

 

 

Artigo 1º 

Objectivos Gerais 

 

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

seguintes objectivos gerais: 

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

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

programas de actividades aprovados pelos órgãos autárquicos; 

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

população; 

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

moderna; 

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

processos de tomada de decisão; 

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

 

Artigo 2º 

Princípios Gerais de Organização da Administração M unicipal 

 

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

os seguintes princípios gerais: 

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

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

interesses dos munícipes; 
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2. Princípio da administração aberta: consubstanciado na permanente disponibilização para 

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

acordo com as formas previstas na lei; 

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

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

orientação da municipalidade, para que se consiga atingir uma efectiva interacção entre o 

Município e as populações; 

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

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

qualidade da resposta; 

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

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

qualidade dos serviços prestados ás populações; 

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

delegação de competências para outras entidades, nomeadamente para as Juntas de 

Freguesia do Município, procurando o envolvimento dos munícipes em matérias relevantes 

da actividade municipal. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE GESTÃO 

 

Artigo 3º 

Critérios Organizacionais e de Funcionamento 

 

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

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

necessidades operacionais determinadas pelos Objectivos Municipais e pela dinâmica 

socio-económica envolvente; 

2. Coordenação permanente. Dada a natureza das actividades municipais, as quais exigem 

uma intervenção concertada dos diversos serviços, e a impossibilidade de cada serviço 

dispor de todas as capacidades e meios para, por si só, concretizar essas actividades, a 

coordenação inter-sectorial permanente constitui um imperativo a que todos os serviços 

se encontram obrigados; 
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3. Sob a supervisão do executivo Municipal, os serviços devem promover uma eficiente 

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

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

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

sociais e económicos, assim como uma atenção especial na articulação com as 

actividades das Juntas de Freguesia; 

4. Desconcentração, Descentralização e Delegação de Competências. No quadro de uma 

política municipal de efectiva Desconcentração, Descentralização e Delegação de 

Competências, os serviços devem promover, através de medidas ao nível da sua 

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

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

medidas tendentes: 

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

e económicos aceitáveis; 

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

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

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

problemas e anseios das populações. 

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

legislação aplicável, será promovida a transferência de alguns serviços e actividades para 

modelos institucionais e de gestão mais eficientes e responsabilizadores, do tipo 

empresarial, segundo formas e enquadramentos diversos que assegurem eficácia e 

economia e salvaguardem a natureza do serviço público; 

6. Transparência e celeridade da actividade Técnico-Administrativa. Uma parte significativa 

da actividade municipal consiste no licenciamento de actividades sociais e económicas 

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

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

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

qualidade do serviço prestado aos cidadãos. 
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Artigo 4º 

Controlo, Prestação de Contas e Avaliação do Desemp enho 

 

1. A actividade dos diversos serviços municipais será objecto de permanente controlo pelos 

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

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

tomada de decisões quanto à revisão destes; 

2. Os dirigentes e responsáveis pelos diversos serviços devem elaborar e apresentar à 

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

dos planos de investimento relativos ao ano anterior. 

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

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

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

actividades planeadas. 

 

Artigo 5º 

Gestão Financeira 

 

1. A gestão financeira municipal será rigorosamente centralizada e subordinada à 

necessidade da plena e coerente realização das actividades planeadas; 

2. O reforço da capacidade financeira municipal constitui um dever de todos os serviços, 

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

das actividades como do aumento das receitas; 

3. Os serviços de administração financeira terão uma atitude activa perante o reforço das 

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

das verbas e impostos a transferir dos serviços da Administração Central, assim como no 

aproveitamento dos financiamentos disponibilizados no âmbito de programas centrais, 

regionais e comunitários, e na responsabilidade de terceiros por danos causados em 

infra-estruturas e equipamentos municipais. 

 

Artigo 6º 

Gestão Patrimonial 

 

1. O património móvel e imóvel municipal constitui, de uma forma geral, o resultado dos 

investimentos realizados em meios de trabalho designadamente, instalações, 

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

respectivas atribuições; 
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2. Salvo no que respeita a determinado património imóvel, não utilizado como meio de 

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

proveitos municipais, o restante património sofre de uma progressiva desvalorização 

decorrente do seu uso, acrescendo estes custos, sob a forma de amortização, aos custos 

normais de funcionamento. 

 

Artigo 7º 

Gestão dos Recursos Humanos 

 

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

municipal. 

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

ampla descentralização de responsabilidades e atribuições para os dirigentes e 

chefias das unidades orgânicas; 

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

laboral são os objectivos a atingir pela correcta gestão dos mecanismos de 

progressão e promoção profissional e de avaliação do desempenho; 

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

chave para o sucesso do processo de modernização e inovação. 

 

Artigo 8º 

Informática e Sistemas de Comunicação 

 

1. O recurso ás modernas tecnologias de informação constitui um elemento da maior 

importância na modernização administrativa e técnica do Município; 

2. O processo de informatização integra-se no processo mais geral de organização e 

modernização técnica e administrativa dos serviços, o qual deverá ser dirigido, segundo 

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

visando a melhoria do atendimento e do serviço prestado directamente ao público e da 

gestão económico-financeira municipal, a elevação qualitativa do sistema de planeamento 

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

modernização técnico-administrativa. 
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Artigo 9º 

Responsabilização dos Dirigentes 

 

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

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

 

Artigo 10º 

Diálogo, e Participação/Comunicação e Informação 

 

1. A participação da comunidade na vida municipal será assegurada pela introdução de uma 

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

pela institucionalização de mecanismos de coordenação e cooperação com as instituições 

públicas e os agentes sociais e económicos operando nas mais diversas áreas de 

actividade; 

2. Tais mecanismos, independentemente da forma considerada, serão instituídos por 

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

consoante a natureza das actividades em causa; 

3. Aos trabalhadores municipais será igualmente assegurada uma ampla participação na 

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

hierárquica das unidades e subunidades orgânicas onde prestam serviço ou através das 

suas organizações representativas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES 

 

Secção I 

Do modelo da Estrutura Orgânica 

 

Artigo 11º 

Modelo de estrutura orgânica 

 

O modelo de estrutura hierarquizada compreende: 

a) Estrutura Nuclear – composta por unidades orgânicas nucleares, correspondentes a 

duas direcções municipais, sete departamentos municipais e um Gabinete equiparado 

a Departamento, cuja identificação, atribuições e competências se encontram 

consagradas no presente Regulamento; 
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b) Estrutura Flexível – composta por unidades orgânicas flexíveis, correspondendo até a 

um número máximo de vinte e oito divisões municipais, integradas em Direcções e 

Departamentos, a criar por deliberação do Órgão Executivo municipal, mediante 

proposta do seu Presidente; 

c) A estrutura flexível poderá compreender ainda, até a um número máximo de sete 

unidades orgânicas flexíveis, não integradas em Direcções ou Departamentos; 

d) Podem ser criadas Equipas de Projecto, equiparadas a Divisões, até a um número 

máximo de duas; 

e) Quando estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva, podem 

ser criadas até a um número máximo de noventa subunidades orgânicas; 

f) As subunidades referidas na alínea anterior são criadas por despacho do Presidente 

da Câmara; 

g) O disposto nas alíneas anteriores não prejudica a possibilidade da constituição de 

comissões, conselhos e grupos de trabalho, desde que tal se revele necessário em 

função de prossecução das atribuições municipais e mediante despacho do 

Presidente da Câmara. 

 

 

 

Secção II 

Da Estrutura Orgânica Nuclear 

 

Artigo 12º 

Estrutura Orgânica Nuclear 

 

Ao nível da Estrutura Orgânica Nuclear os serviços municipais organizam-se da seguinte 

forma: 

 

a) Direcções Municipais  

 

� Direcção Municipal de Gestão e Administração Geral 

� Direcção Municipal de Ordenamento e Intervenção Ter ritorial  
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b) Departamentos Municipais 

 

� Departamento de Administração Jurídica e Geral 

� Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial 

� Departamento de Habitação e Saúde 

� Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

� Departamento de Obras Municipais 

� Departamento de Educação, Juventude e Cultura 

� Departamento de Ambiente e Transportes 

 

 

c) Gabinete (equiparado a Departamento) 

 

� Gabinete de Planeamento Estratégico  

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES 

 

Secção I 

Das Atribuições Comuns 

 

Artigo 13º 

Direcções, Departamentos Municipais e Gabinetes equ iparados 

 

Constituem atribuições comuns às Direcções, Departamentos Municipais e Gabinetes 

equiparados a Departamentos: 

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

instruções necessários ao correcto exercício da respectiva actividade; 

b) Colaborar na elaboração e no controlo de execução dos Planos plurianuais e anuais e 

dos Orçamentos municipais e assegurar os procedimentos necessários ao bom 

funcionamento do sistema de gestão municipal; 

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

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

com competências delegadas; 
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d) Programar a actuação do serviço em consonância com os Planos de Actividades e 

elaborar periodicamente os correspondentes relatórios de actividade; 

e) Dirigir a actividade das unidades e subunidades orgânicas dependentes e assegurar a 

correcta execução das respectivas tarefas dentro dos prazos determinados; 

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

utilização; 

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

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

serviço público; 

h) Assegurar a avaliação dos desempenhos dos respectivos trabalhadores, dirigentes e 

serviços, no quadro do sistema de Avaliação do Desempenho e respectivos 

subsistemas em vigor e em função dos resultados individuais e colectivos, na 

prossecução dos objectivos definidos; 

i) Promover o desenvolvimento tecnológico e a contínua adopção de medidas de 

natureza técnica e administrativa tendentes a simplificar e racionalizar métodos e 

processos de trabalho, conferindo eficácia, eficiência, qualidade e agilidade à 

respectiva actividade; 

j) Colaborar no processo de aprovisionamento municipal ao nível do planeamento, da 

apreciação de propostas de fornecimento e da definição de critérios técnicos e 

parâmetros de gestão; 

k) Assegurar o melhor atendimento dos munícipes e o tratamento das questões e 

problemas por eles apresentados, individual ou organizadamente e a sua pronta e 

eficiente resolução; 

l) Colaborar activamente no processo de recolha, tratamento, produção e difusão de 

elementos informativos para a população relativos a actividade do serviço; 

m) Manter uma prática permanente de informação e coordenação com os demais serviços 

de forma a assegurar coerência, eficácia e economia na realização das respectivas 

actividades. 
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Secção II 

Das Atribuições Próprias 

 

Artigo 14º 

Direcções Municipais 

 

Constituem atribuições próprias das Direcções Municipais: 

a) Assegurar a concretização das políticas municipais definidas para as respectivas áreas 

de actividade; 

b) Coordenar as actividades das unidades orgânicas de nível inferior que a compõem na 

linha geral de actuação definida pelos órgãos municipais competentes;  

c) Assegurar uma adequada articulação entre os departamentos municipais ou outros 

serviços de nível inferior; 

d) Apoiar os dirigentes municipais das unidades orgânicas de nível inferior e 

superintender os aspectos de gestão corrente; 

e) Controlar os resultados sectoriais, responsabilizando-se pela sua produção de forma 

adequada aos objectivos prosseguidos; 

f) Promover a execução das ordens e despachos do Presidente da Câmara ou dos 

vereadores com poderes para o efeito nas matérias compreendidas na esfera da sua 

competência. 

 

Artigo 15º 

Departamentos Municipais e Gabinetes equiparados 

 

Constituem atribuições próprias dos Departamentos Municipais e Gabinetes equiparados: 

a) Assegurar, em estreita articulação com as unidades orgânicas flexíveis que o integrem, 

as tarefas relativas à gestão global do Departamento/Gabinete, designadamente 

quanto ao planeamento, programação e orçamentação das actividades, ao controlo da 

sua execução física e financeira, à modernização e racionalização da gestão e à 

administração e valorização dos recursos humanos; 

b) Assegurar determinadas tarefas de natureza técnica administrativa e logística em apoio 

ás diversas unidades dependentes, sempre que não se justifique que estas disponham 

de mecanismos próprios para o efeito.    

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões15-06-2010 

 

 
Ano XI - N.º 11 – 15 de Junho de 2010 – Anexo  

11 
 

Secção III 

Das Atribuições Específicas 

 

 

Artigo 16º 

Direcção Municipal de Gestão e Administração Geral 

 

A Direcção Municipal de Gestão e Administração Geral exerce a sua actividade na 

dependência e em apoio directo do Presidente da Câmara ou do vereador com competências 

delegadas para o efeito, competindo-lhe coordenar as actividades das unidades Orgânicas de 

nível inferior, designadamente nas áreas jurídica, financeira, patrimonial e de recursos 

humanos. 

 

Artigo 17º 

Direcção Municipal de Ordenamento e Intervenção Ter ritorial 

 

A Direcção Municipal de Ordenamento e Intervenção Territorial exerce a sua actividade na 

dependência e em apoio directo do Presidente da Câmara ou do vereador com competências 

delegadas para o efeito, competindo-lhe coordenar as actividades das unidades Orgânicas de 

nível inferior, designadamente nas áreas do planeamento e do ordenamento territorial, na 

intervenção e realização de infra-estruturas que promovam o processo de transformação física 

e o uso do solo, de acordo com as políticas municipais definidas para o efeito. 

 

Artigo 18º 

Departamento de Administração Jurídica e Geral 

 

1. Compete ao Departamento de Administração Jurídica e Geral prestar informação técnica 

jurídica sobre quaisquer questões ou processos que lhe sejam submetidos pela Câmara ou 

pelo Presidente, velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, deliberações dos órgãos 

do Município no âmbito das suas atribuições. 

2. Compete-lhe ainda: 

a) Garantir o bom funcionamento dos serviços e a eficaz gestão dos mesmos ao 

serviço da administração municipal; 

b) Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de distribuição e expedição 

de correspondência, o serviço de reprografia, a divulgação pelos serviços de 

ordens e directivas internas, dos regulamentos emitidos pelos órgãos municipais 
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competentes, bem como a organização do expediente e apoio administrativo 

necessários aos processos de recenseamento militar e eleitorais; 

c) Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e arquivamento dos documentos 

entrados no Município, bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir 

um arquivo documental técnico e administrativo para consulta dos diferentes 

serviços; 

d) Instruir os processos de contra-ordenações, nos termos da lei, bem como 

assegurar o seu acompanhamento em Juízo em caso de recurso; 

e) Dar parecer sobre as reclamações ou recursos graciosos bem como sobre petições 

ou exposições sobre actos e/ou omissões dos órgãos municipais ou procedimentos 

dos serviços; 

f) Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na participação, a que esta for 

chamada, em processos legislativos e regulamentares; 

g) Instruir os processos, licenciar os estabelecimentos comerciais e outros, que por lei 

estejam cometidos ao município, designadamente quanto a horários, condições 

higio-sanitárias e condições técnico-funcionais, em articulação, nos casos em que 

tal se justifique, com outros serviços do Município; 

h) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, deliberações e decisões dos 

órgãos do Município nos limites das suas atribuições, participar as infracções 

ocorridas cabendo-lhe igualmente a execução de mandados; 

i) Desenvolver uma acção preventiva e pedagógica, esclarecendo, quando for caso 

disso, quais os modos mais adequados de dar cumprimento à lei, aos 

regulamentos e ás decisões dos órgãos autárquicos; 

j) Colaborar com os diversos serviços municipais ou com entidades externas na área 

das suas atribuições ou na resolução de outros assuntos de interesse municipal; 

k) Detectar e promover o embargo e participação da prática de ilícitos contra-

ordenacionais das operações urbanísticas que, estando sujeitas a licenciamento ou 

autorização, dele não hajam sido objecto, promovendo os demais procedimentos 

previstos por lei ou regulamento, com vista ás correspondentes cominações; 

l) Proceder à apreciação dos processos decorrentes da actividade da sua área 

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

denúncias diversas; 

m) Assegurar a remoção de viaturas abandonadas e proceder à tramitação 

administrativa e destino final das mesmas; 
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n) Proceder à fiscalização do ruído produzido por actividades ruidosas permanentes 

de licenciamento municipal, intervindo preventivamente, através da emissão de 

pareceres, no âmbito dos processos de licenciamento das referidas actividades; 

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

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

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

trabalho, classificação de serviço, controlo de assiduidade e de trabalho 

extraordinário e suplementar, processamento de remunerações, subsídios e 

abonos diversos, manutenção do cadastro e do arquivo, entre outras actividades 

similares; 

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

Higiene e Segurança dos trabalhadores municipais; 

q) Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação e os respectivos orçamentos; 

 

Artigo 19º 

Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

1. Compete ao Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial a gestão financeira e 

patrimonial do Município, promovendo a elaboração de propostas de previsão e 

mobilização financeira e de valorização do património Municipal. 

2. Compete-lhe ainda: 

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

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

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

vertente operativa como orçamental; 

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

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

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

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

necessários à execução eficiente e oportuna das actividades planeadas, 

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

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

para fornecimento de bens e serviços, devidamente autorizados; 

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

mediante requisição própria; 
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g) Assegurar um conhecimento detalhado e actualizado de todos os programas e 

mecanismos de financiamento público, nacionais e comunitários, susceptíveis de 

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

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

projectos, designadamente a Divisão Financeira, o controlo de execução e a 

gestão financeira dos projectos com candidaturas aprovadas, bem como os 

respectivos procedimentos administrativos e de prestação de contas;  

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

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

externa de projectos e a respectiva negociação financeira; 

j) Organizar e manter actualizado o cadastro e inventário dos bens imóveis do 

Município e promover todos os registos e demais procedimentos relativos aos 

mesmos; 

k) Manter actualizado o inventário valorizado do património móvel existente e a sua 

afectação aos diversos serviços; 

l) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis do 

Município, salvo os que, pela sua especificidade, se encontram sob a 

responsabilidade de outros serviços; 

m) Proceder ás operações de abate e alienação de bens patrimoniais, quando 

deteriorados ou inúteis. 

 

Artigo 20º 

Departamento de Habitação e Saúde 

 

1. Compete ao Departamento de Habitação e Saúde, coordenar as actividades ligadas ás 

questões da habitação social, da saúde e da prevenção das toxicodependências, no âmbito 

das atribuições municipais.  

2. Compete-lhe ainda:  

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

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

especial promover a elaboração de programas de construção de habitação social e 

definir os papéis e incidência das iniciativas pública e privada, bem como apoiar o 

movimento cooperativo de habitação, segundo as orientações dos órgãos 

autárquicos; 
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b) Assegurar a gestão social dos núcleos de alojamento provisório e das áreas 

abrangidas por programas de realojamento, promovendo a implementação de 

políticas, programas e projectos de intervenção comunitária; 

c) Promover a realização de estudos com vista à avaliação das condições sócio-

habitacionais das famílias residentes no parque habitacional municipal e nos 

núcleos de construções precárias sob a sua responsabilidade; 

d) Acompanhar e apoiar os agregados familiares recenseados no âmbito do PER nas 

fases pré e pós realojamento; 

e) Assegurar a gestão do parque habitacional que lhe esteja confiado; 

f) Programar, executar e assegurar a execução de projectos de edifícios 

habitacionais de custos controlados, infra-estruturas, equipamentos e arranjos 

exteriores no âmbito de empreendimentos de habitação social; 

g) Assegurar a execução das políticas municipais de habitação no âmbito da 

reabilitação, manutenção e conservação do parque habitacional municipal; 

h) Promover todas as diligências e procedimentos necessários à 

reabilitação/requalificação do parque habitacional degradado do concelho, com 

excepção dos procedimentos relativos ás empreitadas, no âmbito de planos e 

programas de reabilitação existentes ou a criar; 

i) Promover e acompanhar todas as situações e acções em matéria de saúde num 

quadro de articulação e parceria com as diferentes entidades com intervenção 

neste domínio, nomeadamente através da planificação e execução de programas 

de educação e promoção da saúde para os diferentes estratos sociais; 

j) Promover e acompanhar todas as situações e acções em matéria de saúde, num 

quadro de articulação e parceria com as diferentes entidades com intervenção 

neste domínio, tendo em vista contribuir para a melhoria das condições de saúde 

das populações através, nomeadamente, de programas de educação e promoção 

de saúde, para os diferentes estratos populacionais; 

k) Promover a igualdade no acesso aos Cuidados Primários da Saúde, participando 

no planeamento, concepção e acompanhamento da construção de equipamentos 

de saúde no Concelho de Odivelas; 

l) Elaborar estudos, através do Observatório de Saúde, que permitam o diagnóstico 

da situação da saúde no Concelho de Odivelas, através de estratégias concertadas 

com os diferentes agentes da comunidade que desempenham actividade nos 

domínios da promoção e educação para a saúde. 
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Artigo 21º 

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 

1. Compete ao Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico assegurar a instrução 

dos procedimentos relativos ao licenciamento e autorização de operações urbanísticas e 

elaborar os adequados instrumentos de planeamento, gestão urbanística na perspectiva 

de transformação física e do uso do solo. 

2. Compete-lhe ainda: 

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

regulamentos e instrumentos de planeamento em vigor, e demais legislação 

aplicável, todos os procedimentos de licenciamento e autorização de operações 

urbanísticas, da competência dos órgãos municipais ou sobre que estes devam 

pronunciar-se, quando apresentados por entidades exteriores ao Município; 

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

particulares, até à vistoria final e à emissão do alvará de licença de construção, 

respectivamente, assegurando a conformidade das obras com os projectos e 

regulamentos aprovados; 

c) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à prestação de cauções, 

cedências patrimoniais e ao cumprimento de outras obrigações dos promotores, no 

quadro dos respectivos financiamentos; 

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

urbanização; 

e) Assegurar todo o procedimento administrativo relativo à recuperação e legalização 

das áreas urbanas de génese ilegal, como tal formalmente delimitadas ou não, em 

conformidade com as normas legais e regulamentares; 

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

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

regulamentos municipais, normativo para as AUGI’s e do Regulamento de Taxas e 

outras Receitas; 

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

moradores e administrações conjuntas e participar nas assembleias de 

administração conjunta, nos termos da Lei; 

h) Promover a elaboração de planos e estudos necessários à recuperação e 

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

reconversão de iniciativa municipal; 
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i) Instruir os procedimentos relativos a projectos de loteamento e de construção 

localizados nos aglomerados ilegais e promover a legalização das edificações 

existentes, no quadro dos planos ou parâmetros urbanísticos aprovados; 

j) Verificar a conformidade da execução das operações urbanísticas superiormente 

determinadas com os projectos aprovados e as condições do licenciamento ou 

autorização, promovendo o embargo e participação de ilícitos contra-

ordenacionais, e os demais procedimentos previstos por lei ou regulamento; 

k) Efectuar os demais procedimentos necessários à prevenção e contenção de 

infracções de âmbito urbanístico após a emissão das autorizações ou dos 

licenciamentos previamente aprovados de forma a contribuir para a fluidez e a boa 

regularidade dos processos de obras particulares; 

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

necessários a uma adequada dinâmica de urbanização do Município, ao 

reordenamento e requalificação de zonas urbanas degradadas e aglomerados 

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

históricos das diversas localidades; 

m) Coordenar iniciativas e projectos especiais, que assumam uma importância 

estratégica no desenvolvimento e qualificação do território. 

 

 

Artigo 22º 

Departamento de Obras Municipais 

 

1. Compete ao Departamento de Obras Municipais controlar, em coordenação com o 

Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial, a execução orçamental e financeira dos 

Planos de Investimentos, quanto ás obras e concursos sob a sua responsabilidade, 

assegurar a elaboração dos estudos e projectos relativos a infra-estruturas, equipamentos 

e instalações municipais, planear e executar as respectivas obras, através do lançamento 

de concursos de empreitadas ou por administração directa, bem como fiscalizar e 

acompanhar a execução das referidas obras. 

2. Compete-lhe ainda: 

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

aprovados, calendarizando as diferentes fases de execução das mesmas de 

acordo com os objectivos definidos superiormente; 

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

Instalações Municipais da responsabilidade da Câmara Municipal, em coordenação 
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com as entidades encarregues da sua gestão e em observância do Plano de 

Investimentos aprovado; 

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

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

respectivos contratos iniciais; 

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

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

procedimentos administrativos e técnicos previstos na função de fiscalização; 

e) Assegurar a conservação e manutenção das instalações e equipamentos 

municipais, ou sob responsabilidade municipal; 

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

existentes nas instalações municipais, nomeadamente aparelhos de ar 

condicionado, elevadores;  

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

fiscalizar as obras e garantir o respectivo controlo de qualidade; 

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

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

2 – Manutenção, conservação e gestão de mercados; 

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

descobertos e campos de ténis; 

4 – Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e 

limpeza e conservação de bermas e valetas. 

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

equipamentos colectivos de responsabilidade municipal a construir, reconstruir, 

ampliar, remodelar e conservar; 

j) Prestar assistência técnica ás obras municipais;  

k) Assegurar a construção, manutenção e conservação da rede viária, 

nomeadamente: vias, estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 

l) Promover a construção de parques e zonas verdes, de acordo com os projectos 

   definidos e aprovados superiormente; 

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

n) Promover e acompanhar, em estreito contacto e articulação com os operadores 

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

zonas de transporte de automóveis de aluguer de ligeiros de passageiros; 
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o) Elaborar estudos e projectos relativos ás acessibilidades municipais e 

intermunicipais, visando o desenvolvimento e consolidação da estrutura viária 

prevista no Plano Director de Acessibilidades Municipais (P.D.A.M./P.D.R.V.M.); 

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

empreendimentos, municipais ou em parceria, de carácter imperativo ou 

estratégico para o desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades. 

 

Artigo 23º 

Departamento de Educação, Juventude e Cultura 

 

1. Compete ao Departamento de Educação, Juventude e Cultura assegurar as atribuições e 

competências na área da educação, promover e dinamizar programas e projectos culturais 

que contribuam para o desenvolvimento social integrado, e levar a cabo a política 

municipal definida para as áreas da juventude, do desporto e do turismo, trabalhando de 

forma articulada e interactiva com os diferentes agentes da comunidade, bem como 

 dinamizar os equipamentos colectivos que dependem das suas áreas de intervenção, 

promovendo a sua gestão integrada, rentabilizando-os e contribuindo para a afirmação e 

consolidação da identidade local, e para a promoção de um serviço público de qualidade. 

2. Dinamizar os equipamentos colectivos que dependem das suas áreas de intervenção, 

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

para a afirmação e consolidação da identidade local, e para a promoção de um serviço 

público de qualidade; 

3. Garantir a representação do município, em associações, comissões ou grupos de trabalho, 

constituídos a nível local, regional, nacional, ou internacional para apreciar matérias das 

suas áreas de competência;   

4. Assegurar o desenvolvimento de projectos próprios ou em colaboração com entidades 

externas, com vista a promoção de acções de dinamização da expressão psico-motoras, 

desporto escolar e desenvolvimento social e cultural; 

5. Compete-lhe ainda: 

a) Desenvolver Programas e Projectos, que contribuam para a ligação da escola ao 

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

promoção de acções de educação ao longo da vida; 

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

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

extracurricular e ás actividades complementares de acção educativa; 
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c) Colaborar com a Comunidade Educativa em Projectos e iniciativas que potenciem 

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

e o combate ao abandono escolar precoce e à exclusão social; 

d) Promover a divulgação de Programas e Projectos vocacionados para a 

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

sejam promovidos pelos diferentes Agentes Educativos do Concelho; 

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

designadamente na monitorização da Carta Educativa do Concelho, na 

dinamização do Conselho Municipal de Educação e na definição anual da rede 

escolar, em articulação com a Direcção Regional de Educação de Lisboa; 

f) Participar no planeamento e programação das novas construções escolares no que 

diz respeito aos jardins-de- infância e aos restantes estabelecimentos de ensino da 

rede pública sob responsabilidade municipal, bem como na sua manutenção e 

recuperação, em articulação com o Departamento de Obras Municipais; 

g) Assegurar a gestão dos estabelecimentos de ensino da rede pública sob 

responsabilidade municipal, designadamente quanto ao apetrechamento, 

renovação, e requalificação, do mobiliário e equipamento escolar, assim como, a 

atribuição de verbas para adquirir material didáctico, e para fazer face a despesas 

de funcionamento corrente; 

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

de verbas para a aquisição de livros e material escolar aos alunos carenciados do 

ensino básico, e comparticipação no custo das refeições dos alunos do pré-escolar 

e do ensino básico; 

i) Assegurar a gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino sob 

responsabilidade municipal; 

j) Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não docente dos estabelecimentos 

de ensino sob responsabilidade municipal; 

k) Assegurar a gestão dos Transportes Escolares, de acordo com a legislação em 

vigor; 

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

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

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

entidades sejam um parceiro estratégico na promoção, generalização e 

desenvolvimento de uma prática desportiva de qualidade no Município de Odivelas; 
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n) Implementar e gerir Programas de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 

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

imparcialidade; 

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

estruturas desportivas, em articulação com serviços municipais e demais entidades 

com competências nesta área; 

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

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

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

diversificada oferta desportiva; 

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

culturais, bem como, assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível dos 

equipamentos que se encontram sob a sua responsabilidade; 

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

enriquecimento e preservação do Património Artístico, Histórico, Arquitectónico e 

Arqueológico existente no Concelho; 

s) Promover diversas actividades de animação e divulgação cultural e outras 

iniciativas de promoção do livro e da leitura; 

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

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

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

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

u) Promover e dinamizar o Conselho Municipal de Juventude bem como o 

Associativismo Juvenil, formal e/ou informal, criando as condições para a sua 

implementação e desenvolvimento. 

 

Artigo 24º 

Departamento de Ambiente e Transportes 

 

1. Compete ao Departamento de Ambiente e Transportes promover a salvaguarda e melhoria 

das condições ambientais através da manutenção e conservação de infra-estruturas de 

responsabilidade municipal e assegurar a gestão técnica e operacional do material rolante. 

2. Compete-lhe ainda: 

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

designadamente ao lazer; 
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b) Assegurar a gestão, conservação manutenção e contínuo melhoramento da 

qualidade e funcionalidade dos parques e jardins que lhe estão directamente 

cometidos; 

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

entidades nas áreas de espaços verdes e lazer; 

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

à requalificação do espaço público urbano; 

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

natureza; 

f) Gestão dos viveiros municipais; 

g) Intervenções em situações de degradação ambiental;  

h) Limpeza e desobstrução de linhas de água;  

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

nomeadamente, da prevenção e da eliminação de riscos ambientais; 

j) Emissão de pareceres técnicos na área ambiental; 

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

munícipes, das instituições locais e dos organismos oficiais; 

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

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

por processos naturais; 

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

e limpeza pública; 

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

intervenção sanitária em espaços municipais; 

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

operacionais e patrimoniais, a outras unidades orgânicas; 

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

Município; 

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

seguradora tendo em vista a defesa dos interesses municipais. 

 

Artigo 25º 

Gabinete de Planeamento Estratégico 

 

1. Compete ao Gabinete de Planeamento Estratégico acompanhar o processo de 

recuperação de Áreas Urbanas de Génese Ilegal localizadas em áreas críticas do 
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Município de Odivelas, bem como assegurar o processo de elaboração/revisão, 

implementação do PDM de Odivelas, em articulação com o PROT. 

2. Compete-lhe ainda assegurar os procedimentos e mecanismos que operacionalizem as 

orientações estratégicas definidas pelo executivo municipal, com articulação com as 

diferentes unidades orgânicas municipais. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 26º 

Dos cargos dirigentes 

 

Os dirigentes exercem a sua competência no âmbito da unidade orgânica em que se integram, 

correspondendo: 

a) As Direcções Municipais, a cargos de direcção superior de 1º grau; 

b) Os Departamentos Municipais, a cargos de direcção intermédia de 1º grau; 

c) Os Gabinetes municipais, a cargos de direcção intermédia de 1º ou 2º grau, consoante 

a equiparação que for concretamente estabelecida; 

d) As unidades orgânicas flexíveis, ao nível de divisões municipais, ou equipas de 

projecto, a cargos de direcção intermédio de 2º grau. 

 

Artigo 27º 

Entrada em vigor 

 

A presente estrutura nuclear, assim como a correspondente estrutura flexível, entram em vigor 

no dia seguinte à sua publicação no Diário da República, nos termos do estatuído no n.º 6 do 

artigo 10º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro. 

 

Artigo 28º 

Interpretação 

 

Compete ao Presidente da Câmara decidir sobre eventuais dúvidas de interpretação do 

presente regulamento. 
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Preâmbulo 
 
 

Dada a inexistência de regulamentação adequada na Câmara Municipal de Odivelas da Ocupação do Espaço Público e 
Mobiliário Urbano, impõe-se, assim a necessidade de regulamentar esta matéria. 
 
Este novo Regulamento Municipal deve ser entendido como parte integrante de um conjunto mais vasto de medidas 
regulamentares que a Câmara Municipal pretende implementar a curto prazo, no sentido de proporcionar aos munícipes 
deste concelho uma administração mais aberta e eficiente. 
  
Este Regulamento pretende dotar o Município de um instrumento que regre toda a ocupação do espaço público na área do 
Município de Odivelas, evidenciando as responsabilidades de cada um dos intervenientes, com especial destaque para a 
autarquia e para os munícipes e por outro lado, prever os mecanismos que disciplinem e garantam o cumprimento das regras 
de convivência no âmbito da ocupação do espaço público. 
  
A necessidade de melhorar a qualidade de vida em Odivelas, passa em larga medida, pela correcção de uma série de 
elementos urbanos que se têm vindo a degradar com o tempo, entre os quais assume especial relevo, o espaço público, pelo 
facto de constituir o suporte físico que permite a instalação de inúmeros equipamentos e a realização de um conjunto muito 
diversificado de actividades. 
  
Pretende-se assim que o presente Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Mobiliário Urbano constitua um 
instrumento compatibilizador das diferentes formas de ocupação e que, como instrumento de gestão, contribua para 
salvaguardar a imagem do concelho e a segurança dos cidadãos. 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 

Leis Habilitantes 
 
 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 64º, nº 6, alínea a) e 53º, nº 2 alínea a) do D.L. nº 
169/99, de 18/09, bem como dos artigos 1º e 11º Lei nº 97/88 de 17/08, em matéria de publicidade e da Lei nº 2110/61, de 
19/08 e do artigo 29º da Lei nº 42/98, de 06/08 em matéria de ocupação do espaço público e de mobiliário urbano. 

 
Artigo 2º 

Objecto da Ocupação do Espaço Público 
 

O presente Regulamento estabelece o regime, a que fica sujeito o licenciamento da ocupação do espaço público, com 
mobiliário urbano, outros meios e suportes publicitários, independentemente do suporte utilizado para a sua difusão, quando 
visível ou perceptível do espaço público. 

 
Artigo 3º 
Definições 

 
Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 
 
a) Espaço Público – toda a área não edificada, de livre acesso, afecta ao domínio público municipal nomeadamente, entre 
outros: caminhos, ruas, avenidas, alamedas, passeios, largos, praças, pontes, viadutos, parques, jardins, lagos, fontes; 
 
b) Ocupação do Espaço Público – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, afixação ou inscrição, promovida por 
equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, no solo, espaço aéreo, fachadas, empenas e coberturas de 
edifícios; 
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c) Equipamento Urbano – conjunto de elementos instalados no espaço público com função específica de assegurar a gestão 
das estruturas e sistemas urbanos, nomeadamente, sinalização viária, semafórica, vertical, horizontal e informativa 
(direccional e de pré-aviso), candeeiros de iluminação pública, armários técnicos, guardas metálicas e pilaretes; 
 
d) Mobiliário Urbano – todas as peças instaladas ou apoiadas no espaço público que permitem um uso, prestam um serviço 
ou apoiam uma actividade, designadamente, quiosques, esplanadas, palas, toldos, alpendres, floreiras, bancos e abrigos de 
transportes públicos; 
 
e) Corredor Pedonal – percurso linear para peões, tão rectilíneo quanto possível, de nível, livre de obstáculos ou de qualquer 
elemento urbano, preferencialmente salvaguardado na parcela interior dos passeios; 
 
f) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma actividade económica, com o objectivo de 
promover a comercialização ou alienação de quaisquer bens ou serviços, bem como qualquer forma de comunicação que vise 
promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições, que não tenham natureza política ou religiosa; 
 
g) Publicidade Exterior – todas as formas de comunicação publicitária previstas na alínea anterior quando visíveis ou 
perceptíveis do espaço público; 
 
h) Suporte Publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, nomeadamente, painéis, mupis, 
anúncios electrónicos, colunas publicitárias, indicadores direccionais de âmbito comercial, letreiros, tabuletas e dispositivos 
afins. 

 
Artigo 4º 
Âmbito 

 
1. O presente Regulamento dispõe sobre o regime aplicável a qualquer forma de equipamento urbano, obras de arte, suportes 
publicitários,  ou publicidade, afixada, inscrita ou instalada em edifícios quando ocupem o espaço público ou dele sejam 
visíveis ou perceptíveis. 
 
2. Este Regulamento aplica-se também a todo o equipamento urbano e mobiliário urbano, de propriedade privada ou 
pública, explorado directamente ou por concessão, que ocupe o espaço público concelhio, com excepção da sinalização viária 
semafórica e vertical. 
 
3. Exclui-se do âmbito de aplicação deste Regulamento a propaganda política ou religiosa sem prejuízo do dever de 
cumprimento das normas técnicas de instalação nele previstas. 
 
4. Salvo disposição legal em contrário, as entidades isentas do pagamento de taxas municipais, estão sujeitas ao licenciamento 
previsto no presente Regulamento. 

 
Artigo 5º 

Licenciamento Circunstancial 
 

O licenciamento de ocupações do espaço público que assumam objectivos ou características incomuns, designadamente de 
ordem especial ou temporal, dependerá, exclusivamente, de apreciação caso a caso. 

 
Artigo 6º 

Licenciamento Cumulativo 
 

O licenciamento da ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários que, 
por si só, exija obras de construção civil, ocorrerá cumulativamente com o licenciamento  
das mesmas, regendo-se o último pelas disposições legais em vigor que estabeleçam o regime jurídico do licenciamento 
municipal de obras particulares. 

 
Artigo 7º 

Remoção de Equipamentos 
 

Quando imperativos de reordenamento do espaço público, nomeadamente a aprovação de planos municipais de 
ordenamento do território, de execução de obras, ou outras acções de manifesto interesse público assim o justifique, poderá 
ser ordenada pelo Presidente da Câmara a remoção de equipamentos urbanos, mobiliário urbano e suportes publicitários, ou 
a sua transferência para outro local do Concelho. 
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Artigo 8º 

Reserva de Espaço Publicitário 
 

O licenciamento da ocupação do espaço público com elementos de equipamento urbano, mobiliário urbano e suportes 
publicitários, pode determinar a reserva de algum ou alguns dos espaços publicitários para a difusão de mensagens relativas a 
actividades do Município ou apoiadas por este. 

 
Artigo 9º 
Exclusivos 

 
1. A Câmara Municipal poderá conceder exclusivos de exploração publicitária em determinados elementos de mobiliário 
urbano. 
 
2. Na concessão de exclusivos de exploração serão ponderados, designadamente, a adequação estética do suporte publicitário 
ao elemento de mobiliário urbano e à envolvente, e à reserva de espaço publicitário para o Município. 

 
Artigo 10º 

Responsabilidade das Empresas de Montagem e Instalação 
 

1. As empresas de fornecimento e montagem de mobiliário urbano e publicidade a instalar no espaço público, só devem 
prestar o serviço após ter sido emitido o respectivo alvará de licença nos termos do presente Regulamento. 
 
2. As empresas de aluguer de contentores de entulho estão obrigadas a identificar os locatários dos contentores, devendo 
indicar o nome ou denominação social e a residência ou sede dos mesmos sempre que tal lhes for solicitado, sob pena de 
recair sobre as referidas empresas a obrigação de obter o licenciamento da ocupação do espaço público bem como a 
responsabilidade contra-ordenacional a que a falta da licença der lugar nos termos do presente regulamento. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
Licenciamento 

 
Secção I 

Fase de Licenciamento 
 

Artigo 11º 
Obrigatoriedade do Licenciamento 

 
Em caso nenhum será permitido qualquer tipo de ocupação do espaço público, colocação de mobiliário urbano e publicidade 
sem prévia aprovação do projecto, licenciamento ou autorização das obras e licenciamento da ocupação do espaço público, 
pela Câmara Municipal nos termos do presente Regulamento. 

 
 

Secção II 
Regime de Licenciamento 

 
Artigo 12º 

Formulação do Pedido 
 

1. O requerimento contendo o pedido de licenciamento deverá conter: 
 
a) A identificação do requerente, com o nome, número de identificação fiscal, estado civil, profissão, domicílio, número e 

data de emissão do Bilhete de Identidade e Arquivo de Identificação, no caso de pessoa singular; 
b) Denominação social da entidade, sede/filial e número do Cartão de Pessoa Colectiva, no caso de pessoa colectiva; 
c) O nome do estabelecimento comercial; 
d) O ramo de actividade exercido; 
e) A identificação do local onde se pretende efectuar a ocupação, pela indicação do nome ou do arruamento, lote ou número 

de polícia e freguesia, com precisão de áreas e ou volumetrias a utilizar e período de utilização. 
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2. O requerimento deve ser acompanhado de projecto de arquitectura contendo: 
 
a) Planta de localização à escala de 1/1000 ou 1/2000, com exacta identificação do local previsto para a ocupação; 
b) Peças desenhadas, e elementos gráficos, à escala adequada; 
c) Memória descritiva com a indicação dos materiais a utilizar e outras informações julgadas necessárias para uma melhor 

apreciação do requerido; 
d) Outros documentos que sejam exigidos conforme o caso em análise; 
e) Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos, sempre que a ocupação seja em 

propriedade alheia, ou com regime de propriedade horizontal. 
 
3. No caso de licenciamento de esplanadas fechadas, o requerimento deverá ainda ser acompanhado de projecto de 
arquitectura à escala 1/100 relativa ao pretendido. 
 
4. Para o licenciamento de toldos acima do piso térreo, chapas, dispositivos publicitários nas fachadas e tabuletas ou 
dispositivos biface a instalar em galerias ou centros comerciais, deverá o requerente entregar um projecto tipo, com a 
respectiva autorização do condomínio, a fim de ser utilizado o mesmo modelo em toda a fachada do edifício. 
 
5. No caso de licenciamento do suporte publicitário o requerimento deverá ainda ser acompanhado dos seguintes elementos: 
 
a) Desenho do meio ou suporte, com indicação da forma, dimensões e balanço de afixação; 
b) Fotomontagem ou fotografia a cores, aposta em folha A4, indicando o local previsto para a colocação; 
c) Estudo de estabilidade e termo de responsabilidade da estrutura do anúncio. 
 
6. O pedido de licenciamento deverá ser requerido com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data pretendida para 
o início da ocupação. 
 
7. Na formulação do pedido, os munícipes poderão adoptar o modelo de requerimento adequado, impresso que deverá ser 
fornecido pelos serviços municipais. 

 
Artigo 13º 

Menções Especiais 
 

1. O requerimento deverá ainda mencionar, quando for caso disso: 
 
a) As ligações às redes de água, saneamento, electricidade ou outras, de acordo com as normas aplicáveis à actividade a 

desenvolver; 
b) Os dispositivos de armazenamento adequados; 
c) Os dispositivos necessários à recolha de lixos. 
 
2. As ligações referidas na alínea a) do n.º 1, requererão as devidas autorizações e serão por conta do requerente. 
 
3. As ligações far-se-ão às redes gerais. 

 
Artigo 14º 

Pareceres Consultivos 
 

1. O licenciamento poderá ser condicionado, à emissão de prévio parecer consultivo, das entidades que  operam ou possuam 
infraestruturas no subsolo. 
 
2. A promoção da consulta ou consultas para emissão do parecer no número anterior é da responsabilidade do requerente. 
 
 
3. Constituirão condições de licenciamento as condicionantes constantes dos pareceres acima referidos. 
 
4. O requerente é responsável por quaisquer danos eventualmente causados em infraestruturas existentes no subsolo, em 
resultado da instalação de equipamentos. 
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Artigo 15º 

Pareceres Vinculativos 
 

O licenciamento está sujeito a parecer obrigatório e vinculativo, sempre que o local da pretensão esteja sujeito a jurisdição de 
outras entidades, cabendo à Câmara Municipal nos termos legais, promover  a consulta. 

 
Artigo 16º 

Juntas de Freguesia 
 

Durante o processo de apreciação, a Câmara promoverá consulta à Junta de Freguesia da área, devendo esta pronunciar-se 
no prazo de 15 dias, a contar da data em que aquela é formulada. 

 
Artigo 17º 

Procedimento 
 

1. Os pedidos de licenciamento da ocupação do espaço público são apreciados pelo Departamento de Gestão Urbanística, 
que deverá ter em conta a respectiva localização, atendendo a: 
 
a) Locais de estacionamento e vias de circulação; 
b) Espaços verdes; 
c) Áreas enquadradas em zonas de salvaguarda do património. 
 
2. Finda a instrução do processo, será o mesmo presente a despacho do Presidente da Câmara. 
 
3.Deferido o pedido será emitido o respectivo alvará de licença. 
 
4. Os Serviços competentes da Câmara, na presença do titular, efectuarão a demarcação exacta, no local, do elemento a 
instalar. 

 
Artigo 18º 

Indeferimento 
 

1. O pedido de licenciamento é indeferido com base em qualquer dos seguintes fundamentos: 
 
a) Não se enquadrar nos critérios gerais estabelecidos no artigo 38º; 
b) Não respeitar as proibições estabelecidas nos artigos 39º a 44º; 
c) Não respeitar as características gerais e regras sobre a instalação do mobiliário urbano e dos suportes publicitários 

estabelecidos no artigo 45º; 
 
d) Não respeitar os limites impostos pela legislação aplicável a actividades ruidosas; 
e) Não respeitar as disposições complementares referidas no artigo 47º; 
f) Não respeitar as condições técnicas específicas estabelecidas  no presente Regulamento; 
 
2. O pedido de licenciamento inicial será indeferido se o requerente for devedor à Autarquia por dívidas relacionadas com a 
ocupação do espaço público e/ou com a publicidade. 

 
Artigo 19º 
Garantia 

 
1. Poderá constituir condição de licenciamento a prestação de caução destinada a assegurar o ressarcimento de eventuais 
danos causados ao Município. 
 
2. O valor da caução a prestar com a licença de ocupação será de valor equivalente ao dobro da taxa correspondente ao 
período de ocupação autorizado e prevalecerá até à cessação da ocupação. 
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Artigo 20º 
Taxas 

 
Ao licenciamento inicial e às renovações previstos neste Regulamento são aplicáveis, as taxas estabelecidas na Tabela de 
Taxas e Tarifas. 

 
Artigo 21º 

Alvará de Licença 
 

1. No caso de ter sido proferida decisão favorável sobre o pedido de licenciamento, os serviços competentes deverão 
assegurar a emissão do alvará de licença. 
 
2. O alvará de licença de ocupação do espaço público será emitido de acordo com o modelo a aprovar pela Câmara 
Municipal de Odivelas. 

 
 

Secção III 
Licenças 

 
Artigo 22º 
Natureza 

 
A licença de ocupação do espaço público é de natureza precária. 

 
Artigo 23º 

Utilização da Licença 
 

A licença de ocupação do espaço público é pessoal e não pode ser transmitida a qualquer título, designadamente através de 
arrendamento, cedência de exploração e franchising, sem prejuízo da sucessão mortis causa. 

 
Artigo 24º 

Mudança de Titularidade 
 

1. A mudança de titularidade só será autorizada nas seguintes situações: 
 
a) Encontrarem-se pagas as taxas devidas, previstas no artigo 20º, deste Regulamento; 
b) Não sejam pretendidas quaisquer alterações ao objecto do licenciamento; 
c) O requerente apresentar prova da legitimidade do seu interesse. 
 
2. No alvará de licença de ocupação do espaço público será averbada a identificação do novo titular. 
 
3. No caso previsto no número 1, a mudança de titularidade ocorrerá no decurso do período de tempo atribuído para a 
concessão. 
 
4. Pela mudança de titularidade, o novo titular fica autorizado, após o pagamento da taxa de averbamento, a ocupar o espaço 
público até ao fim do prazo de duração da licença a que estava autorizado o anterior titular. 

 
Artigo 25º 
Duração 

 
O prazo de duração da licença será fixado no Alvará a emitir. 
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Secção IV 

Caducidade, Revogação, Cancelamento e Renovação 
 

Artigo 26º 
Caducidade do Licenciamento 

 
A decisão favorável de ocupação do espaço público caduca se o titular não requerer a emissão do Alvará no prazo de 30 dias 
a contar da data do deferimento do pedido de licenciamento. 

 
Artigo 27º 

Caducidade da Licença 
 

A licença de ocupação do espaço público caduca nas seguintes situações: 
 
a) Tiver expirado o período de tempo autorizado a cada licenciamento da ocupação do espaço público atribuído em regime 
de concessão; 
 
b) Por morte, declaração de insolvência, falência ou outra forma de extinção do titular; 
c) Por perda pelo titular do direito ao exercício da actividade a que se reporta a licença; 
d) Se o titular comunicar à Câmara Municipal de Odivelas que não pretende a renovação da mesma; 
e) Se a Câmara Municipal de Odivelas proferir decisão no sentido da não renovação da mesma; 
f) Por desrespeito às condições estabelecidas no licenciamento. 

 
Artigo 28º 
Revogação 

 
1. A licença de ocupação do espaço público pode ser revogada, a todo o tempo, sempre que situações excepcionais de 
manifesto interesse público, nos termos do artigo 7º assim o exigirem; 
 
2.A revogação da licença não confere direito a qualquer indemnização. 

 
Artigo 29º 

Cessação da Licença 
 

A licença de ocupação do espaço público cessará sempre que se verifique alguma das seguintes situações: 
 
a) O titular não proceda à ocupação no prazo estabelecido; 
b) O titular não cumpra as normas legais e regulamentares a que está sujeito ou quaisquer obrigações a que se tenha 

vinculado pelo licenciamento. 
 

Artigo 30º 
Renovação 

 
1. A licença cujo prazo inicial seja igual ou superior a 90 dias é sucessivamente renovável desde que o titular proceda ao 
pagamento das taxas devidas pela renovação até ao termo do prazo de vigência da mesma, até ao limite de 1 ano. 
 
2. A renovação das licenças deverá ser requerida com a antecedência mínima de 30 dias, em relação ao termo do período em 
curso. 
 
3. As licenças anuais são automaticamente renováveis, mediante pagamento da respectiva taxa, com antecedência mínima de 
30 dias, em relação ao termo do período em curso. 
 
4. As licenças de ocupação por quiosques e esplanadas fechadas de qualquer outro estabelecimento são anualmente 
renováveis até ao limite de 5 anos nos termos do número anterior. 
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CAPÍTULO III 
Deveres do Titular 

 
 

Artigo 31º 
Deveres Gerais do Titular 

 
O titular da licença de ocupação do espaço público fica vinculado às seguintes obrigações: 
 
a) Não poderá proceder à adulteração dos elementos tal como aprovados, ou a alterações da demarcação efectuada; 
b) Não poderá proceder à transmissão da licença a outrém, salvo mudança de titularidade autorizada nos termos do artigo 

24º; 
c) Não poderá proceder à cedência da utilização da licença a outrém, mesmo que temporariamente; 
d) Retirar a mensagem e o respectivo suporte até ao termo do prazo da licença; 
e) Repor a situação existente no local, tal como se encontrava à data da instalação do mobiliário urbano ou do suporte, da 

afixação ou inscrição da mensagem publicitária ou da utilização com o evento publicitário, findo o prazo da licença; 
f) Permitir o acesso às infraestruturas existentes no subsolo, por parte da Câmara Municipal e operadores, sempre que 

necessário, e sem direito a indemnização por motivo de suspensão da actividade pelo período da intervenção. 
g) Deverá colocar em lugar visível o alvará emitido pela Câmara Municipal; 

 
Artigo 32º 

Segurança e Vigilância 
 

A segurança e vigilância dos elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio 
incubem ao titular da licença de ocupação do espaço público. 

 
Artigo 33º 
Urbanidade 

 
O titular da licença deve proceder com urbanidade nas relações com os utentes e providenciar no sentido do comportamento 
dos utentes não cause danos ou incómodos a terceiros. 

 
Artigo 34º 

Higiene e Apresentação 
 

1. O titular da licença deve conservar os elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de 
apoio que utiliza, nas melhores condições de apresentação, higiene e arrumação. 
 
2. Constitui igualmente obrigação do titular da licença manter a higiene do espaço circundante. 

 
Artigo 35º 

Conservação 
 

O titular da licença deve proceder com a periodicidade e prontidão adequadas, à conservação dos seus elementos de 
mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio. 

 
Artigo 36º 
Utilização 

 
O titular de licença de ocupação do espaço público não pode suspender o exercício da actividade, salvo em casos 
devidamente fundamentados ou, até ao limite de 22 dias úteis por ano, no caso de titular individual. 

 
Artigo 37º 
Remoção 

 
1. Ocorrendo caducidade, cancelamento da licença ou determinação de transferência do mobiliário urbano para local diverso, 
o titular deverá proceder à remoção no prazo de 30 dias, após notificação municipal. 
 
2. Em caso de recusa ou inércia do titular, a Câmara Municipal de Odivelas procederá à remoção e armazenamento, a 
expensas daquele. 
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3. A restituição do mobiliário removido e do seu conteúdo far-se-á mediante o pagamento das taxas em vigor relativas à 
remoção, transporte e armazenamento. 
 
4. Da eventual perda ou deterioração do mobiliário ou do seu conteúdo não emerge qualquer direito a indemnização. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
Princípios Orientadores do Licenciamento 

 
Secção I 

Critérios Gerais 
 

Artigo 38º 
Critérios Gerais 

 
O licenciamento previsto pelo presente Regulamento, visa definir os critérios de localização, instalação e adequação, formal e 
funcional do mobiliário urbano e suportes publicitários relativamente à envolvente urbana, numa perspectiva de qualificação 
do espaço público, de respeito pelos valores ambientais e paisagísticos e de melhoria da qualidade vida, regendo-se pelos 
seguintes valores e princípios fundamentais: 
 
a) Salvaguarda da segurança e integridade das pessoas e bens, nomeadamente nas condições de circulação e acessibilidade, 

pedonal e rodoviária; 
b) Preservação e valorização dos espaços públicos; 
c) Preservação e valorização do sistema de vistas; 
d) Preservação e valorização dos imóveis classificados e em vias de classificação, e dos núcleos antigos; 
e) Salvaguarda do equilíbrio ambiental e estético. 

 
 

Secção II 
Restrições Gerais 

 
Artigo 39º 
Segurança 

 
Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 
sempre que: 
 
a) Prejudique a segurança de pessoas ou bens na circulação pedonal e rodoviária; 
b) Prejudique a visibilidade dos automobilistas sobre, nomeadamente a sinalização de trânsito, as curvas, cruzamentos, 

entroncamentos, rotundas e placas separadoras e ilhéus direccionais e no acesso a edificações ou a outros espaços; 
c) Apresente mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam confundir, distrair ou provocar o encadeamento dos 

peões ou automobilistas; 
d) Dificulte o acesso dos peões a edifícios, jardins, praças e restantes espaços públicos; 
e) Diminua a eficácia da iluminação pública. 

 
Artigo 40º 

Preservação e Conservação dos Espaços Públicos 
 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 
sempre que: 
 
a) Prejudique ou possa contribuir, directa ou indirectamente, para a degradação da qualidade dos espaços públicos; 
b) Possa impedir, restringir ou interferir negativamente no funcionamento das actividades urbanas ou de outras ocupações 

do espaço público ou ainda quando dificulte aos utentes a fruição dessas mesmas actividades em condições de segurança e 
conforto; 

c) Contribua para o mau estado de conservação e salubridade dos espaços públicos; 
d) Contribua para a descaracterização da imagem e da identidade dos espaços e dos valores naturais ou construídos; 
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e) Dificulte a acção das concessionárias que operam à superfície ou no subsolo, bem como a acessibilidade e a 
operacionalidade dos seus meios de manobra. 

 
Artigo 41º 

Sistemas de Vistas 
 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 
sempre que: 
 
a) Prejudique as condições de privacidade e fruição de vistas dos ocupantes dos edifícios; 
b) Prejudique a visibilidade de placas toponímicas e números de polícia; 
c) Prejudique a visibilidade ou a leitura de cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, 

gradeamentos e outros elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 
 

Artigo 42º 
Valores Históricos e Patrimoniais 

 
1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com suportes 
publicitários, em: 
 
a) Edifícios, monumentos ou locais, de interesse histórico, cultural, arquitectónico ou paisagístico; 
b) Locais em que se sobreponha a cunhais, pilastras, cornijas, desenhos, pinturas, painéis de azulejos, esculturas, 

emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse arquitectónico ou 
decorativo; 

c) Imóveis classificados ou em vias de classificação; 
d) Templos ou cemitérios; 
e) Imóveis onde funcionem exclusivamente serviços públicos. 
 
2. As interdições previstas no número anterior, podem não ser aplicadas quando a mensagem publicitária se circunscreva 
apenas à identificação da entidade que ocupa os espaços em causa, devendo no entanto respeitar as disposições referidas no 
Capítulo VI do presente Regulamento e sempre que as soluções apresentadas produzam uma mais valia do ponto de vista 
plástico. 

 
Artigo 43º 

Áreas Verdes 
 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 
sempre que: 
 
a) Prejudique ou possa contribuir, directa ou indirectamente, para a degradação da qualidade das áreas verdes; 
b) Implique a ocupação ou pisoteio de superfícies ajardinadas, zonas interiores dos canteiros, árvores, arbustos ou herbáceas; 
c) Impossibilite ou dificulte a conservação das áreas verdes. 

 
Artigo 44º 
Ambiente 

 
1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com suportes 
publicitários, quando estes, ou os seus suportes, afectem a estética e o ambiente dos lugares ou da paisagem, ou causem 
danos a terceiros. 
 
2. Não pode, igualmente, ser licenciada a instalação, afixação ou inscrição de mensagens publicitárias sempre que se pretenda 
colocar: 
 
a) Em placas toponímicas e números de policia; 
b) Em sinais de trânsito, semáforos e sinalização de carácter temporário de obras. 
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Secção III 
Regras e Características 

 
Artigo 45º 

Regras Gerais 
 

1. A implantação de elementos de mobiliário urbano e suportes publicitários será efectuada em locais de forma a não 
constituírem barreiras urbanísticas e arquitectónicas. 
 
2. O equipamento urbano, mobiliário urbano e os suportes publicitários devem apresentar características formais que não 
ponham em risco a integridade física dos utentes do espaço público, devendo na sua concepção optar-se por um desenho, 
sem arestas vivas e elementos pontiagudos ou cortantes, e ainda utilizar-se materiais resistentes ao impacto, não 
comburentes, combustíveis ou corrosivos e quando for caso, um sistema de iluminação estanque e inacessível ao público. 
 
3. Não poderá ser instalado mobiliário urbano em passeios, placas centrais ou espaços públicos em geral, de largura igual ou 
inferior a 3,00m, ou de largura superior, quando uma vez instalado aquele, não fique um espaço livre para circulação de pelo 
menos 2,25m. 
 
4. Qualquer ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, não pode 
ultrapassar metade da largura do passeio. 
 
5. Exceptuam-se da proibição anterior os elementos cuja instalação num determinado ponto seja exigido para satisfação, 
pelos concessionários, de necessidades públicas colectivas, bem como as ocupações aéreas de espaços públicos. 
 
6. A título excepcional poderão ser autorizadas ocupações de espaço público que não respeitem o nº 3,  quando se trate de 
vias com tráfego pedonal reduzido, e cuja localização obtenha parecer técnico favorável, ou esteja em causa a satisfação do 
interesse público. 
 
7. O equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, devem ser instalados, na parte exterior do passeio, a 
pelo menos 0,50m do lancil e de modo a que a sua face maior seja paralela ao mesmo. 
 
8. Na implantação de equipamento urbano, mobiliário urbano e de suportes publicitários ao longo do mesmo eixo ou 
percurso urbano, devem procurar-se os alinhamentos definidos pelos elementos e equipamentos urbanos já existentes, tais 
como árvores e candeeiros, e tentar-se a equidistância relativamente a eles, de modo a que se torne perceptível a noção de 
compasso e ritmo. 
 
9. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suportes publicitários não deve ainda dificultar o acesso, 
a casas de espectáculo, pavilhões desportivos, edifícios públicos, bem como a visibilidade das montras dos estabelecimentos 
comerciais. 
 
10. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suporte publicitários deve respeitar as normas 
regulamentares em vigor e ajustar-se à distância de 10,00m desde a esquina mais próxima referida ao ombral do edifício, das 
paragens de veículos de serviços públicos, entradas de metropolitano, passagens de peões devidamente assinaladas, ou outros 
elementos semelhantes, quando possa dificultar a visibilidade ou a circulação. 
 
11. O disposto no número anterior não se aplica quando exista projecto específico de localização para determinados espaços 
públicos aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas ou quando tal resulte de normas reguladoras da exploração da 
actividade a desenvolver ou da natureza do mobiliário. 

 
Artigo 46º 

Planos de Ocupação do Espaço Público 
 

1. Os particulares poderão solicitar a instalação de mobiliário urbano em locais que reunam as condições previstas no 
presente Regulamento e que estejam de acordo com a legislação específica que regula a actividade que se pretende exercer. 
 
2. A Câmara Municipal poderá aprovar projectos de ocupação do espaço público, estabelecendo os locais onde se poderão 
instalar elementos de mobiliário urbano e de publicidade, bem como as características, formais e funcionais, a que deverão 
obedecer. 
 
3. Os planos serão vinculativos tanto para os novos licenciamentos, bem como para as renovações. 
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Artigo 47º 

Disposições Complementares 
 

As ocupações do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, que se pretendam 
efectuar em áreas de intervenção que venham a ser definidas pela Câmara Municipal de Odivelas terão de obedecer 
cumulativamente ao disposto no presente Regulamento e às condições técnicas complementares, que se encontram definidas 
em normativas municipais especificas 

 
 
 

CAPÍTULO V 
Condições Técnicas Específicas Relativas ao Licenciamento do Mobiliário Urbano 

 
Secção I 
Quiosques 

 
Artigo 48º 
Noção 

 
Entende-se por quiosque, para efeitos do presente Regulamento, o elemento de mobiliário urbano de construção aligeirada 
composto, de um modo geral, pelas seguintes componentes: base, balcão, corpo e protecção. 

 
Artigo 49º 
Limites 

 
1. A instalação de quiosques deve respeitar uma distância não inferior a 1,20m do lancil do passeio respectivo, devendo em 
qualquer dos casos ficar  assegurado um corredor desimpedido de largura não inferior a 2,25m. 
 
2. Mediante despacho do Presidente da Câmara Municipal poderão ser realizados concursos públicos para atribuição de 
locais para instalação de quiosques. 

 
Artigo 50º 
Utilização 

 
Nos quiosques poderá ser autorizado o exercício da actividade de comércio, nos seguintes ramos: 
 
a) Jornais, revistas, tabacos e lotarias; 
b) Venda de flores; 
c) Conserto de calçado e outras pequenas reparações; 
d) Artesanato; 
e) Capelista 

 
Artigo 51º 
Publicidade 

 
1. São permitidas mensagens publicitárias em quiosques quando na sua concepção e desenho originais tiverem sido previstos 
dispositivos ou painéis para este fim ou a solução apresentada produza uma mais valia do ponto de vista plástico. 
 
2. Quando os quiosques tiverem toldos, os mesmos poderão ostentar publicidade na respectiva aba, mediante parecer técnico 
favorável. 

 
Artigo 52º 

Destinatários 
 

1. A licença de ocupação do espaço público com quiosques de qualquer tipo é reservada a pessoas singulares. 
 
2. Cada pessoa singular apenas poderá ser titular de uma única licença de ocupação do espaço público com quiosque. 
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Artigo 53º 
Condições de Licenciamento 

 
1. O licenciamento da ocupação do espaço público com quiosques, será precedido de hasta pública, de concurso público ou a 
requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à instalação dos mesmos. 
 
2. O titular da licença gozará de preferência quando das subsequentes atribuições de licenças. 

 
 

Secção II 
Bancas, Esplanadas, Estrados e Guarda-Ventos 

 
Subsecção I 
Bancas 

 
Artigo 54º 
Noção 

 
1. Entende-se por banca de venda toda a estrutura amovível, fixa ao solo que não possa ser englobada na noção constante do 
artigo 48º, a partir da qual é prestado um serviço ou são expostos artigos para comércio, manufacturados ou não pelo 
vendedor. 
 
2. Nas estruturas referidas no número anterior só poderão ser exercidos os seguintes ramos de comércio ou serviço: 
 
a) Venda de jornais, revistas e lotaria; 
b) Artesanato; 
c) Engraxadores; 
d) Todos os ramos autorizados no âmbito da regulamentação da venda ambulante. 
 
3. O referido na alínea d) do número anterior só será aplicável a locais de venda ambulante ou mercados de levante. 

 
Artigo 55º 

Bancas de Venda de Jornais e Revistas 
 

A instalação de bancas de venda de jornais e revistas só é autorizada nas seguintes condições: 
 
a) A ocupação deve garantir um corredor livre para  circulação de peões de largura não inferior a 2,25m; 
b) A ocupação deve fazer-se a partir do plano marginal das edificações próximas, não sendo autorizada a meio dos passeios, 
nem perto do lancil dos mesmos; 
c) A ocupação não pode dificultar o acesso a estabelecimentos ou edifícios em geral, nem pode ter lugar a uma distância 
inferior a 1,50m das respectivas entradas; 
d) A ocupação não pode verificar-se a uma distância inferior a 1,50m de esplanadas, vitrinas de estabelecimentos ou, de um 
modo geral, de outras ocupações existentes no espaço público. 

 
Artigo 56º 

Bancas de Venda de Artesanato 
 

A instalação de bancas de venda de artesanato só poderá ser autorizada quando se destinarem a zonas objecto de projecto 
específico, previamente elaborado pelos Serviços. 

 
Artigo 57º 

Bancas de Engraxadores 
 

1. A ocupação de passeios e placas do espaço público para exercício de actividade de engraxador só é autorizada nos locais 
previamente estabelecidos. 
 
2. Mediante despacho do Presidente da Câmara poderão ser realizados concursos públicos para atribuição de locais para 
exercício desta actividade, podendo reservar-se um certo número de licenças para atribuição segundo critérios 
eminentemente sociais. 
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Artigo 58º 

Bancas de Apoio à Venda Ambulante ou a Mercados de Levante 
 

1. A ocupação de locais no espaço público com bancas de apoio à venda ambulante só poderá ser autorizada em locais 
previamente estabelecidos pelo Presidente da Câmara em resultado de projecto de ordenamento do espaço e do mobiliário 
urbano correspondente. 
 
2. A atribuição de licenças estará dependente do cumprimento das normas relativas à venda ambulante e deverá processar-se 
por despacho do Presidente da Câmara podendo ser realizados concursos públicos para o efeito. 

 
 

Subsecção II 
Esplanadas Abertas 

 
Artigo 59º 

Noção e Localização 
 

1. Entende-se por esplanada aberta, para efeitos do presente Regulamento, a instalação no espaço público de mesas, cadeiras 
e chapéus de sol destinados a apoiar exclusivamente estabelecimentos de restauração e bebidas e sem qualquer tipo de 
protecção frontal. 
 
2. A ocupação referida no número anterior só é autorizada em frente dos citados estabelecimentos. 
 
3. Mediante despacho do Presidente da Câmara, pode ser autorizada a instalação de esplanadas afastadas das fachadas dos 
respectivos estabelecimentos, desde que fique assegurado de ambos os lados das mesmas, um corredor para a circulação de 
peões de largura não inferior a 2,25m. 

 
Artigo 60º 

Condições de Instalação 
 

1. A ocupação não pode prejudicar a circulação de peões reservando sempre um corredor de largura não inferior a de 2,25m 
contado: 
 
a) A partir do rebordo exterior do lancil do passeio, em passeio sem caldeiras; 
b) A partir do limite interior ou balanço do respectivo elemento mais próximo da fachada do estabelecimento, em passeios 
com caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano. 
 
2. Para além do disposto no artigo 45º, a ocupação do espaço público com esplanadas, não deverá exceder a fachada do 
estabelecimento respectivo, nem dificultar o acesso livre e directo ao mesmo em toda a largura do vão da porta, num espaço 
não inferior a 1,20m. 
 
3. Quando a fachada do estabelecimento for comum a outros estabelecimentos é indispensável a autorização escrita de todos. 
 
4. Excepcionalmente poderão ser excedidos os limites previstos no nº 2 do presente artigo, quando não prejudique o acesso 
a estabelecimentos e/ou prédios contíguos devendo para tal o requerimento inicial ser acompanhado da necessária 
autorização escrita do proprietário ou proprietários em causa. 
 
5. O mobiliário a utilizar nas esplanadas abertas deve apresentar qualidade em termos de desenho, materiais e construção, 
aspectos que serão analisados com maior rigor sempre que se trate de esplanadas integradas em áreas históricas e de imóveis 
classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de protecção dos mesmos. 
 
6. Fora do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, o equipamento amovível da respectiva 
esplanada aberta deverá ser retirado do espaço público. 
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Subsecção III 
Estrados 

 
Artigo 61º 

Condições de Instalação 
 

1. A utilização de estrados só poderá ser autorizada se aqueles forem construídos em módulos amovíveis e salvaguardadas as 
devidas condições de segurança, bem como as regras gerais constantes no artigo 45º. 
 
2. A altura máxima dos estrados será definida pela cota máxima da soleira da porta de entrada. 
 
3. Em qualquer caso o estrado só poderá ser autorizado quando o desnível do pavimento for superior a 5%. 

 
 

Subsecção IV 
Guarda-Ventos 

 
Artigo 62º 

Condições de Instalação 
 

1. A instalação de guarda-ventos só pode ser autorizada nas seguintes condições: 
 
a) Só podem ser instalados junto de esplanadas e durante a época do seu funcionamento ; 
b) Devem ser colocados perpendicularmente ao plano marginal da fachada, não ocultar referências de interesse público nem 

prejudicar a segurança, a salubridade, a boa visibilidade do local ou as árvores  existentes; 
c) A distância do seu plano inferior ao pavimento  deve ser no mínimo de 0,05m, não podendo a altura dos mesmos exceder 

2,00m, contados a partir do solo; 
d) Não podem ter avanço superior ao da esplanada nem em qualquer caso superior a 3,00m; 
e) Quando exista uma parte opaca, esta não pode ultrapassar a altura de 0,60m, contada a partir do solo; 
f) A sua colocação junto a outros estabelecimentos só pode fazer-se desde que entre eles e as montras ou acessos daqueles 

fique uma distância não inferior a 1,20m; 
g) Os vidros se utilizados deverão ser inquebráveis e não poderão exceder 1,35m de altura e 1,00m de largura. 
 
2 .Entre o guarda-ventos e qualquer outro elemento de equipamento urbano ou de mobiliário urbano deverá 
obrigatoriamente existir uma distância nunca inferior a 2,25m. 

 
 

Subsecção V 
Esplanadas Fechadas 

 
Artigo 63º 
Noção 

 
Por esplanada fechada entende-se o espaço coberto e limitado por superfícies que lhe garantam uma relação de transparência 
interior/exterior, concebido como estrutura de carácter transitório e cujo licenciamento é de natureza precária e onde são 
instaladas mesas e cadeiras no espaço público, destinadas a apoiar exclusivamente estabelecimentos de restauração e bebidas. 

 
Artigo 64º 
Limites 

 
1. A instalação de esplanadas fechadas deve deixar livre para circulação de peões um espaço de passeio nunca inferior a 
2,25m, medidos nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 60º. 
 
2. Em caso algum será autorizada esplanada fechada que ocupe mais de metade da largura do passeio, com o limite de 3,5m. 
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Artigo 65º 

Características de Forma e Construção 
 

1. No fecho de esplanadas dá-se preferência às estruturas metálicas, podendo admitir-se a introdução de elementos 
valorizadores do projecto noutros materiais, sem prejuízo da ressalva do carácter sempre precário dessas construções. 
 
2. Os materiais a aplicar deverão ser de boa qualidade, principalmente no que se refere a perfis, vãos de abertura e de correr, 
pintura e termo lacagem, devendo a nível do sistema de cobertura salvaguardar o correcto e necessário isolamento acústico 
na esplanada a no piso confinante do edifício. 
 
3. O pavimento da esplanada fechada, deverá preferencialmente, manter o pavimento existente. 
 
4. A estrutura principal de suporte da esplanada, deverá ser desmontável, devendo prever-se a sua aplicação com um sistema 
de fácil remoção nomeadamente módulos amovíveis, devido à eventual necessidade de acesso às infraestruturas existentes no 
subsolo, por parte da Câmara Municipal e dos operadores. 
 
5. É interdita a afixação de toldos ou sanefas nas esplanadas fechadas. 
 
6. No âmbito do presente Regulamento, não são permitidas alterações às fachadas dos edifícios, em si representadas no 
projecto da esplanada fechada. 

 
 

Secção III 
Toldos, Alpendres e Sanefas 

 
Artigo 66º 
Noção 

 
Para efeitos do presente Regulamento entende-se por: 
 
a) Toldo - elemento de protecção contra agentes climatéricos feito de lona ou material idêntico, rebatível, aplicável a vãos de 

portas, janelas e montras de estabelecimentos comerciais; 
b) Alpendre - elemento rígido de protecção contra agentes climatéricos, com pelo menos uma água, aplicável a vãos de 

portas, janelas e montras de estabelecimentos comerciais; 
c) Sanefa - elemento vertical de protecção contra agentes climatéricos feito de lona ou material idêntico, aplicável a arcadas 

ou vãos vazados de estabelecimentos comerciais. 
 

Artigo 67º 
Limites 

 
Na instalação de toldos, alpendres ou palas e respectivas sanefas, observar-se-ão os seguintes limites: 
 
a) Em passeio de largura superior a 2,00m a ocupação deverá sempre deixar livre um espaço não inferior a 0,80m em relação 

ao limite externo do passeio; 
b) Em passeios de largura inferior a 2,00m a ocupação deverá sempre deixar livre um espaço não inferior a 0,40m em relação 

ao limite externo do passeio, podendo ser fixada uma distância superior sempre que o tráfego automóvel ou a existência 
ou previsão da instalação de equipamento urbano o justifiquem; 

c) Em caso algum a ocupação pode exceder o balanço de 3,00m, bem como, lateralmente, os limites das instalações 
pertencentes ao respectivo estabelecimento; 

d) A instalação deve fazer-se, de modo a que a menor distância ao solo seja igual ou superior a 2,10m ou 2,5m, conforme se 
trate de toldo ou alpendre, e nunca acima do nível do tecto do estabelecimento a que pertençam; 

e) O limite inferior das sanefas deverá ficar a uma distância do solo igual ou superior a 2,10m. 
 

Artigo 68º 
Proibições 

 
1. É proibido afixar ou pendurar quaisquer objectos nos toldos, alpendres e sanefas. 
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2. Exceptua-se ao disposto no número anterior a afixação de mensagens publicitárias, licenciadas pela Câmara Municipal nos 
termos do presente Regulamento. 

 
Artigo 69º 
Sanefas 

 
Só poderão ser autorizadas sanefas após o licenciamento do respectivo alpendre ou pala. 

 
Artigo 70º 

Zonas Especiais 
 

1. O mobiliário urbano a instalar nos locais adiante mencionados, deverá ter em conta as normas e recomendações do 
Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR): 
 
a) Imóveis Classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de protecção das mesmas; 
b) Núcleos Antigos Delimitados e respectivas áreas periféricas de protecção. 
 
2. O mobiliário urbano constante da alínea a) do número anterior encontra-se sujeito a parecer prévio do IPPAR. 
 
3. Nos respectivos núcleos antigos poderão ser estabelecidos condicionamentos à instalação de elementos referidos nesta 
secção, mediante normas a aprovar em estudos de ordenamento. 

 
 

Secção IV 
Outras Ocupações de Apoio a Estabelecimentos 

 
Subsecção I 
Floreiras 

 
Artigo 71º 

Condições de Instalação 
 

As floreiras deverão apresentar qualidade ao nível do desenho, dos materiais e do estado de manutenção das plantas 
instaladas. 

 
Artigo 72º 
Publicidade 

 
Caso seja possível publicidade, esta deverá restringir-se ao nome/logotipo do estabelecimento. 

 
 

Subsecção II 
Vitrinas 

 
Artigo 73º 
Noção 

 
Entende-se por vitrina, para efeitos do presente Regulamento, qualquer mostrador envidraçado ou transparente, colocado no 
paramento dos edifícios, onde se expõem objectos à venda em estabelecimentos comerciais. 

 
Artigo 74º 

Condições de Instalação 
 

1. Apenas serão admitidas vitrinas para exposição de menus em estabelecimentos de restauração e bebidas, devendo 
localizar-se junto à porta de entrada do respectivo estabelecimento, preferencialmente encastradas. 
 
2. Excepcionalmente poderão ser autorizadas vitrinas junto à porta de entrada de estabelecimentos comerciais que não 
possuam montras. 
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3. Na instalação de vitrinas, o respectivo balanço não pode exceder 0,25m a partir do plano marginal do edifício, nem a 
distância ao solo ser inferior a 0,40m. 
 
4. Na sua instalação, não poderão sobrepor cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, 
gradeamentos e outros elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 
 
5. A vitrina deve garantir uma integração equilibrada na fachada dos edifícios e uma boa relação com as caixilharias existentes 
no estabelecimento e no edifício. 

 
 

Subsecção III 
Exposições 

 
Artigo 75º 
Noção 

 
A ocupação do espaço público poderá ser autorizada para efeitos de exposição de objectos desde que obedeça às normas 
constantes deste Regulamento. 

 
Artigo 76º 

Exposição de Apoio a Estabelecimentos 
 

1. As ocupações com estruturas de exposição, quando destinadas a apoio de estabelecimentos, poderão ser autorizadas desde 
que respeitem as seguintes condições: 
 
a) A ocupação não pode prejudicar a circulação de peões, deixando sempre livre, para esse efeito, um corredor de largura não 

inferior a 2,25m, definido entre o lancil e a zona ocupada; 
b) A ocupação não pode exceder 0,60m ou 0,80m a partir do plano marginal da edificação conforme a largura do passeio seja 

até 3,00m ou superior, respectivamente; 
c) A distância do plano inferior dos expositores ao pavimento será, no mínimo de 0,40m sempre que se trate de produtos 

alimentares, não podendo, em nenhum caso, a altura das instalações exceder 1,5m a partir do solo; 
d) A colocação dos expositores não pode, em qualquer caso, dificultar o acesso livre e directo ao próprio estabelecimento em 

toda a largura do vão da entrada, nem prejudicar o acesso ao prédio em que o estabelecimento se integre ou aos prédios 
adjacentes 

 
2. Fora do horário de funcionamento dos estabelecimentos, todos os equipamentos de apoio terão que ser retirados do 
espaço público. 

 
Artigo 77º 

Grandes Exposições 
 

1. As ocupações do espaço público ou em áreas expectantes com estruturas de exposição destinadas à promoção de marcas, 
campanhas de sensibilização ou qualquer outros eventos, podem ser autorizadas desde que obedeçam às seguintes condições: 
 
a) As estruturas de apoio ou quaisquer dos elementos expostos não poderão exceder a altura de 5,00m; 
b) Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida da área de exposição sempre que as estruturas ou o 

equipamento exposto possam, pelas suas características, afectar directa ou indirectamente a envolvente ambiental. 
 
2. As autorizações referidas no número anterior não deverão exceder o prazo de 60 dias, acrescido do período necessário à 
montagem e desmontagem que será fixado caso a caso. 

 
 

Secção V 
Pilaretes 

 
Artigo 78º 
Noção 

 
Entende-se por pilaretes, para efeitos deste Regulamento, os elementos de protecção, fixos ao passeio, que têm como função, 
a delimitação de espaços. 
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Artigo 79º 

Condições de Instalação 
 

1. A implantação de pilaretes, deve obedecer a um estudo prévio da zona, de modo a abranger áreas contínuas de 
características semelhantes, salvaguardando as condições de circulação, acessibilidade pedonal e rodoviária. 
 
2. O modelo a instalar deverá ser aprovado pela Câmara Municipal. 
 
3. Se o pedido for de interesse particular, poderá o Município autorizar a sua colocação, desde que se respeite o disposto nos 
números anteriores, devendo o requerente suportar os respectivos custos. 

 
 

Secção VI 
Ocupações Temporárias 

 
Subsecção I 

Ocupações Periódicas 
 

Artigo 80º 
Noção 

 
Entende-se por ocupação periódica, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se efectua no espaço público, em 
épocas do ano determinadas, nomeadamente durante períodos festivos, com actividades de carácter diverso, como acontece 
com circos, carrosséis e outras similares. 

 
Artigo 81º 

Condições de Instalação 
 

1. A ocupação dos espaços públicos com instalação de circos, carrosséis e similares só é possível em locais a aprovar pela 
Câmara Municipal. 
 
2. Durante o período de ocupação, o requerente fica sujeito ao cumprimento de regulamentação existente sobre o ruído e 
recolha de lixos, e também a que respeita à utilização de publicidade sonora e luminosa e à limpeza do local ocupado. 
 
3. As instalações e anexos devem apresentar-se sempre em bom estado de conservação e limpeza. 
 
4. As feras ou animais, quando os haja, devem ser alojados num local único, devidamente escolhido e fora do alcance do 
público. 
 
5. A arrumação de carros e viaturas de apoio deve fazer-se dentro da área licenciada para a ocupação. 

 
 

Subsecção II 
Ocupações Ocasionais 

 
Artigo 82º 
Noção 

 
Entende-se por ocupação ocasional, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se pretenda efectuar ocasionalmente 
no espaço público ou em áreas expectantes e destinada ao exercício de actividades promocionais de natureza didáctica e/ou 
cultural, campanhas de sensibilização ou qualquer outro evento, recorrendo à utilização de estruturas de exposição de 
natureza diversa, nomeadamente tendas, pavilhões, estrados. 

 
Artigo 83º 

Condições de Instalação 
 

1. A ocupação ocasional do espaço público com estruturas de exposição deverá obedecer, ao disposto nos artigos 38º a 44º 
do presente Regulamento. 
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2. Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida em relação à área de exposição sempre que as estruturas ou 
o equipamento exposto possam, pelas suas características, afectar directa ou indirectamente a envolvente ambiental. 

 
Artigo 83º A 

Viaturas para venda 
 

Não é permitida a ocupação da via pública com viaturas que exibam qualquer tipo de mensagens, sinais, meios ou indícios 
que suscitem a ideia de tentativa de transacção comercial da viatura, e ainda, todas as que não decorram da sua normal 
utilização e circulação, e que se revelem para esse efeito dispensáveis, desde que não constituam situações de publicidade 
licenciada. 

 
 

Subsecção III 
Ocupações de Carácter Cultural - Pintores, Caricaturistas, Artesãos, Músicos, Actores e Outros 

 
Artigo 84º 
Noção 

 
São consideradas ocupações ocasionais de carácter cultural, para efeitos do presente Regulamento, aquelas cujo exercício da 
actividade artística (pintura, artesanato, música e representação) é realizada no espaço público. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
Condições Técnicas Específicas Relativas ao Licenciamento de Suportes Publicitários 

 
Secção I 

Publicidade Afecta A Mobiliário Urbano 
 

Artigo 85º 
Noção 

 
Consideram-se suportes publicitários autónomos, para efeitos do presente Regulamento, as peças de mobiliário urbano ou os 
dispositivos com estrutura própria de fixação ao solo, cuja função principal é a afixação de mensagens publicitárias, 
nomeadamente: 
 
a) Painel - dispositivo estático ou rotativo, constituído por uma superfície para afixação de mensagens publicitárias, de 

dimensão superior a 4m², envolvida por uma moldura, e estrutura de suporte fixada directamente ao solo; 
b) Mupi -peça de mobiliário urbano biface, dotada de iluminação interior, concebida para servir de suporte à afixação de 

cartazes publicitários. 
c) Coluna Publicitária - peça de mobiliário urbano de forma predominantemente cilíndrica, dotada de iluminação interior, 

apresentando por vezes uma estrutura dinâmica que permite a rotação das mensagens publicitárias; 
d) Direccionador (Mupe) - peça de mobiliário urbano mono ou biface, com estrutura de suporte fixada directamente ao solo, 

não luminosa, concebida para suportar setas direccionais, com afixação acima dos 2,20m de altura. 
 
 

Subsecção I 
PAINÉIS 

 
Artigo 86º 

Condições de Instalação 
 

1. Não podem ser afixados painéis em edifícios nem serem colocados em frente de vãos dos mesmos. 
 
2. Quando afixados em tapumes, vedações ou elementos congéneres, os painéis deverão ser sempre nivelados. 
 
3. A estrutura de suporte deve ser metálica e na cor mais adequada ao ambiente e estética do local. 
 
4. O painel conterá, obrigatoriamente, no canto inferior direito uma placa identificativa da identidade do requerente, bem 
como o número da licença atribuída pela entidade competente, devendo ser ambas visíveis e inequívocas. 
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5. Após o deferimento do pedido, o levantamento do respectivo alvará de licença fica condicionado à entrega de cópia do 
contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença responsável por todos os danos resultantes da 
instalação e pela manutenção destes suportes publicitários. 

 
Artigo 87º 

Dimensão dos Painéis 
 

1. Os painéis devem ter a altura máxima de 3,00m e largura máxima de 8,00m devendo ser assegurado o correcto 
dimensionamento de modo a que não seja posto em causa o ambiente e a estética dos locais pretendidos. 
 
2. A distância entre a moldura dos painéis e o solo não pode ser inferior a 2,50m. 
 
3. Os painéis podem ter saliências, desde que: 
 
a) Não ultrapassem na sua totalidade 0,50m para o exterior na área central e 1m² de superfície; 
b) Não ultrapassem 0,50m de balanço em relação ao seu plano; 
c) A distância entre a parte inferior da saliência e o solo não seja inferior a 3,00m. 

 
Artigo 88º 

Outras Disposições 
 

1. Os suportes publicitários não poderão manter-se no local sem publicidade por mais de 30 dias, devendo o respectivo 
titular proceder, no prazo de 8 dias a contar da notificação, à sua remoção, sob pena da Câmara Municipal proceder à 
mesma, debitando-lhe todos os custos. 
 
2. É obrigatória a colocação nos dispositivos gráficos e/ou publicitários, em local visível, da identificação do titular da 
respectiva licença, não podendo esta exceder as dimensões de 0,40X0,20m. 

 
Artigo 89º 

Condições de Instalação de Painéis em Tapumes, Vedações, ou Elementos Congéneres 
 

1. É interdita a instalação de painéis em tapumes nas áreas de imóveis classificados, em vias de classificação ou abrangidas 
por zonas de protecção dos mesmos e nos núcleos antigos. 
 
2. Só é autorizada a instalação de painéis em tapumes, enquanto no local decorrerem obras. 
 
3. As obras a que se refere o numero anterior, deverão ter um desenvolvimento vertical, acima do solo, com pelo menos 5m 
de altura. 
 
4. Na instalação dos painéis, a sua estrutura de fixação ao solo terá que ficar colocada no interior do tapume, vedação ou 
elemento congénere. 
 
5. Poderão ser instaladas mensagens publicitárias nos próprios tapumes de obra. 

 
 

Subsecção II 
MUPIS 

 
Artigo 90º 

Condições de Licenciamento 
 

O licenciamento da ocupação do espaço público com mupis, será precedido de hasta pública, concurso público ou a 
requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à instalação dos mesmos. 

 
Artigo 91º 

Condições de Instalação 
 

À instalação de mupis é aplicável o disposto nos artigos 38º a 45º. 
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SUBSECÇÃO III 

COLUNAS PUBLICITÁRIAS 
 

Artigo 92º 
Condições de Licenciamento 

 
O licenciamento da ocupação do espaço público com colunas publicitárias, será sempre precedido de hasta pública, concurso 
público ou  a requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à instalação dos mesmos  

 
Artigo 93º 

Condições de Instalação 
 

Sem prejuízo do disposto nos artigos, 38º a 45º, as colunas publicitárias, devem ser instaladas em espaços amplos, como 
sejam, praças e largos, sendo proibido a sua colocação em passeios de largura inferior a 6,00m. 

 
 

Subsecção IV 
Bandeirolas 

 
Artigo 94º 
Definição 

 
Para efeitos deste Regulamento entende-se por bandeirola todo o suporte afixado em poste, candeeiro ou outra estrutura 
semelhante. 

 
Artigo 95º 
Dimensões 

 
1. As bandeirolas devem ter uma das seguintes dimensões: 
 
a) 1,20m de altura por 0,80m de largura como limites máximos; 
b) 1m de altura por 0,60m de largura como limites mínimos. 
 
2. Poderão ser licenciadas, a título excepcional devidamente fundamentado, bandeirolas com outras dimensões desde que 
não fique posta em causa a visibilidade da sinalização de trânsito, nem o ambiente e a estética dos locais pretendidos. 

 
Artigo 96º 

Condições de Instalação 
 

1. As bandeirolas só podem ser colocadas em posição perpendicular à via. 
 
2. A distância entre a parte inferior das bandeirolas e o solo não pode ser inferior a 3,00m havendo passeios ou 4,50m 
inexistindo passeios. 
 
3. A distância entre a fachada do edifício mais próximo e o bordo exterior das bandeirolas não pode ser inferior a 2,00m. 

 
 

Subsecção V 
Faixas, Pendões e Outros Semelhantes 

 
Artigo 97º 
Definição 

 
Para efeitos do presente Regulamento entende-se por faixas, pendões e outros semelhantes, todo o meio publicitário 
constituído por tecido ou tela, fixado temporariamente em poste, candeeiro ou outro semelhante. 
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Artigo 98º 

Condições de Instalação 
 

A colocação de faixas, pendões e outros semelhantes não pode constituir perigo para a circulação pedonal e rodoviária, 
devendo a distância entre a parte inferior e o solo, ser no mínimo 3,00m. 

 
 

Subsecção VI 
Cartazes, Dísticos Colantes e Outros Semelhantes 

 
Artigo 99º 
Definição 

 
Para efeitos deste Regulamento, entende-se por cartaz, dístico colante e outros semelhantes, todo o meio publicitário 
temporário, constituído por papel ou tela, colocado ou por outro meio afixado directamente em local que confine com o 
espaço público. 

 
Artigo 100º 

Condições de Aplicação 
 

A afixação de cartazes, dísticos colantes ou outros semelhantes só poderá ter lugar em locais de domínio público ou privado 
devidamente autorizados para o efeito, ou em tapumes ou outras vedações provisórias, pertença dos interessados ou com 
autorização devidamente comprovada dos titulares do direito sobre os mesmos. 

 
 

Secção II 
Anúncios Luminosos, Iluminados, Electrónicos e Semelhantes 

 
Artigo 101º 
Definição 

 
Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 
 
a) Anúncio Luminoso - todo o suporte que emita luz própria; 
b) Anúncio Iluminado - todo o suporte sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz; 
c) Anúncio Electrónico - sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens e/ou com possibilidade de ligação de 

TV e vídeo. 
 

Artigo 102º 
Condições de Aplicação 

 
A colocação dos anúncios a que se refere o artigo anterior sobre o espaço do domínio público deve respeitar: 
 
a) A distância de 2,50m da parte inferior dos anúncios em relação ao solo; 
b) A distância de 0,50m medida na horizontal dos anúncios em relação ao bordo exterior do lancil do passeio; 
c) A distância de 0,50m medida na horizontal do plano exterior dos anúncios em relação à faixa de rodagem se delimitada 

por pintura, berma e/ou valeta caso não exista passeio. 
 

Artigo 103º 
Estrutura, Termo de Responsabilidade e Seguro 

 
1. As estruturas ou suportes dos anúncios luminosos, iluminados, electrónicos ou semelhantes instalados em edifícios e em 
espaços afectos ao domínio público devem ser da cor mais adequada ao ambiente e estética do local. 
 
2. Após o deferimento do pedido, o levantamento do respectivo alvará de licença fica condicionado à entrega de cópia do 
contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença responsável por todos os danos resultantes da 
instalação e manutenção dos dispositivos publicitários. 
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Secção III 

Publicidade Instalada em Edifícios 
 

Artigo 104º 
Noção 

 
Para efeitos do presente Regulamento, a publicidade a instalar em edifícios, deve obedecer a regras específicas de acordo com 
o seu local de inserção, considerando-se as seguintes classes: 
 
a) Publicidade instalada em fachadas; 
b) Publicidade instalada em empenas ou alçados laterais cegos; 
c) Publicidade instalada em pisos térreos. 

 
Artigo 105º 

Princípios Reguladores 
 

A instalação de publicidade em edifícios só poderá ocorrer quando se integrar harmoniosamente na arquitectura do imóvel, e 
constituir um elemento valorizador do edifício e da paisagem envolvente, considerando-se como aspectos essenciais a ter em 
atenção, para este efeito, a composição, a escala, a forma e as cores da mensagem. 

 
Artigo 106º 
Proibições 

 
É interdita a instalação de publicidade em telhados, coberturas ou terraços. 

 
 

Subsecção I 
Publicidade Instalada em Fachadas 

 
Artigo 107º 
Noção 

 
Entende-se por publicidade instalada em fachadas, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se situa acima do piso 
térreo. 

 
Artigo 108º 

Condições de Instalação 
 

1. Só é permitida a instalação de publicidade em fachadas, a entidades localizadas no edifício e no piso ou pisos respectivos. 
 
2. Devem ser utilizados preferencialmente, suportes publicitários constituídos por letras ou símbolos soltos ou recortados, 
aplicados directamente aos paramentos. 
 
3. A colocação de dispositivos publicitários em fachadas, só poderá conter o nome/logotipo da entidade e a indicação da 
actividade principal. 

 
 

Subsecção II 
Publicidade Instalada em Empenas ou Alçados Laterais Cegos 

 
Artigo 109º 
Noção 

 
Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 
 
a) Empena - parede lateral de um edifício, sem vãos, que confina com propriedade privada; 
b) Alçado Lateral Cego - alçado lateral de um edifício que confina com o espaço público ou propriedade municipal, sem 

vãos. 
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Artigo 110º 
Condições de Instalação 

 
1. A instalação de publicidade em empenas ou alçados laterais cegos, deve obedecer cumulativamente, às seguintes 
condições: 
 
a) Os dispositivos, formas ou suportes, coincidam ou se justaponham, total ou parcialmente, aos contornos das paredes 

exteriores dos edifícios; 
b) O motivo publicitário a instalar seja constituído por uma única composição, não sendo por isso admitida, mais do que 

uma licença por local ou empena; 
c) As mensagens publicitárias e os suportes respectivos não excederem os limites físicos das empenas que lhes servem de 

suporte; 
d) Seja autorizada a sua colocação pelo proprietário confinante, no caso de empenas. 
 
2. A instalação de telas e lonas publicitárias, em prédios com obras em curso, serão recuadas em relação ao tapume de 
protecção e só poderão permanecer no local enquanto decorrerem os trabalhos que, se  interrompidos por período superior 
a 30 dias, deverão ser removidas. 
 
3. Na pintura de mensagens publicitárias em empenas ou alçados laterais cegos, só serão autorizados os pedidos, em que a 
inscrição publicitária, pela sua criatividade e originalidade, possa ser considerada como um benefício para o edifício e para o 
Concelho. 
 
4. Poderá ser exigida uma caução, de montante equivalente ao valor necessário para repor a situação original. 

 
 

Subsecção III 
Publicidade Instalada em Pisos Térreos e em Obras de Construção 

 
Artigo 111º 
Noção 

 
Entende-se por publicidade instalada em pisos térreos, para efeitos do presente Regulamento, a que se refere aos dispositivos 
publicitários instalados ao nível da entrada dos edifícios, nos locais das obras e nas montras dos estabelecimentos comerciais, 
nomeadamente os seguintes: 
 
a) Chapa - suporte aplicado em paramento liso, usualmente utilizado para assinalar escritórios ou  outras actividades 

similares; 
b) Pala - elemento rígido, com predomínio da dimensão horizontal, fixo aos paramentos das fachadas e funcionando como 

suporte para afixação/inscrição de mensagens publicitárias; 
c) Letreiro - dispositivo publicitário constituído por placa, por letras ou símbolos recortados, fixos aos paramentos das 

fachadas; 
d) Tabuleta/Dispositivo Biface - suporte instalado perpendicularmente às fachadas dos edifícios, com mensagem publicitária 

em ambas as faces. 
 

Artigo 112º 
Condições de Instalação e Dimensões de Chapas 

 
1. Em cada edifício, as chapas devem ser todas do mesmo tamanho, cor e material e estar alinhadas, deixando entre si 
distâncias regulares. 
 
2. Só será autorizada a instalação de uma chapa por cada fracção autónoma. 
 
3. Não podem ser colocadas acima do nível do tecto do piso térreo. 
 
4. A maior dimensão não exceder os 0,60m e a máxima saliência de 0,03m. 
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Artigo 113º 

Condições de Instalação de Palas 
 

Não podem sobrepor cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros 
elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 

 
Artigo 114º 

Dimensões e Distâncias a Observar nas Palas 
 

1. As palas não podem exceder o limite lateral dos estabelecimentos, nem um balanço de 0,50m em relação à fachada. 
 
2. A instalação deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior a 2,50m e nunca acima do nível do tecto do 
estabelecimento a que pertençam. 

 
Artigo 115º 

Condições de Instalação de Letreiros 
 

Os letreiros devem ser, preferencialmente, em letras ou símbolos, soltos ou recortados e não podem sobrepor cunhais, 
pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse 
arquitectónico ou decorativo. 

 
Artigo 116º 

Dimensões e Distância, a Observar nos Letreiros 
 

1. Os letreiros não podem exceder o limite lateral dos estabelecimentos, nem um balanço de 0,10m em relação à fachada. 
 
2. A instalação deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior a 2,10m e nunca acima do nível do tecto do 
estabelecimento a que pertençam.  

 
Artigo 117º 

Condições de Instalação de Tabuletas/Dispositivos Biface 
 

1. Só será autorizada a instalação de uma tabuleta ou dispositivo biface por cada fracção autónoma a qual não poderá ser 
colocada acima do piso térreo. 
 
2. Em cada edifício, deverá procurar-se que as tabuletas ou dispositivos biface tenham todos o mesmo tamanho e que a sua 
instalação defina um alinhamento, deixando entre si distâncias regulares. 

 
Artigo 118º 

Dimensões a Observar nas Tabuletas/Dispositivos Biface 
 

1. A dimensão máxima das tabuletas ou dispositivos biface não pode exceder 0,70m nem o seu afastamento ao plano 
marginal dos edifícios exceder  50%  daquela. 
 
2. A espessura das tabuletas ou dos dispositivos biface não deve exceder 0,20m,  quando emitam luz própria,  e 0,03m 
quando não emitam. 

 
Artigo 119º 

Distâncias a Observar nas Tabuletas/Dispositivos Biface 
 

1. O limite inferior das tabuletas ou dispositivos biface não pode distar menos de 2,20m do solo. 
 
2. Quando os passeios tiverem largura inferior a 2m, a distância entre o bordo exterior do elemento e o limite do passeio não 
poderá ser inferior a 0,50m, podendo ser fixada uma distância superior sempre que o tráfego automóvel ou a existência ou 
previsão de instalação de equipamento urbano o justifiquem. 
 
3. Não podem ser instaladas tabuletas ou dispositivos biface, a menos de 3m de dispositivos similares. 
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4. Exceptuam-se do disposto no número anterior em que outras distâncias poderão ser consideradas, os casos em que se 
trate da instalação de tabuletas ou dispositivos biface, em galerias ou centros comerciais, em que tenha sido entregue um 
projecto tipo, com a respectiva autorização do condomínio, prevendo a utilização de modelos de equipamento com as 
mesmas características, em toda a fachada do edifício. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
Penalidades 

 
Artigo 120º 
Remoção 

 
1. Em caso de caducidade, de revogação ou cancelamento, deve o respectivo titular proceder à remoção do mobiliário 
urbano e suportes publicitários instalados ou à eliminação da mensagem publicitária, no prazo de 10 dias, após o termo do 
prazo de validade, depois de notificado para o efeito pela Câmara Municipal. 
 
2. Quando o titular da licença não cumpra o estipulado no número anterior a Câmara Municipal procederá a expensas 
daquele, à remoção dos meios ou suportes utilizados, sem prejuízo da aplicação de quaisquer normas de carácter 
sancionatório a que haja lugar. 
 
3. Em caso de utilização abusiva do espaço público, ou privado, sem licença ou fora dos condicionalismos autorizados, a 
Câmara Municipal poderá proceder a expensas do infractor à remoção do mobiliário urbano, dos suportes publicitários e das 
viaturas que se encontrem em infracção ao disposto no artigo 83º A, bem como à eliminação das mensagens publicitárias, 
sem prévia notificação do titular.. 
 
4. A Câmara Municipal de Odivelas não se responsabilizará por eventuais danos resultantes das remoções previstas nos 
números anteriores. 

 
Artigo 121º 

Contra-Ordenações 
 

Constituem contra-ordenações: 
 
a) A ocupação do espaço público com mobiliário urbano, designadamente com quiosques, esplanadas, palas, toldos, 

alpendres, floreiras, e ainda com outros objectos que, não possuindo natureza de mobiliário urbano, se encontrem 
instalados ou apoiados no espaço público, permitindo um uso, prestando um serviço ou apoiando uma actividade titulada 
por correspondente alvará de licença de ocupação do espaço público, sem que para tal se encontrem habilitados; 

b) A instalação de suportes publicitários e a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, efectuadas sem licença; 
c) As falsas declarações, como interposta pessoa, visando a obtenção da licença, bem como sobre as disposições legais ou 

regulamentares aplicáveis ao respectivo projecto; 
d) A transmissão da licença a outrém não autorizada, bem como a cedência de utilização do espaço licenciado, ainda que 

temporariamente; 
e) A adulteração dos elementos, tal como aprovados ou alterações da demarcação efectuada; 
f) A violação do dever de segurança e vigilância previsto no artigo 32º; 
g) A violação do dever de higiene e de apresentação previsto no artigo 34º; 
h) O incumprimento pelo responsável pela ocupação abusiva da determinação de proceder à remoção voluntária dos 

elementos de mobiliário urbano instalados, bem como de outros objectos instalados no espaço público; 
i) A instalação de suportes publicitários, bem como a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias que não respeitem os 

critérios a que se referem os artigos 38º a 45º, bem como as condições do respectivo licenciamento; 
j) A instalação de mobiliário urbano, ou de outros objectos que, não possuindo natureza de mobiliário urbano, se encontrem 

instalados ou apoiados no espaço público, permitindo um uso, prestando um serviço ou apoiando uma actividade, que 
não respeitem os critérios a que se referem os artigos 38º a 45º, bem como as condições do respectivo licenciamento; 

k) A não remoção do mobiliário urbano e dos suportes publicitários dentro do prazo de remoção voluntária previsto neste 
regulamento; 

l) Montagem de mobiliário urbano e suportes publicitários no espaço público por empresas prestadoras deste serviço, sem 
que tenha sido emitido o respectivo alvará de licença. 

m) A ocupação da via pública com viaturas que exibam qualquer tipo de mensagens, sinais, meios ou indícios que suscitem a 
ideia de tentativa de transacção comercial da viatura, e ainda, todas as que não decorram da sua normal utilização e 
circulação, e que se revelem para esse efeito dispensáveis, desde que não constituam situações de publicidade licenciada. 
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2. A tentativa e a negligência são puníveis. 
 
 

Artigo 121º A 
Outras infracções 

 
 

1. Qualquer outra violação ao disposto no presente Regulamento constitui contra-ordenação punível com coima. 
 
2. Não estando previsto o respectivo montante, a coima será fixada de acordo com as molduras previstas no artigo 17º do 
Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro com as respectivas alterações. 
 
 
 
 

Artigo 122º 
Coimas 

 
1. As contra-ordenações previstas no artigo anterior são puníveis com coimas graduadas: 
 
a) De 1 a 5 vezes o Salário Mínimo Nacional, no caso das alíneas a), b), c), d) e l); 
b) De metade a 3 vezes o Salário Mínimo Nacional, no caso das alíneas e), h), i) e j); 
c) Da décima parte a 1.5 vezes o Salário Mínimo Nacional, nos casos das alíneas f), g) e k). 
d) De 1 a 3 vezes o Salário Mínimo Mensal, no caso da alínea m), se praticada por pessoa singular que não seja comerciante e 

de 2 a 7 vezes o Salário Mínimo Nacional se praticada por pessoa colectiva ou comerciante. 
 
2. Quando o infractor for pessoa colectiva, os limites mínimo e máximo das coimas são elevados para o dobro. 

 
Artigo 123º 
Fiscalizações 

 
1. Compete à Fiscalização Municipal a verificação do cumprimento do presente Regulamento, do cumprimento por parte do 
titular da licença das obrigações e condições de licenciamento a que esteja vinculado, bem como a investigação e participação 
de qualquer evento ou circunstância susceptível de implicar responsabilidade por contra-ordenação. 
 
2. As autoridades policiais podem accionar as medidas cautelares legalmente instituídas para impedir o desaparecimento, 
destruição e/ou ocultação de provas. 
 
3. A competência fiscalizadora e sancionatória relativa às contra-ordenações previstas no artigo 83º A e na alínea m) do artigo 
121º pertence à Câmara Municipal. 

 
Artigo 124º 

Aplicação das Coimas 
 

Compete ao Presidente da Câmara, a aplicação das coimas previstas no artigo 122º. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

 
Artigo 125º 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 
 

Os planos municipais de ordenamento do território a vigorar na área do Município de Odivelas poderão estabelecer 
disposições específicas sobre a ocupação de espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 
publicitários, em complemento das disposições do presente Regulamento. 
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Artigo 125º A 
Licenças em vigor 

 
 
1 – Os titulares de licenças existentes devem adaptar-se às novas alterações e restantes normativos protocolares no prazo 
máximo de 3 meses, devendo no caso das renovações serem aplicadas todas as alterações no imediato. 
 

Artigo 126º 
Norma Revogatória 

 
São revogadas todas as disposições regulamentares que versem sobre a matéria objecto do presente Regulamento. 

 
Artigo 127º 

Entrada em vigor 
O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação em Boletim Municipal. 
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Protocolo de Delegação de 

Competências  
 

 

Considerando que: 

a) A delegação de actos de Competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia está 

legalmente consagrada na alínea c) do nº6 do Artº 64º da Lei 169/99 de 18 Setembro, 

alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e contemplada no Artº 3º do Regulamento 

Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas; 

 b) Da execução de anteriores Protocolos de Delegação de Competências resultaram benefícios 

para o interesse comum, que se presume deverem continuar no futuro; 

c) A Câmara Municipal de Odivelas assume que a experiência anterior recomenda a necessidade 

de um continuado aperfeiçoamento deste instrumento no que se refere ao apoio às 

competências delegadas nas Juntas de Freguesia; 

d) A delegação de competências deve ser, por isso mesmo, acompanhada dos meios 

necessários ao seu adequado exercício, num quadro de exigente utilização e racionalização 

dos recursos financeiros, para um maior rigor e eficácia da sua gestão, de forma a ser dado 

cumprimento integral aos princípios gerais da boa conservação e manutenção do património 

público, prossecução do interesse público e da legalidade; 

e) Constitui dever da Câmara Municipal de Odivelas analisar, de forma continuada, o modo como 

as competências delegadas são exercidas pela Junta de Freguesia, fiscalizando, emitindo 

directivas ou orientações ou, ainda, através do envio, por parte desta, de informação escrita 

descritiva e quantitativa em tempo útil, à Câmara Municipal. 
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É celebrado e reciprocamente aceite o presente Prot ocolo de Delegação de 

Actos da Competência da Câmara Municipal de Odivela s, representada pela 

sua Presidente Drª Susana de Carvalho Amador e a Ju nta de Freguesia de 

…………, representada pelo seu Presidente … … … … … … … , conforme 

minuta aprovada na …ª Reunião de Assembleia Municip al de Odivelas 

realizada em …. de Dezembro de 2009 e ratificada na  Assembleia de Freguesia 

de …. ….. realizada em … de ………… … de 2009, que se anexa como fazendo 

parte integrante do presente documento e que ambos os outorgantes assinam 

com total conhecimento do seu conteúdo e alcance da s respectivas cláusulas. 
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ARTIGO 1.º 

(Delegação de Competências) 

 

1. É delegada na Junta de Freguesia a prática de todos os actos necessários ao exercício das 

seguintes competências, nos termos do presente Protocolo: 

a) Manutenção e conservação de escolas do 1.º ciclo, jardins-de-infância da rede pública e 

equipamentos desportivos nela integrados; 

b) Manutenção, conservação e gestão de mercados, incluindo mercados de levante; 

c) Manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados; 

d) Manutenção e conservação de fontes repuxos, quedas de água, cascatas, tanques, lagos 

e outros, com excepção da Junta de Freguesia de Odivelas; 

e) Limpeza das vias e espaços públicos; 

f) Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais, assim como a limpeza 

e conservação das respectivas bermas e valetas; 

g) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos descobertos e campos de 

ténis; 

h) Sinalização horizontal e vertical; 

i) Toponímia; 

j) Licenciamento da ocupação da via pública; 

k) Licenciamento da actividade publicitária; 

l) Transportes escolares. 

 

2. O exercício da delegação de competências pela Junta de Freguesia caracteriza-se pela prática de 

todos os actos necessários à prossecução do interesse público e ainda dos constantes dos 

Anexos I e II que fazem parte integrante deste Protocolo. 

 

 

 

ARTIGO 2.º 

(Manutenção e conservação de Escolas do 1.º ciclo e  Jardins de Infância  

da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas in tegrados) 

 

1.  Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção e conservação de Escolas do 1º Ciclo e Jardins de 

Infância da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas integrados são fixados nas seguintes 

percentagens do custo de construção equivalente dos equipamentos: 

a) Escolas – Edifícios             1,25% 
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b) Escolas – Logradouros      2% 

c) Polidesportivos                  2% 

 

2.  Considera-se, para efeitos do presente Protocolo, que o valor de construção equivalente é fixado 

em € 760,65/M2 para edificação e em € 51,50 para logradouros, polidesportivos e outras áreas 

descobertas. 

 

 

 

ARTIGO 3.º 

(Manutenção, conservação e gestão de Mercados, 

incluindo Mercados de Levante) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção, conservação e gestão de Mercados, incluindo 

mercados de levantes são fixados com base: 

a) Mercados cobertos  – 1,5% do custo de construção edificada equivalente, acrescido de 5% 

do custo das bancas existentes (€ 3.242,19/unidade) e de 10% do custo das bancas, para 

gestão; 

b) Mercados de levante  – 5% do custo das bancas existentes (€ 2.493,99/unidade) e de 10% 

do custo das bancas, para gestão. 

 

2. Considera-se, para efeitos do presente protocolo, que: 

a) O valor de construção equivalente é fixado em € 770,65/M2 para edificação e em € 51,50 

para logradouros ou outras áreas a incluir; 

b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, serão considerados os 

valores de construção equivalente constantes da alínea anterior.  

 

 

 

ARTIGO 4.º 

(Manutenção e conservação de Zonas Verdes e Espaços  Ajardinados) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 

ajardinados, assim como a conservação do mobiliário urbano nelas integrado, são fixados da 

seguinte forma: 
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a) Até ao ano final do ano civil de 2004 em função do custo dos recursos humanos necessários 

ao exercício da presente competência, tendo em conta o seguinte quadro de pessoal: 

• Caneças                                      10 Jardineiros 

• Famões                                        11 Jardineiros 

• Odivelas                                       50 Jardineiros e 1 Encarregado 

• Olival Basto                                    7 Jardineiros 

• Pontinha                                       14 Jardineiros 

• Póvoa de Santo Adrião                12 Jardineiros e 1 Encarregado 

• Ramada                                        25 Jardineiros e 1 Encarregado 

b) A partir do dia 1 de Janeiro de 2005 em função da área de zona verde a tratar, 

nomeadamente do material vegetal incluído (relvados, árvores, arbustos, herbáceas), 

equipamentos existentes (rega, mobiliário urbano, material lúdico), revestimentos inertes 

(permeáveis, semi-permeáveis e impermeáveis). 

 

2. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea a) do número anterior é composta pelo 

valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos definidos, acrescida de 30% para 

encargos gerais de funcionamento, como sejam, os encargos administrativos, de vestuário, 

ferramentas e demais meios materiais necessários para o exercício das competências 

delegadas, que serão transferidos independentemente de os trabalhadores estarem vinculados à 

Câmara ou à Junta de Freguesia e serão calculados com base em 14 meses. 

 

                             CJ = [ (V + ES) X 14 ] + (SA X 22) X 11 

 

 

CJ = Custo de Jardineiro 

V = Vencimento 

ES = Encargos Sociais 

SA = Subsídio de Alimentação 

 

EGF = [(V + ES) X 14] X 30% 

 

EGF = Encargos Gerais de Funcionamento 

 

3. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea b) do número 1 do presente artigo será 

calculada com base nos seguintes pressupostos: 

3.1 O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, semestralmente, quais as 

novas zonas verdes que o primeiro delegará na segunda assim como o valor das verbas a transferir 

para o efeito; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XI - N.º 11 – 15 de Junho de 2010 – Anexo 

6 
 

3.2. As verbas a transferir para a manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados 

e a transferir para a Junta de Freguesia pelo Município de Odivelas serão calculadas com base nos 

critérios definidos no Anexo III; 

3.3. A delegação das competências de manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 

ajardinados a efectuar para as novas áreas será objecto de um Protocolo Adicional. 

 

4. As despesas com as instalações para o exercício desta competência serão suportadas pela 

Câmara Municipal de Odivelas, com excepção daquelas que resultem directa ou indirectamente 

do mau e/ou imprudente uso das mesmas ou respectivos equipamentos por parte de funcionário, 

agente ou qualquer outro pessoal que transite ou permaneça nas mesmas sob as ordens e 

direcção da Junta de Freguesia ou devidamente autorizado por esta. 

 

 

 

ARTIGO 5.º 

(Fontes, Repuxos, quedas de água, cascatas, tanques , lagos e outros) 

 

1. Para efeitos do presente artigo são classificados como os repuxos, quedas de água, cascatas os 

elementos de água de grande expressividade plástica e/ou complexidade funcional, animados 

por programas de circulação de água e/ou iluminação que, pela sua localização e/ou dimensão, 

apresentem grande exposição pública. 

2. São classificados como tanques e lagos de jardins os elementos de água de expressividade 

plástica e/ou funcional comum ou banal, animados, ou não, por sistemas básicos de circulação 

de água que, pela sua localização e dimensão, apresentem reduzida exposição pública. 

3. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção, conservação, encargos decorrentes dos consumos 

de água e energia eléctrica, dos elementos de água descritos nos números anteriores são os 

seguintes: 

a) Para os repuxos, quedas de água, cascatas a quantia unitária de € 4 326,00. 

b) Para os tanques e lagos de jardins a quantia unitária de € 1 081,00. 

4. Os actos de competência delegada relativos à manutenção e conservação dos equipamentos 

previstos no presente artigo não são delegáveis na Junta de Freguesia de Odivelas. 
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ARTIGO 6.º 

(Limpeza das vias e espaços públicos) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à limpeza das vias e espaços públicos, nomeadamente a 

respectiva varredura, assim como de valetas, sarjetas, sumidouros, bermas e caminhos da 

respectiva área urbana, com a excepção da recolha de monos são fixados da seguinte forma: 

a) Até ao ano final do ano civil de 2004 em função do custo dos recursos humanos necessários 

ao exercício da presente competência, tendo em conta o seguinte quadro de pessoal: 

• Caneças                                                            17 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Famões                                                              16 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Odivelas                                                             62 Cantoneiros e 6 Encarregados 

• Olival Basto                                                       10 Cantoneiros e 1 Encarregado 

• Pontinha                                                            40 Cantoneiros e 4 Encarregados 

• Póvoa de Santo Adrião                                     20 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Ramada                                                            21 Cantoneiros e 2 Encarregados 

 

 

b) A partir do dia 1 de Janeiro de 2005 em função da limpeza das vias e espaços públicos a 

tratar, respectiva concentração de espaços, rede viária existente, densidade populacional e 

demais condicionantes que possam influenciar o valor do cálculo dos cantoneiros a afectar. 

2. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea a) do número anterior é composta pelo 

valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos definidos, acrescida de 30% para 

encargos gerais de funcionamento, como sejam, os encargos administrativos, vestuário, 

ferramentas e demais meios materiais para o exercício das competências delegadas, que serão 

transferidos independentemente de os trabalhadores estarem vinculados à Câmara ou à Junta 

de Freguesia e serão calculados com base em 14 meses. 

 

Cc = [ (V + ES) X 14 ] + (SA X 22) X 11 
 
Cc = Custo de Cantoneiro 
V = Vencimento 
ES = Encargos Sociais 
SA = Subsídio de Alimentação 

 
 
EGF = [(V + ES) X 14] X 30% 

 

EGF = Encargos Gerais de Funcionamento 
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3. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea b) do número 1 do presente artigo será 

calculada com base nos seguintes pressupostos: 

3.1. O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, semestralmente, 

quais as novas zonas cuja limpeza das vias e espaços públicos e que o primeiro delegará na 

segunda, assim como o valor das verbas a transferir para o efeito. 

3.2. As verbas a transferir para a limpeza das vias e espaços públicos para a Junta de Freguesia 

pelo Município de Odivelas serão calculadas com base nos critérios definidos no Anexo IV. 

3.3. A delegação das competências a efectuar para a limpeza das vias e espaços públicos nas 

novas áreas será objecto de um Protocolo Adicional. 

4. As despesas com as instalações para o exercício desta competência serão suportadas pela 

Câmara Municipal de Odivelas, com excepção daquelas que resultem directa ou indirectamente 

do mau e/ou imprudente uso das mesmas ou respectivos equipamentos por parte de funcionário, 

agente ou qualquer outro pessoal que transite ou permaneça nas mesmas sob as ordens e 

direcção da Junta de Freguesia ou devidamente autorizado por esta. 

 

 

 

ARTIGO 7.º 

(Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários  e pedonais e limpeza e 

conservação de bermas e valetas) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e ainda os da reparação corrente de pavimentos rodoviários em arruamentos 

urbanos – tapa buracos de pavimentos rodoviários em arruamentos urbanos, estradas e 

caminhos municipais; conservação e reparação corrente de passeios pedonais – levantamento e 

reconstrução; conservação e reparação corrente de bermas e valetas em estradas e caminhos 

municipais, incluindo capinagem, reparação de revestimentos e limpeza, viadutos e pontes 

municipais, são fixados como base nos seguintes critérios: 

a) Pavimentos rodoviários  (tapa buracos) – reparação de 1% da área pavimentada, por ano, a 

um custo de € 7,70/m2; 

b) Passeios – Reparação anual de 1% sobre a área total estimada a um custo de € 12,84/m2; 

c) Bermas e valetas  em caminhos e estradas municipais – reparação anual do comprimento 

da via a € 2,15/metro linear. 
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ARTIGO 8º 

(Sinalização Horizontal) 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativos à 

sinalização horizontal compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de todos os actos 

necessários à manutenção e conservação das passadeiras existentes para peões. 

2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências referidas no número anterior 

são fixados em € 100 por cada passadeira, por ano, considerando a necessidade de estas terem 

que ser pintadas de dois em dois anos. 

 

 

 

ARTIGO 9.º 

(Manutenção, conservação e gestão de recintos despo rtivos) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo delegação da competência são fixados, para os recintos desportivos sem 

cobertura , em: 

a) Recintos com iluminação  – € 2.751,97/ano; 

b) Recintos sem iluminação  – € 1.541,28/ano. 

2. O exercício das competências delegadas para a manutenção, conservação e gestão dos 

recintos desportivos cobertos e campos de ténis  compreende a prática de todos os actos 

constantes do presente Protocolo, nomeadamente dos Anexos I e II. 

 

 

 

ARTIGO 10º 

(Toponímia) 

 

O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativos à toponímia 

compreende a prática pela Junta de Freguesia, entre outros, de todos os actos necessários à 

atribuição da denominação dos arruamentos ou espaços que se venham a integrar na via pública, 

bem como à aquisição e colocação de placas toponímicas cujo modelo e características serão 

progressivamente harmonizados pela Câmara Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia. 
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ARTIGO 11º 

(Licenciamento da ocupação da via pública) 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativo ao 

licenciamento da ocupação da via publica compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de 

todos os actos integrados no âmbito dos regulamentos municipais em vigor, em obediência às 

prescrições técnicas a elaborar pela Câmara Municipal de Odivelas, com o objectivo de garantir 

funcionalidade dos espaços públicos e a harmonização dos padrões estéticos a vigorar em cada 

caso concreto. 

2. A Câmara Municipal, quando situações do interesse do Município o justifiquem, poderá avocar as 

competências delegadas no presente artigo, caso em que, nos termos gerais dos princípios da 

delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer 

actos relativos às mesmas ou com ela conexos, não havendo lugar à transferência do produto da 

cobrança das taxas devidas caso tal venha a suceder. 

3. A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento da 

ocupação da via pública em área onde tenham decorrido ou decorram operações urbanísticas e 

cuja recepção ainda não tenha sido efectuada nos termos legais, “maxime”, do DL Nº 555/99 de 

16 de Dezembro, respectivas actualizações e legislação com ele conexa ou complementar, 

assim como as das vias públicas constantes do anexo VII. 

4. A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange os licenciamentos em 

subsolo e de ocupação da via pública por mobiliário urbano ou de natureza análoga que seja 

objecto de contrato ou concessão outorgado ou a outorgar pela Câmara Municipal. 

5. Os licenciamentos a efectuar pelo Município de Odivelas nos termos previstos no número 

anterior serão objecto de consulta prévia da Junta de Freguesia da área competente. 

 

 

 

ARTIGO 12º 

(Licenciamento da actividade publicitária) 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativo ao 

licenciamento da actividade publicitária compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de todos 

os actos integrados no âmbito nas prescrições técnicas elaboradas pela Câmara Municipal e dos 

regulamentos municipais em vigor, com o objectivo de garantir padrões estéticos e a 

funcionalidade dos espaços públicos. 

2.   O exercício da competência delegada deve ser efectuado de acordo com os critérios de natureza 

estética, paisagística, de segurança rodoviária e pedonal exigíveis ao local a instalar a actividade 
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publicitária, devendo sempre que se utilizem suportes publicitários, nomeadamente os de grande 

formato (outdoors, postes, colunas e semelhantes) o seu licenciamento e a respectiva 

renovação, serem precedidos de parecer vinculativo dos serviços competentes da Câmara 

Municipal, que devem responder no prazo máximo de vinte dias. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara Municipal de Odivelas poderá, a 

qualquer momento, definir e criar no concelho zonas onde o licenciamento de publicidade seja 

interdito ou condicionado devendo, o licenciamento da publicidade, neste último caso, ser 

precedido de parecer vinculativo da Câmara Municipal. 

4. Sempre que considere desadequada a renovação de um licenciamento de publicidade atribuído 

pela Junta de Freguesia, com base nos critério supra referidos, a Câmara Municipal notificará a 

entidade licenciadora de tal decisão, para que a licença tenha apenas validade para o período 

inicial. 

5. A Câmara Municipal de Odivelas, quando situações de interesse público o justifiquem, poderá 

exercer, por si, as competências definidas no presente artigo, caso em que, nos termos gerais 

dos princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática 

de quaisquer actos com estas relacionados, não havendo, neste caso, lugar à transferência do 

produto da cobrança das taxas devidas. 

6. A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento de 

actividade publicitária em área onde tenham decorrido ou decorram operações urbanísticas e 

cuja recepção ainda não tenha sido efectuada, nos termos legais, “maxime”, do DL Nº 555/99 de 

16 de Dezembro, respectivas actualizações e legislação com ele conexa ou complementar, 

assim como as das vias públicas constantes do anexo VII. 

7. A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento da 

actividade publicitária em mobiliário urbano ou de natureza análoga que seja objecto de contrato 

ou concessão outorgado ou a outorgar pela Câmara Municipal. 

8. Os licenciamentos a efectuar pelo Município de Odivelas nos termos previstos no número 

anterior serão objecto de consulta prévia da Junta de Freguesia da área competente. 

9.   Do parecer referido no nº 2 cabe recurso da Junta de Freguesia para apreciação e decisão da 

Câmara Municipal. 

 

ARTIGO 13º 

(Ocupação da via pública por motivo de obras)  
 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativo à 

ocupação da via pública por motivo de obras compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de 

todos os actos para os indicados fins, nomeadamente os constantes da Tabela de Taxas, Tarifas 

e Outras Receitas Municipais, dos Regulamentos Municipais em vigor, e das prescrições 

técnicas elaboradas pela Câmara Municipal que garantam os padrões estéticos definidos e a 

funcionalidade dos espaços públicos.  
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2. A delegação de competências prevista no presente artigo não abrange as obras que se realizem 

com recurso a estaleiro e estejam sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia por parte da 

Câmara Municipal. 

3. A Câmara Municipal, quando situações de interesse do Município o justifiquem, poderá exercer, 

por si, as competências definidas no nº 1, caso em que, nos termos gerais dos princípios da 

delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer 

actos com esta relacionados, não havendo, neste caso, lugar à transferência do produto da 

cobrança das taxas devidas. 

 

 

 

ARTIGO 14º 

 (Transportes escolares) 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativas aos 

transportes escolares é constituído pela prática, pela Junta de Freguesia, de todos os actos 

necessários ao pagamento do valor relativo aos mesmos aos respectivos beneficiários, segundo 

as informações a fornecer pela Câmara Municipal. 

2. As verbas a transferir para o cumprimento do número anterior, será efectuada nos termos do 

Artigo 20º. 

 

 

ARTIGO 15º 

(Novos equipamentos e espaços públicos) 

 

1. A entrada em funcionamento ou a afectação ao domínio público de novos equipamentos, zonas 

verdes ou outros espaços públicos, nas áreas delegadas, será integrada e fará parte integrante 

do presente Protocolo a partir da data da assinatura, entre ambas as partes, do anexo VI, 

iniciando-se, a partir desse momento, a transferência dos meios financeiros necessários ao 

exercício das competências delegadas. 

2. A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a fase de projecto, construção e execução de 

novos equipamentos, para que, aquando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre a sua 

integração no âmbito do presente Protocolo.  

3. A Junta de Freguesia poderá rejeitar a aceitação de um novo equipamento, construído sob a 

responsabilidade da Câmara Municipal se, de uma forma tecnicamente fundamentada, 

demonstrar ter o equipamento deficiências graves e onerosas, passíveis de afectar 

financeiramente a sua manutenção e conservação. 
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4. No sentido de garantir o bom funcionamento e utilização dos parques infantis deverão, a Câmara 

Municipal de Odivelas e as Juntas de Freguesia, definir quais os equipamentos que necessitam 

de vigilância, devendo os custos ser suportados pela Câmara Municipal. 

5. A Câmara Municipal de Odivelas poderá optar por não integrar no âmbito do presente Protocolo 

determinados equipamentos ou áreas públicas, quando o interesse do Município assim o 

justifique. 

 

 

 

ARTIGO 16º 

(Recursos Humanos) 

 

1. A gestão e direcção de todos os trabalhadores afectos ao exercício das competências delegadas 

no presente Protocolo, incluindo os trabalhadores municipais, é da responsabilidade da Junta de 

Freguesia que, para o efeito, deverá promover as medidas necessárias à rentabilização dos 

recursos existentes.  

2. Existindo trabalhadores municipais a laborar em áreas cuja de competência esteja delegada na 

Junta de Freguesia, a sua remuneração e demais encargos legais, serão suportados 

directamente pela Câmara Municipal, sendo o respectivo valor remuneratório e dos demais 

encargos, deduzido às verbas a transferir para a Junta de Freguesia.  

3. Sempre que os trabalhadores municipais se encontrem impossibilitados de exercer as suas 

funções, por período superior a 30 dias, não haverá lugar à dedução do valor referido no número 

anterior. 

4. A prática, pelos trabalhadores municipais a laborar em área cuja competência esteja delegada na 

Junta de Freguesia, de comportamento susceptível de integrar a prática de infracção disciplinar, 

deverá ser, de imediato, comunicada por escrito, por aquela autarquia, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, que decidirá do exercício do respectivo procedimento, nos termos legais. 

5. A Câmara Municipal, por solicitação da Junta de Freguesia ou por sua iniciativa, promoverá 

acções de formação para o pessoal afecto ao exercício das competências delegadas pelo 

presente Protocolo, quer o vínculo laboral do trabalhador se verifique relativamente à Câmara 

Municipal, quer relativamente à Junta de Freguesia. 
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ARTIGO 17º 

(Requisição de materiais) 

 

A Junta de Freguesia poderá requisitar, materiais aos armazéns municipais para cumprimento do 

presente Protocolo, de acordo com as normas internas em vigor no Município de Odivelas, devendo 

o respectivo custo, ser liquidado até ao final do trimestre a que respeita. Esta faculdade, utilizada ou 

não, determina que o encargo com a sua aquisição é sempre da Junta de Freguesia, envolvendo 

ferramentas, utensílios, fardamentos . 

 

 

 

ARTIGO 18º 

(Execução e Avaliação do Protocolo) 

 

1. A execução do presente Protocolo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelo 

Município de Odivelas que, para o efeito, promoverá reuniões conjuntas e periódicas entre os 

membros e técnicos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia e poderá solicitar todas as 

informações que considerar pertinentes para a avaliação do PDCJF, independentemente do 

estipulado nos números seguintes. 

2. Até ao dia 30 de Abril de 2011 será elaborado pelo Município de Odivelas um relatório global de 

análise da execução dos Protocolos de delegação de competências, com base na informação 

prestada pelas Juntas de Freguesia e pelos serviços municipais, para ser apresentado e 

apreciado em reunião de Câmara. 

3. A informação a prestar pelas Juntas de Freguesia nos termos do número anterior deverá ser 

remetido ao Município de Odivelas até ao dia 15 de Março de 2011 e deverá conter a 

identificação das receitas e despesas realizadas com cada uma das competências delegadas, as 

acções previstas, as realizadas e não realizadas, assim como uma apreciação global da 

execução do Protocolo, tendo em consideração as várias formas de gestão passíveis de 

adopção com vista à optimização dos recursos disponíveis e relevando a possibilidade da 

cooperação entre Freguesias.  

4. Em conjunto com a entrega da informação referida nos números anteriores a Junta de Freguesia 

remeterá, obrigatoriamente, a relação dos funcionários do Quadro de Pessoal das Juntas de 

Freguesia, que se encontram afectos ao exercício das competências delegadas nos Artigos 4º e 

6º do presente Protocolo. 

5. O Município de Odivelas prestará apoio técnico à Junta de Freguesia nas áreas delegadas no 

âmbito do presente Protocolo sempre que tal lhe seja solicitado. 
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ARTIGO 19º 

(Planeamento de Actividades) 

 

Sem prejuízo da actividade da Câmara Municipal no que respeita à previsão das necessidades de 

intervenção nos equipamentos integrados na delegação de competências e da sua responsabilidade, 

a Junta de Freguesia deverá informar a Câmara Municipal até 31 de Agosto das intervenções que 

repute necessárias nesses equipamentos para o ano seguinte. 

 

 

 

ARTIGO 20º 

(Periodicidade das transferências) 

 

1. O pagamento das verbas afectas ao presente Protocolo, será efectuado em prestações iguais a 

processar mensalmente até ao dia 20 do primeiro mês de cada trimestre. 

2. A periodicidade das transferências de verbas poderá ser revista anualmente, mediante 

aprovação da Câmara Municipal e o parecer favorável de 2/3 dos Presidentes de Junta de 

Freguesia. 

3. A Câmara Municipal poderá proceder à retenção e/ou caucionamento das transferências a 

efectuar nos termos do presente artigo, sempre que a Junta de Freguesia não preste informação 

sobre a execução e avaliação do presente Protocolo definida no Artº 17º, e a mesma se revele, 

directa ou indirectamente, fundamental para o cálculo das verbas a transferir para aquelas 

autarquias. 

 

 

 

ARTIGO 21º 

(Processos de contra-ordenações por violação dos re gulamentos e normas) 

 

É delegada na Junta de Freguesia a competência para a instrução e direcção dos processos de 

contra-ordenação por violação dos regulamentos e normas relativas às actividades delegadas nos 

termos do presente Protocolo.  
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ARTIGO 22º 

(Avocação) 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode, a todo o tempo, por sua iniciativa ou a solicitação da 

Junta de Freguesia avocar, total ou parcialmente, uma ou mais competências delegadas, 

devendo, para o efeito, informar a Assembleia Municipal e aquela autarquia da deliberação que 

aprove a avocação e qual o respectivo âmbito. 

2. A avocação total ou parcial de uma ou mais competências delegadas implica a cessação e/ou 

redução da transferência dos meios financeiros afectos à competência avocada e a calcular nos 

termos dos requisitos e critérios previstos no presente Protocolo para a atribuição das referidas 

verbas. 

 

 

 

ARTIGO 23º 

(Denúncia) 

 

1. O presente Protocolo pode ser denunciado, a todo o tempo, por qualquer das partes.  

2. A denúncia do presente Protocolo, salvo acordo em contrário, é global e produzirá, todos os 

efeitos, 120 dias após a comunicação da denúncia à contraparte.  

3. No caso da denúncia do presente Protocolo ocorrer por iniciativa da Câmara Municipal de 

Odivelas, fica esta obrigada a garantir o pagamento da remuneração e demais encargos dos 

trabalhadores que tenham sido contratados expressamente para serem afectos ao exercício das 

competências delegadas neste Protocolo, obrigando-se a Câmara Municipal, a encontrar as 

soluções mais adequadas relativamente a esses trabalhadores, obrigando-se a Junta de 

Freguesia a delegar na Câmara Municipal os poderes de gestão e superintendência de pessoal, 

relativamente a esses trabalhadores. 
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ARTIGO 24º 

(Taxas e Tarifas) 

 

As receitas obtidas pela liquidação e cobrança, das taxas e tarifas relativas às competências 

delegadas são afectas à Junta de Freguesia. 

A fixação de taxas e tarifas é da competência do Município de Odivelas, nos termos da Lei vigente. 

 

 

 

ARTIGO 25º 

(Outros acordos) 

1. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia poderão, pontualmente, estabelecer acordos para a 

prática de actos cuja competência não esteja delegada pela Primeira no presente Protocolo, mas 

que se considerem mais vantajosos, do ponto de vista económico e da eficiência, ser praticados 

pela Segunda.  

2. A Câmara Municipal de Odivelas deverá transferir, para a Junta de Freguesia, os meios 

financeiros necessários para o cumprimento dos acordos referidos no número 1. 

3. A Câmara Municipal poderá celebrar Protocolos Adicionais com a Junta de Freguesia sempre 

que esta se disponha, por iniciativa própria ou camarária, a executar actividades ou obras da 

competência daquela. 

4. O Município de Odivelas dotará o Orçamento de Despesa de uma rubrica própria com as verbas 

inscritas para os Protocolos Adicionais, cuja afectação e distribuição às Juntas de Freguesia será 

proporcional, face do número de eleitores inscritos em cada junta. 

5. A celebração de Protocolos Adicionais obedece aos seguintes requisitos: 

a) Quando detectar a necessidade de realização de uma obra da competência da Câmara 

Municipal a Junta de Freguesia solicita ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

mediante requerimento, devidamente fundamentado, uma autorização para iniciar um 

procedimento adjudicatório, para aquisição de bens e/ou serviços ou para a celebração de 

um contrato de empreitada de obras públicas, com a indicação de uma estimativa dos 

respectivos custos, que nunca poderão ultrapassar os € 37.410,00, nos termos do Artigo 25º 

do PDCJF e demais legislação em vigor. 

b)  

(1) Mediante a confirmação de que a competência para a pretensão em causa é do 

Município de Odivelas e que o custo da mesma se insere na verba disponibilizada à 

respectiva Junta nos termos do número 4 do presente Artigo, a Presidente da 

Câmara ou o Vereador do respectivo serviço municipal autoriza, expressamente, 

através de ofício ou outra forma de comunicação análoga, a Junta de Freguesia a 
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efectuar as consultas e o procedimento adjudicatório respectivo, no prazo máximo de 

30 dias; 

(2) Decorridos que sejam 30 dias sobre a entrega da pretensão da Junta na Câmara 

Municipal sem que esta emita qualquer resposta sobre a mesma, deve pretensão da 

Junta considerar-se tacitamente indeferida; 

(3) Analisada a proposta apresentada pela entidade seleccionada a Junta de freguesia 

elabora um relatório final, contendo uma proposta de adjudicação acompanhada de 

uma memória descritiva ou de um projecto, quando o mesmo se mostre necessário; 

c)  

(1) Antes de proceder à adjudicação, a Junta de Freguesia submete à Câmara Municipal 

sua pretensão, acompanhada de toda a documentação referida no Ponto b; 

(2) Em casos de urgência ou motivo de força maior, a avaliar pelo respectivo serviço 

municipal, poderá a Junta de Freguesia apresentar uma proposta de adjudicação 

acompanhada de todos os elementos necessários para uma decisão final. 

d) O Serviço Municipal respectivo, elabora o texto do Protocolo Adicional a celebrar ao abrigo 

do Artº 25º do PDCJF e envia o processo para deliberação da Câmara Municipal, após 

despacho da Presidente ou Vereador da respectiva área e após compromisso; 

e) A Câmara Municipal de Odivelas delibera delegar ou não, na Junta de Freguesia a 

competência para a realização da pretensão em causa e, em caso afirmativo, a transferência 

dos meios financeiros necessários ao seu exercício, no valor global constante do relatório 

final apresentado e nos termos do Protocolo Adicional (anexo III); 

f) Deferida a pretensão, a Junta de Freguesia adjudica a obra ou aquisição de bens e/ou 

serviços nos termos propostos no relatório, após o que deverá remeter cópia do processo à 

Câmara Municipal no prazo de 8 dias para que possa ser acompanhada pelos respectivos 

serviços técnicos do Município; 

g) A Junta de Freguesia deverá afixar em local de boa visibilidade, desde o início dos trabalhos 

até à sua conclusão, um painel fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas, do qual conste 

que a obra é executada pela Junta de Freguesia e financiada pelo Município; 

h) Após conclusão dos trabalhos ou do fornecimento de bens ou serviços a Junta de Freguesia 

solicitará à Câmara Municipal o respectivo pagamento, devendo os Serviços Municipais 

envolvidos elaborar uma informação que certifique a conformidade do Protocolo celebrado, 

propondo o pagamento da transferência; 

i)  

(1) A apresentação dos processos para efeitos de pagamento, deverá ocorrer até à data 

limite fixada pela Câmara para a contracção das suas despesas, obstando-se a que 

o encargo seja assumido e não pago no ano económico a que diz respeito; 

(2) Sempre que os pagamentos das transferências não ocorram até ao termo do ano 

económico, por não conclusão do processo, o Serviço Municipal que o acompanha 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XI - N.º 11 – 15 de Junho de 2010 – Anexo 

19 
 

deverá propor um novo cabimento ou compromisso no âmbito do orçamento do ano 

seguinte; 

(3) Caso se verifique a inexequibilidade do cumprimento de qualquer Protocolo deverá o 

respectivo Serviço Municipal ou Junta de Freguesia propor à Câmara Municipal de 

Odivelas a revogação da deliberação que o aprovou. 

 

 

 

ARTIGO 26º 

(Vigência) 

 

O presente Protocolo produzirá efeitos após a sua aprovação pela Câmara Municipal, pela 

Assembleia Municipal e pela Junta de Freguesia, e vigorará até ao dia 31 de Dezembro de 2010. 

 

 

 

Odivelas, ........... de ................. de ............... 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal  

 

_______________________________ 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

_______________________________ 
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ANEXO I 

 

   I. 1 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respectivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, 

fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respectivos acessórios, 

bem como tratamento e pintura de zonas afectadas por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano 

de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças 

danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e 

respectiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças 

danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, 

fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo 

respectiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afectadas 

por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de 

areia, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou 

nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e 

tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico, incluindo reparação 

e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo 

reparação, desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de 

superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 

10% da área total. 

 

   I. 2 Edifícios 

a) Coberturas, incluindo a eventual substituição de telhas cerâmicas, fibrocimento, 

metálicas ou plásticas; limpeza e desentupimento de algeroz e tubos de queda, 

incluindo a eventual substituição das partes danificadas; rufos de zinco ou tela, incluindo 
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tratamento e/ ou substituição das partes danificadas, telas betuminosas, incluindo 

reparação e substituição das partes danificadas. 

b) Revestimento de paredes, incluindo tratamento e refechamento. 

c) Soleiras e peitoris, incluindo limpeza e desentupimento de canais. 

d) Gradeamentos, incluindo tratamento e pintura das zonas afectadas por ferrugem, desde 

que não obrigue à sua substituição integral. 

e) Janelas e portas, sejam de madeira, alumínio, ferro ou PVC, incluindo tratamento, 

reparação e pintura das zonas danificadas e substituição de ferragens e/ ou fechaduras 

e das peças partidas, podres ou danificadas. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo 

“Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

f) Vidros e/ ou chapas acrílicas, incluindo a substituição das peças partidas ou danificadas 

bem como a colocação de massa de vidraceiro, bites ou vedantes necessários e 

fundamentais. 

g) Revestimento de pavimentos, reparação e substituição das peças danificadas sejam 

elas de madeira (tacos, tábuas, “lamparquet” ou “parquet” vinílio (mosaico ou peça) ou 

ladrilhos (cerâmicos ou não cerâmicos). 

h) Revestimentos de tectos, com o tratamento de fissuras com pintura das zonas 

danificadas, reparação de eventuais mosaicos e tratamento de madeiras, incluindo 

substituição de peças danificadas. 

i) Mobiliário e/ ou equipamento: 

i.1)      Corrente, compreendendo: 

⇒A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas, incluindo pintura de 

cadeiras, mesas ou secretárias, armários (incluindo ferragens), cabides, estores 

(interiores e exteriores), cortinas, móveis (incluindo ferragens), espelhos, 

bancadas de mercados, tabelas de basquetebol, balizas e redes (ténis, voleibol 

ou futebol), recargas de exteriores, etc.. 

i.2)      Eléctrico, compreendendo: 

⇒A reparação de interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, 

disjuntores, fusíveis e corta-circuitos fusíveis (incluindo a substituição total ou 

parcial das peças constituintes); substituição de lâmpadas (incandescentes, 

fluorescentes ou outras) e casquilhos, arrancadores e/ ou balastros de 

armaduras existente; termostatos e/ ou resistências de aquecedores (incluindo 

eventual substituição ); reparação de termoacumuladores. 

i.3)      Água, esgotos ou gás, compreendendo: 

⇒A reparação de loiças sanitárias (incluindo substituição e/ ou acessórios 

danificados); torneiras ou fluxómetros (incluindo substituição total ou parcial das 
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peças constituintes) e tubagem (incluindo limpeza e/ ou desentupimento bem 

como a eventual substituição de troços pontuais ou acessórios tais como curvas, 

joelhos, tês, ralos e ralos de pinha de chuveiros). 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e 

conservação de superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, 

vedações, etc. até 10% da área total. 

 

I. 3 Competirá ainda às Juntas de Freguesia: 

a) A contratação de responsabilidade de exploração das instalações eléctricas de acordo 

com a legislação em vigor, remetendo para a Câmara Municipal os relatórios elaborados 

pelos técnicos responsáveis. 

b) A celebração de contratos de assistência técnica para os equipamentos hoteleiros, de ar 

condicionado e de frio, bem como a contratação de sistemas ou aparelhos de 

comunicação, garantindo a Câmara Municipal, o apoio técnico à análise de propostas e 

à supervisão técnica destas áreas de competência. 

c) A requisição e contratação de contadores de energia eléctrica e outros respeitantes às 

instalações abrangidas pelas competências delegadas bem assim como dos contadores 

instalados para as actividades promovidas pelas Juntas de Freguesia. 

 

I. 4 Rede Viária 

 

I. 4. 1 Pavimentos 

a) Bermas e Valetas 

Limpeza, desassoreamento, refunda, regularização e reparação de bermas e valetas, 

quer sejam em terra, betão ou calçada, em todas as vias municipais. 

b) Pavimentos em Betuminoso 

       Reparação de zonas degradadas em pavimentos, incluindo limpeza da zona, aplicação 

de rega de colagem e de massa asfáltica, devidamente compactadas. 

c) Pavimentos em Calçada 

Reparação de zonas degradadas em calçada, incluindo a remoção dos produtos; 

abertura de caixa e sua regularização; recolocação da camada de base e aplicação de 

calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada.   

d) Recalcetamento de Passeios e Lancis 

              Reparação de zonas degradadas incluindo a remoção de produtos, abertura de caixa e 

sua regularização, aplicação de calçada sobre almofada de areão, devidamente 

compactada e/ ou aplicação de lancil assente sobre fundação de betão, se for o caso. 
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ANEXO II 

 

Recomendações gerais para uma boa prossecução dos o bjectivos definidos no presente 

Protocolo.  

 

II. 1 Equipamentos de Exterior ou Logradouros 

a)  Vedações e respectivos portões 

a. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒   Pelo menos uma vez de três em três meses. 

a. 2)    Limpeza: 

⇒   Limpar zona envolvente das vedações, removendo ervas e lixo. 

a. 3)    Portões: 

⇒   Afinição e lubrificação de todas as peças móveis. 

⇒ Reparação e substituição de dobradiças, puxadores, fechos, trancas ou quaisquer 

outras peças partidas ou em falta. 

⇒   Reapertar parafusos e proceder à sua substituição se necessários. 

⇒ Verificar estado da pintura, detectar e repara os pontos de ferrugem, tratar e pintar 

essas zonas. 

⇒   Verificar zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas 

zonas. 

⇒   Verificar os esticadores, arames de cosedura e barras de fixação se for o caso, 

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano 

de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

 

a. 4)    Vedações de painéis rígidos: 

⇒ Verificação, reapertar de parafusos, reajustamento e substituição de todas as peças 

partidas ou em falta, por outras novas iguais, necessárias à fixação dos painéis aos 

prumos. 

⇒ Reparação, desempeno ou substituição de painéis rígidos que se encontrem 

deteriorados, por outros novos e iguais. 

⇒ Verificação do estado de pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e 

pintar essas zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essa 

zonas. 
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a. 5)    Vedações de rede de malha elástica: 

⇒ Verificar se está tensionada e reajustar se necessário. 

⇒ Verificação dos esticadores e arames de cosedura e barras de fixação aos prumos, 

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

⇒ Verificação da rede, sempre que surja um buraco ou corte, substituir o troço danificado 

entre prumos, colocando braçadeiras ou soldando peças para sustentar as barras de 

fixação, colocar novos esticadores e coser a rede nesse troço. 

⇒ Verificação do estado da pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e 

pintar essa zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as, se necessário, tratar e pintar essa 

zona. 

a. 6)    Vedações em Alvenaria ou Betão: 

⇒ Proceder como o indicado em II. 1. c) 

b) Pavimentos 

b. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

b. 2)    Limpeza: 

⇒ Limpar os pavimentos de pedras, lixo, ervas, lamas, etc.. 

b. 3)     Pavimentos betuminosos ou de cimento: 

⇒ Verificação dos pavimentos betuminosos ou de cimento, se existem buracos, fendas ou 

fissuras, proceder ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se formem poças, 

proceder ao seu nivelamento. No caso de aparecimento de ervas, removê-las, 

corrigindo essa zona. 

b. 4)    Pavimentos de placas cerâmicas, planas ou peças de betão: 

⇒ Verificação dos pavimentos cerâmicos ou constituídos por placas ou peças de 

cimento, reparar e substituir todas as peças danificadas por material novo e igual. Nas 

zonas onde se formem poças, proceder ao seu nivelamento e reposição de forma a 

solucionar o problema. 

b. 5)     Pavimentos de cubos ou placas de pedra: 

⇒ Verificação dos pavimentos com calçada ou placas de pedra, repara e proceder à sua 

reposição quando surjam buracos e ao seu levantamento e reposição quando se 

verifiquem depressões ou elevações. 

b. 6)     Pavimentos de betão poroso: 

⇒ Verificação dos pavimentos em betão poroso, proceder à sua lavagem com máquina 

de alta pressão pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras 

chuvas. 

b. 7)    Outro tipo de pavimento: 

⇒ Ver caso a caso 
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c) Muros e Bancadas  

c. 1)     Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do 

Verão), outra no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/ fim 

da Primavera). 

c. 2)     Limpeza: 

⇒ Limpar os muros e bancadas de ervas, lixo, etc.. 

c. 3)    Muros: 

⇒ Verificar se existem danos fissuras ou fendas, limpar, reparar, tratar e pintar. 

⇒ Verificar juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário. 

⇒ Verificar se os bueiros ou zonas de escoamento das águas estão funcionais, limpos de 

terras, folhas, sem ervas, lixos ou qualquer objecto que impeça o fácil escoamento da 

água. 

⇒ Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-se à 

sua reparação ou à substituição das peças fissuradas ou danificadas, por outras novas 

iguais. 

c. 4)    Bancadas: 

⇒ Verificar se nas superfícies de assento existem danos, falhas, fendas ou capeamento 

partido ou danificado, reparar, pintar e substituir as peças danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificar se os canais de escoamento de água estão funcionais, limpos e 

desimpedidos. 

c. 5)     Suporte de bancadas: 

⇒ Verificar o suporte da bancada; se fôr de alvenaria ou betão, proceder como indicado 

para os muros; se fôr metálica, inspeccionar a pintura, verificar as zonas de soldadura, 

reajustar os parafusos, reparando pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e 

pintar; se fôr em madeira, ver quais as peças podres ou com falhas, substituir e/ ou 

reparar, inspeccionar o estado da pintura ou do tratamento e pintar as zonas 

reparadas. 

d) Telheiros 

d. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), outra 

no fim do Outono e outra logo após o período das chuvas (Primavera/ fim da 

Primavera). 

d. 2)     Suporte: 

⇒ Verificação da estrutura de suporte e proceder como indicado em suporte das 

bancadas. 

d. 3)    Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objectos. 
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⇒ Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fixação, substituir os 

vedantes e/ ou anilhas vedantes, parafusos ou porcas se necessário, colmatar 

eventuais pequeno buracos com betume/cola apropriado e/ ou remendar com tela 

asfáltica, substituir as chapas e respectivos parafusos e anilhas quando estiverem 

partidas ou danificadas, quando não permita a sua reparação. 

⇒ Verificação da zona de remate à parede e rufos, reparando, utilizando mastique ou tela 

de forma a garantir a sua estanquicidade. 

d. 4)    Cobertura em chapa metálica: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo ou objectos. 

⇒ Verificação das chapas, remates e rufos, reajustar os parafusos de fixação, substituir 

os vedantes e/ ou anilhas vedantes se necessário reparar e desempenar as chapas 

quando apresentem deformações ou substituí-las quando não fôr possível a sua 

reparação. 

⇒ Verificar a detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essa zonas. 

d. 5)    Coberturas em telha: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, lixos, etc.. 

⇒ Verificar se há telhas partidas ou fissuras e substituir por outras novas, iguais. 

⇒ Verificar as zonas de remate e cumeeira, reparando e/ ou remendado com tela, de 

forma a garantir a estanquicidade. 

d. 6)    Coberturas em terraço: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, sacos de plástico, folhas, 

bolas, etc.. 

⇒ Limpar e desentupir as caleiras de recolhas de águas e os tubos de queda, de forma a 

garantir o escoamento das águas. 

⇒ Verificar o estado das telas, remendar os pontos em que apresentem buracos ou 

danificação da superfície. 

⇒ Verificar as zonas de colagem, recolar, reforçando se necessário. 

⇒ Verificar as zonas de remate aos tubos de queda a às paredes e rufos, reparando, 

reforçando e recolando se necessário. 

d. 7)    Caldeiras, tubos de queda e rufos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, folhas, lixos, etc., de forma a garantir bom escoamento 

das águas. 

⇒ Verificar os suportes da caleira, reparando os apoios, reforçar ou substituir os mesmos 

de forma a garantir a sua fixação. 

⇒ Detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 

⇒ Verificar as uniões entre peças recolando ou soldando se necessário. 

⇒ Substituir todas as peças danificadas ou partidas por outras novas iguais. 
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e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo e infantil: 

e. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

e. 2)    Equipamento: 

⇒ Verificação do equipamento, detectar zonas ou peças com falhas ou apodrecidas, 

lubrificar peças móveis, reajustar parafusos, reparar, reforçar, substituir peças 

danificadas por outras novas iguais, tratar e pintar as zonas reparadas. 

⇒ Detectar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar. 

⇒ Substituir a areia das caixas de areia, pelo menos uma vez por ano. 

⇒ Verificação das tabelas de madeira, reparação, tratamento, pintura e substituição 

quando necessário. 

⇒ Verificação, reparação ou substituição das redes de nylon dos equipamentos 

desportivos. 

f) Sumidouros e Valetas: 

f. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), uma 

no fim do Outono e outra logo após as chuvas (Primavera/ fim da Primavera). 

f. 2)     Equipamentos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, areia, lama, lixos, etc., de forma  a garantir bom 

escoamento das águas. 

⇒ Verificar se os sumidouros apresentam bom escoamento, desentupir a tubagem entre 

sumidouros e respectivas caixas de recepção, se necessário. 

⇒ Verificar o pavimento das valetas e proceder como indicado em II. 

⇒ Verificar as grelhas dos sumidouros, reparar e substituir se necessário. 

g) Pinturas de marcação dos pavimentos: 

g. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano, uma antes e outra após a época das chuvas. 

g. 2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação da pintura e marcação dos pavimentos, repintar todas as zonas que se 

apresentem mais gastas ou, por motivos de reparação necessitem de retoque. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico: 

h. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

h. 2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação do estado de funcionamento, substituir lâmpadas, armaduras, globos, 

difusores e aparelhagens de comando que se encontrem danificadas por outro novos 

iguais. 

⇒ Verificação do estado da pintura das colunas e candeeiros. 
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⇒ Verificar zona de soldaduras, identificar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e 

pintar as zonas afectadas. 

⇒ Verificação das colunas e candeeiros, reaperto de parafusos, se tem portinholas 

fechadas, se tem fios à vista, reparar ou substituir se for necessário. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalizações de água, esgotos e gás: 

i. 1)      Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

i. 2)      Equipamentos: 

⇒ Verificação e reparação local sempre que se detectem fugas. 

⇒ Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, 

torneiras de serviço, etc.), reajustar, substituir válvulas, peças e/ ou o aparelho, 

quando necessário. 

⇒ Verificação do escoamento da rede de esgoto pluvial ou doméstico, desentupir 

tubagem e limpar caixas, sempre que necessário. 

II. 2 Edifícios 

a)        Cobertura 

a. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra depois das chuvas. 

a. 2)  Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b)        Revestimento de paredes: 

b. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2)  Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou 

partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de 

madeira, reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 

c)       Soleiras e peitoris: 

c. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 
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⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja 

necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar 

se necessário. 

d)       Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e)        Janelas e portas: 

 e. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de 

soldaduras ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, 

substituir as peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por 

outras novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a 

janela, afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e 

estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios 

contemplanos no “Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio 

Trancão”, providenciar a entrega de uma colecção de chaves ao Serviço Municipal de 

Protecção Civil. 

f)       Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar 

a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g)       Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de 

pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por 

material novo igual quando necessário. 
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⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h)      Revestimento de tectos: 

h. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas 

por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 

i)       Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, 

substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e 

ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos 

ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, 

lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras 

novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as 

ferranges e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças 

necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade 

terminar. 

i. 2) Eléctrico: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
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⇒ Verificação da instalação eléctrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, 

botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de protecção 

(disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem 

(ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projectores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por 

outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 

⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, 

testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detectar fugas e reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, 

ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detectar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir 

os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), 

por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou 

loiças danificadas por novas iguais. 

 

II. 3 Recomendações particulares: 

 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza 

a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorrecta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, 

dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou 

máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma 

escola.  
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a)      Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de protecção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, 

apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 

b)       Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem 

das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande 

parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza 

abrasivos. 

c)      Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d)      Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. Pode ser limpo com 

um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e)      Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 

 

II . 4 Rede viária: 

a)     Reparações em Pavimentos Betuminosos ou em Calçada 

a. 1) As reparações em causa devem processar-se de acordo com as seguintes 

metodologias: 

⇒ Corte da zona do betuminoso afectado ou levantamento da calçada conforme os 

casos; 

⇒ Comprovação se a deformação é ou não devida a colectores ou rede danificada; 

⇒ Em caso afirmativo, proceder à reparação das redes em causa; 

⇒ Reconstituir a totalidade da caixa, camada de sub-base e base, devidamente 

compactada; 

⇒ Aplicação da rega de colagem; 

⇒ Aplicação de massa asfáltica, devidamente compactada.    

a. 2) Caso se trate de calçada: 

⇒ Reposição de calçada assente sobre almofada de areão, devidamente compactada. 

b)     Recalceteamento de Passeios: 

b. 1) No Recalceteamento de passeios recomenda-se a seguinte metodologia: 
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⇒ Remover as partes danificadas; 

⇒ Verificar a existência ou não de qualquer ruptura nas infra-estruturas enterradas e 

proceder à sua reparação, se for o caso; 

⇒ Reconstituir a caixa, procedendo à execução das camadas de base se a houver, 

regularizando-a e desempenando-a; 

⇒ Repor a calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada. 

c)     Reparações nas bermas e valetas: 

  c. 1) Em terra ou em calçada: 

⇒ Ter em atenção a necessidade de reconstruir a secção transversal das bermas e 

valetas bem como o seu reperfilamento. 

    c. 2) Em betão: 

⇒ Ter em conta o refechamento de fissuras existentes; a reconstituição das juntas, se as 

houver na zona afectada; 

A reparação das valetas deve considerar a remoção de todo o material da zona afectada; 

a reconstituição da cama das valetas; execução de valeta com massa de cascalho, areia 

e cimento, devidamente desempenada e mantendo o perfil existente. 

 

II. 5 Sinalização Horizontal 

 A tinta a aplicar na pintura das passadeiras deverá obedecer às seguintes características: 

  

a) TINTA ACRÍLICA  

Características técnicas 

Composição: Mistura pigmentar de Dióxido de Titânio com ou sem elementos reflectores, disperso 

em resinas acrílicas. 

Rendimento: Depende da espessura da camada, condições de suporte, técnica de aplicação etc. 

Valor médio provável: 5 m2/Litro. 

Aplicação: Manual, semi-manual ou mecânica. 

Teor de Água: Inferior a 0,1% 

Teor de Veículo Volátil: 29% 

Viscosidade: 90 KU 

Secagem Superficial: 10 minutos 

Secagem Profundidade: 30 minutos 

Tempo de não pegajosidade: 10 minutos 

Densidade: 1,500 

% Pérolas Reflectoras: 30% 

Características de Película Seca: 

 Resistência à Abrasão -  65 

 Aderência – Superior a 5% 
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 Resistência à Derrapagem – BPN 53 

 Resistência ao Envelhecimento – Boa 

 Resistência à Imersão em Água – Boa 

 Poder de Cobertura – Bom 

 Cor (Factor de Luminância) – 0,80 Beta 

 

b) TINTA A DOIS COMPONENTES 

É um produto termoplástico de aplicação a frio, para uso manualmente em zonas de passadeiras, 

zebras, setas, indicadores, parqueamentos, etc., e onde se pretende uma longa durabilidade aliada 

à excelente resistência ao atrito com óptima elasticidade e visibilidade. 

É fornecida em dois componentes (base + acelerador), misturados antes da aplicação. 

Características técnicas:  

Composição: Mistura de pigmentos com elementos reflectores dispersos em veículo metacrílico. 

Pigmento e Elementos Reflectores: 75% 

    Veículo fixo – 25% 

 Extrato Seco – 96% 

Aplicação: Manual por trincha ou talocha 

Viscosidade:  140 Ku a 25ºC 

Densidade: 1,88 a 25ºC 

Secagem: Não pegajosidade – 5 m 

                  Superficial – 10 m 

      Profunda – 20 m 

Proporção da Mistura – 100 partes de base 

                                           1 parte de acelerador 

Vida Útil da Mistura – 20 m 

Ponto de Amolecimento – Não existe após catálise 

Rendimento provável – 2/3 Kgs por m2 para películas da ordem de 1,5 mm de espessuras. 
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ANEXO III 

 

Critérios para Avaliação do 

CUSTO DE MANUTENÇÃO PARA NOVOS ESPAÇOS VERDES 

 

Os critérios que se apresentam tem o objectivo de permitir a avaliação do custo de manutenção de 

novos espaços verdes. Desta forma foram consideradas diferentes categorias de elementos de 

espaços verdes – material vegetal, equipamento e revestimentos inertes. Dentro de cada categoria 

também se estipularam subcategorias, a que correspondem diferentes classes, (que se descrevem 

abaixo). Os níveis das classes – 1, 2 e 3, correspondem ao tipo de custo de manutenção tendo-se 

considerado o nível 3 como o nível de custo mais elevado, o nível 2 o médio e o nível 1 o nível mais 

baixo. As Categorias e subcategorias estão ponderadas de acordo com a importância dessa parcela 

para o cálculo do custo total da manutenção (apresentadas em quadro anexo). 

 

Como resultado final dos cálculos são obtidos valores entre zero e três, tendo-se estabelecido três 

classes de custo de manutenção global dos espaços:  

 

� Nível (1) menos oneroso – valores entre 0 e 1 inclusive.  

� Nível (2) de onerosidade intermédia – valores entre 1 e 2 inclusive. 

� Nível (3) mais oneroso – valores entre 2 e 3 inclusive. 

 

Os valores a atribuir a cada uma das classificações (1, 2, e 3) foram obtidos através da média dos 

valores fornecidos por três empresas contactadas.  

• Nível 1 – 1,5 €/m2/ano 

• Nível 2 – 2 €/m2/ano  

• Nível 3 – 2,5 €/m2/ano 

 

Utilização dos Critérios para Avaliação do Custo de  Manutenção para novos Espaços Verdes 

Os critérios definidos só poderão ser utilizados aquando da afectação de novos espaços verdes 

(Artigo 14º, Protocolo de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia ), 

preferencialmente se existirem peças desenhadas do local, de modo a que seja possível calcular as 

ponderações atribuídas a cada uma das categorias e subcategorias. 
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DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS  

 

MATERIAL VEGETAL  

 

� Relvados 

 

Área até 25 m² – nível 3 

Área entre 25 e 500 m² – nível 2 

Área superior a 500 m² – nível 1 

 

Tomaram-se os 25m² de área de relvado como o limite de área a partir do qual o custo de 

manutenção do relvado se torna mais oneroso. Da mesma forma tomou-se a área de 500m² como a 

área que se revela mais vantajosa para efeitos de manutenção. 

� Arvores 

 

Valor de densidade superior a 0,5un/m² – nível 3 

Valor de densidade entre 0,5un/m² a 0,125un/m² – nível 2 

Valor de densidade inferior a 0,125un/m² – nível 1 

 

� Arbustos  

 

Valor de densidade superior a 9un/m² – nível 3 

Valor de densidade entre 4un/m² a 9un/m² – nível 2 

Valor de densidade inferior a 4un/m² – nível 1 

 

� Herbáceas  

Valor de densidade superior a 100un/m² – nível 3 

Valor de densidade entre 25un/m² a 100un/m² – nível 2  

Valor de densidade inferior a 25un/m² – nível 1 

Foram estipulados níveis de densidade para a classificação dos espaços, tendo-se indicado o nível 

médio para os valores de densidade mais utilizados.  

 

EQUIPAMENTO 

� Rega  

Manual – nível 3  

Sistema semi-automático (s/ programador) – nível 2 

Sistema automático (c/ programador) – nível 1 
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As classes foram descriminadas segundo o tipo de sistema de rega, considerando o sistema semi-

automático o nível intermédio do ponto de vista da manutenção dos espaços. 

 

� Mobiliário urbano 

Mais de 20 unidades – nível 3 

Entre 10 e 20 unidades – nível 2 

Menos de 10 unidades – nível 1 

 

Consideraram-se diferentes níveis de acordo com o número de unidades total do equipamento, tendo 

sido considerado o nível médio o intervalo de 11 a 19 unidades.  

 

� Material lúdico - nível 3 

 

A existência de material lúdico foi considerada como classe única, viu-se necessário especificar esta 

classe dado o elevado custo de manutenção destas peças, ainda que pontual. Inclui-se material 

como escorregas, baloiços, cestos de baskett, mesas de ping-pong, torres de actividades entre 

outros.  

REVESTIMENTOS INERTES 

� Permeáveis – nível 3  

� Semi-permeáveis – nível 2 

� Impermeáveis – nível 1 

 

Estabeleceram-se três classes, tendo como base a necessidade de manutenção destes 

revestimentos, sendo no primeiro caso considerados os revestimentos de renovação periódica, em 

segundo os semi-permeáveis (as calçadas e grelhas de enrelvamento) dada a necessidade de 

operações de manutenção como limpeza de infestantes ou fertilização, e por fim os impermeáveis 

(tapetes asfálticos). 

 

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÃO DE CATEGORIA 

 

Considerando o Parque Urbano da Póvoa de St. Adrião  um espaço verde com área total de 

13.266,70 m², com uma área de relvado de 7.207,84 m², com 142 unidades de árvores plantadas de 

modo disperso por todo o espaço, 4 unidades de arbustos numa área de 1.445 m², com uma área de 

prado sequeiro de 2.975,50 m2. O sistema de rega é automático. Quanto ao mobiliário urbano o 

espaço tem bancos, mesas pic-nic, um bebedouro e um parque infantil com brinquedos compostos. 

Os passeios são revestidos em lagetas, saibro e calçada de vidraço. Existe também uma área de 

jogos tradicionais e uma área para escalada. 
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CALCULO DAS DENSIDADES : 

 

Árvores: 142/13.266,70=0.01 

Arbustos: 4/1.445=0.002 

 

CALCULO DAS CATEGORIAS /NÍVEIS: 

 

Material vegetal 

 

Relvado – nível 1 

Árvores – nível 1 

Arbustos – nível 1 

 

Equipamento 

Rega – nível 1 

Mobiliário – nível 3 

Material lúdico – nível 3 

Revestimentos inertes – nível 2 

 

CALCULO DOS NÍVEIS COM PONDERAÇÃO POR CATEGORIA E SU BCATEGORIA :  

 

0,50 (0,40x1 + 0,15x1 + 0,15x1 + 0,30x0) + 0,35 (0,50x1 + 0.20x3 + 0,35x3) + 0,15 x 2 = 1,40 

 

de onde se conclui que o referido espaço inclui-se no nível 2, que corresponde a um custo de 

manutenção de 1,20 €/m², logo o valor de manutenção do espaço seria de 

1,20x13.266,70=15.920,04€/Ano 
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Critérios para a Avaliação dos Custos de Manutenção  
    

Categoria e subcategoria Descrição Nível  Ponderação  
        
Material Vegetal     0,5 
        
Relvado (área-m2) < 25 m2 3 0,4 

  25 a 500 m2 2   

  > 500 m2 1   

        

Árvores (densidade:un/m2) d>0,5 un/m2 3 0,15 

  0,5<d<0,125 2   

  d<0,125 1   

Arbustos (densidade:un/m2) > 9 un/m2 3 0,15 

  4 a 9 un/m2 2   

  < 4 un/m2 1   

        

Herbáceas (densidade:un/m2) < 25 m2 3 0,3 

  25 a 100 un/m2 2   

  > 100 un/m2 1   

        

Equipamento     0,35 
        
Rega manual (bocas de rega) 3 0,5 

  semi-automático 2   

  automático 1   

        
Mobiliário (bancos, papeleiras, mesas., 
bebedouros..) > 20 unidades 3 0,2 

  5 a 20 unidades 2   

  < 5 unidades 1   

        

Material lúdico   3 0,35 

        

Revestimentos Inertes    0,15 

  
permeável (gravilha, casca de 

pinheiro) 3   

  
semipermeável (calçada, grelhas de 

enrelv.,...) 2   

  
impermeável (asfalto, betão, 

soplacas,...) 1   
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ANEXO IV 

 

Critérios para o Cálculo de Cantoneiros 

 

 

Foram definidos como critérios para o desenvolvimento de uma nova forma de cálculo do número de 

cantoneiros necessários para a execução dos actos delegados nas Juntas de Freguesia, a 

população e a extensão da rede viária. 

 

A utilização do número de habitantes como critério é um factor que permite extrapolar da eventual 

necessidade de maior ou menor necessidade de execução das seguintes tarefas: varredura e 

lavagem, manutenção das papeleiras e limpeza de sarjetas, dado que a existência de resíduos 

sólidos na via pública depende directamente da deposição dos resíduos sólidos no equipamento 

existente (papeleiras) ou do seu abandono por parte dos transeuntes. 

 

Relativamente à extensão da rede viária, tal critério reveste-se de extrema importância dado que 

permite avaliar da dimensão do espaço existente a limpar, directamente proporcional ao número de: 

a) papeleiras, equipamento de deposição de resíduos sólidos e b) sarjetas e sumidouros. 

O comprimento total da rede viária influencia também a dimensão das áreas de varredura e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

 

Proposta de nova fórmula para cálculo do número de cantoneiros  

 

C = [( 0,0011* P + 5,5291) + ((RV/29400)*12 )]/2 

C = (C1 + C2) /2  

C – número de cantoneiros 

P – população 

RV – rede viária (m) 

 

 

C1 

Através de uma regressão linear entre a população e número de cantoneiros das sete freguesias 

determinou-se a equação mais apropriada para descrever essa relação que permita calcular para um 

determinado número de habitantes (variável independente) qual o número de cantoneiros 

necessários (variável dependente). 
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C1 = 0,0011*P + 5,5291 

C1 – número de cantoneiros 

P – população  

 

C2  

Atendendo à extensão da rede viária (dados fornecidos pelo Departamento de Planeamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico/Sector de Informação Geográfica) e estimando-se que um 

cantoneiro efectua 1400m/dia (fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros 

sanitários; Professor Mário Augusto Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo), 

considerou-se que para cada freguesia seria necessário um determinado número de cantoneiros 

para efectuar a varredura manual. 

 

C2 = (RV/29400) *12 

RV – rede viária (m) 

 

Após o cálculo de C1 e C2 efectua-se posteriormente uma média entre os valores encontrados em 

cada uma das equações com o qual se determinou o número de cantoneiros a atribuir a cada 

freguesia.  

 

Cálculo de C 1 

 

Dados utilizados para cálculo do modelo de regressã o linear entre duas variáveis 

 

Variável independente  – População (fonte: INE censos 2001) 

Variável independente  – número de cantoneiros (fonte: Protocolo de Delegação de competências 

aprovado em 20/04/2006) 

 

Freguesias População N.º de Cantoneiros  
Caneças 10.647  17 
Famões 9.008  16 
Odivelas 53.449  62 
Olival Basto 6.246  10 
Pontinha 24.023  40 
Póvoa de Santo Adrião 14.704  20 
Ramada 15.770  21 
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Gráfico 1 – Representação gráfica das variáveis pop ulação e número de cantoneiros  
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R2 = 0,9584

0

10

20

30

40

50

60

70

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 

Série1

Linear (Série1)

 

 

Equação da recta da regressão linear  

 Y = 0,0011 X + 5,5291 

 

Y – Número de cantoneiros 

X – População 

 

Constantes 

0,001 – Declive da recta 

5,5291 – Intercepção da recta com eixo vertical  

 

Cálculo de C 2 

 

Dados utilizados para cálculo do número de cantonei ros com base na rede viária 
 

Freguesias  Rede viária (m) 
Caneças 73199 
Famões 76779 
Odivelas 96038 
Olival Basto 15043 
Pontinha 61694 
Póvoa de Santo Adrião 26917 
Ramada 60867 

 

Rede viária (fonte: Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento 

Económico/Sector de Informação Geográfica, actualizados a 2004) 
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1 Cantoneiro executa aproximadamente 1400m/dia * =>  num mês executa 29400 m 

* Fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros sanitários; Professor Mário 

Augusto Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Nota : considerou-se que a cada mês correspondem 21 dias de trabalho. 
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ANEXO V 

Minuta dos Protocolos Adicionais 

 

Protocolo Adicional de Delegação de Competências na  Junta De 

Freguesia.....................ao Abrigo do Artigo 2 4.º do PDCJF 

 

 

Entre: 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito público n.º504 293 125, com sede nos Paços do 

Concelho, Quinta da Memoria, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, representada pela 

Presidente (ou Vereador) da sua Câmara Municipal, Senhor Dra. Susana Carvalho Amador, 

 

E 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE ………………………………………….., com sede em 

............................................................................................., representada pelo seu Presidente, Senhor(a) 

........................................................................................................................................................ 

 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo adicional de delegação de competências, nos 

termos do estabelecido no Artigo 24.º do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada na 

sua...............Reunião Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ..................., obriga-se a executar as obras de construção ...................., de 

Reparação ................, a fornecer ..................., a prestar o serviço de ................................(Objecto do 

Protocolo: Obras ou Fornecimentos concretos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia os meios financeiros 

necessários no montante de Euros. ..............................................................(por extenso). 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ............................................................ obriga-se a permitir que as obras ou 

fornecimentos sejam acompanhados pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 

conformidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

O presente Protocolo Adicional extingue-se com o cumprimento do seu objecto e com a transferência dos 

meios financeiros respectivos. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa visibilidade, um painel que será fornecido pelos 

serviços municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou outro, é executada pela Junta de 

Freguesia e financiada pelo Município de Odivelas, em termos análogos aos realizados por força de 

protocolos celebrados pela Administração Central. 

 

Odivelas, ..... de .................................. de ........ 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 
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ANEXO VI 

 

Auto de Vistoria para Efeitos do Disposto no Artº 1 º do Protocolo de Delegação de 

Competências do Município de Odivelas para as Junta s 

de Freguesia 

 

Aos .............. dias do mês de ................de Dois Mil e ............., compareceram no local da obra de 

...................., executada pela Câmara Municipal de Odivelas por                                           (empreitada/ 

administração directa) concluída no dia ....... de ........ de ..........., o Sr. ......................      na qualidade de 

representante da Câmara Municipal de Odivelas e o Sr. .................................. na qualidade de 

representante da Junta de Freguesia de ........................................., tendo-se verificado que  a  referida  

obra  se  encontra  concluída em condições satisfatórias,  razão  porque  se  considera  estar  em  

condições  de  ser  mantida  e  conservada  no  âmbito  e  nos  termos  do Protocolo  de  Delegação  de  

Competências  do  Município  de  Odivelas  para  a  Junta  de Freguesia de .................... a partir desta 

data. 

E não havendo mais a tratar, foi lavrado o presente Auto que vai assinado pelos que nele intervieram. 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO VII 

 

Licenciamento de Ocupação da Via Pública e Publicid ade em Via Pública Cuja 

Competência não é Delegada nas Juntas de Freguesia  

Artigo 11º e 12º “IN FINE”  
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Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

Regulamento de Liquidação e Cobrança do 

Município de Odivelas 
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