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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

1155..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001100  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“CAC – VENCEDOR DA TAÇA DE PORTUGAL DE GOALBALL 

 
A Câmara Municipal de Odivelas, expressa a sua 
satisfação e o seu orgulho por novo feito desportivo do 
Clube Atlético e Cultural (CAC) com a conquista, agora, 
do título de vencedor da Taça de Portugal pela sua equipa 
de Goalball. 
 
A jovem equipa de Goalball do CAC, formada há pouco 
mais de um ano, brindou-nos, assim, com mais esta 
importante conquista, fruto do empenho e dedicação de 
um vasto conjunto de pessoas – atletas, técnicos e 
dirigentes – que num afincado trabalho de equipa, dentro 
e fora de campo, tornaram possível tão importante 
desiderato. 
 
O Desporto é no tempo presente, e cada vez mais, um 
importante factor de inclusão e coesão social, em torno, 
também, dos cidadãos deficientes, reconhecendo nestes as 
suas capacidades e encorajando-as à plena e efectiva 
participação na vida activa e em sociedade. 
 
Saudamos por isso, não apenas o gerar deste Projecto 
Desportivo como mais uma forma de enaltecer a essência 
do verdadeiro conceito de «Desporto para Todos», 
visando a interacção entre os diversos agentes desportivos 
envolvidos, mas também o enorme contributo e exemplo 
que o CAC ministrou e estamos certos que irá continuar a 
fornecer, a outros clubes e colectividades do concelho, 
pela criação de “secções” para promoção do «desporto 
adaptado». 
 
O resultado ora obtido com o título de vencedor da Taça 
de Portugal a acrescentar ao de Campeão Nacional de 
Goalball resulta sobretudo do mérito, do esforço e da 

dedicação de todos os atletas que compõem a equipa, e é 
sinónimo claro do bom trabalho que a sua equipa técnica 
e Direcção deste Clube desenvolveram ao longo de toda a 
época desportiva. 
 
A Presidente e os Vereadores desta Câmara Municipal, 
apresentam pois o seu Voto de Congratulação pelo êxito 
desportivo alcançado, em Santarém, no fim-de-semana de 
17 e 18 de Julho, manifestando sinceros votos de novos 
sucessos desportivos e Humanos, prestigiando assim o 
Desporto, a Freguesia da Pontinha e o Concelho de 
Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2009 

 
Acta da 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 30 de Junho de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ACTA DA 3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2009 

 
Acta da 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada a 29 de Julho de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SISTEMA METROBUS 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DA 
AMADORA E DE ODIVELAS, A AUTORIDADE METROPOLITANA DE 
TRANSPORTES DE LISBOA, O METROPOLITANO DE LISBOA E CP 

 
Minuta de protocolo de parceria a celebrar entre os 
Municípios da Amadora e de Odivelas, a Autoridade 
Metropolitana de Transportes de Lisboa, o Metropolitano 
de Lisboa, E.P.E. e a CP - Comboios de Portugal E.P.E., 
no âmbito da implementação do Projecto designado 
MetroBUS, uma alternativa de transporte à superfície, de 
tracção eléctrica a operar num corredor em sítio próprio 
de acesso reservado, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/4732, de 2010.07.12. 
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“Protocolo de Parceria 
 

Considerando que: 
 
O Sistema MetroBus constitui um projecto estruturante 
para a mobilidade da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) Norte, desempenhando uma função de 
complementaridade ao sistema de transporte público 
pesado de elevada capacidade (serviço ferroviário de 
passageiros e metropolitano); 
 
Pretende-se que o MetroBus constituindo um sistema de 
capacidade intermédia assegure com elevada qualidade as 
ligações transversais, estando particularmente, 
vocacionado dar respostas às ligações urbanas no meio 
onde se insere e para a distribuição e ligação da procura 
aos modos pesados com os quais estabelece interface; 
 
É intenção dos Municípios de Amadora e Odivelas 
desenvolver e concretizar tão breve quanto possível a 
construção do primeiro troço do Sistema MetroBus, que 
constituirá numa alternativa de transporte à superfície, de 
tracção eléctrica a operar num corredor em sítio próprio 
de acesso reservado; 
 
Desde há vários anos que se vêm desenvolvendo 
diligências no sentido de concretizar a execução deste 
meio de transporte, estando, neste momento, assumido 
por ambas as autarquias que o traçado que melhor serve o 
interesse dos concelhos de Amadora e Odivelas e da 
AMLA Norte é o constante das plantas de trabalho anexas 
ao presente protocolo, respectivamente, sob Anexos I e 
II, podendo, no entanto, o traçado ser ajustado 
pontualmente em função do programa de execução do 
projecto; 
 
Para a execução a breve prazo do primeiro troço situado 
no seu território, a Câmara Municipal da Amadora 
conseguiu associar um parceiro privado interessado no 
financiamento, permitindo desta forma a interligação 
imediata entre a interface da Reboleira, servida pela Linha 
Azul do Metropolitano de Lisboa e pelo serviço 
ferroviário da CP na Linha de Sintra e Norte do 
Concelho; 
 
Apesar da primeira fase do sistema MetroBus ser 
totalmente executada em território da Amadora, a 
disponibilização deste modo de transporte terá como 
utilizadores e beneficiários directos a população do 
Concelho de Odivelas, sendo entendida numa segunda 
fase a extensão do sistema a este concelho como 
prioritária; 
 
Na segunda fase de desenvolvimento, o sistema MetroBus 
assegurará a ligação entre o meio urbano e as interfaces da 
Reboleira, Falagueira no Concelho de Amadora e Odivelas 
no Concelho de Odivelas; 
 
É intenção das Câmara Municipais da Amadora e de 
Odivelas desenvolver e concretizar com maior brevidade 

possível a construção do primeiro troço do sistema 
MetroBus. 
 
Entre: 
 
A Autoridade Metropolitana da Transportes de 
Lisboa, neste acto devidamente representada pelo 
Presidente do Conselho Executivo, Carlos Maio Correia, 
adiante designada por AMTL; 
 
A Câmara Municipal da Amadora, neste acto 
devidamente representada por Joaquim Moreira Raposo, 
adiante designada por CMA; 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, neste acto 
devidamente representada por Susana de Fátima Carvalho 
Amador, adiante designada por CMO; 
 
O Metropolitano de Lisboa E.P.E, neste acto 
devidamente representado por Joaquim José de Oliveira 
Reis, adiante designado por ML; 
 
A CP – Comboios de Portugal E.P.E, neste acto 
devidamente representada por Francisco José Cardoso 
dos Reis, adiante designada por CP. 
 
É LIVREMENTE E DE BOA FÉ CELEBRADO O 
PRESENTE PROTOCOLO, QUE SE REGERÁ 
PELAS CLÁUSULAS SEGUINTES: 

 
 

Primeira 
 

A CMA e CMO assumem desde já o compromisso de 
fazer evoluir o estado actual do projecto MetroBus, 
constante das plantas de trabalho anexas ao presente 
protocolo, respectivamente, sob Anexos I e II e que dele 
fazem parte integrante, para o nível de projecto de 
execução, cumprindo todos os trâmites necessários para o 
efeito. 

 
 

Segunda 
 

A CMA e CMO comprometem-se a desenvolver todas as 
diligências no sentido de efectivar os diferentes troços do 
projecto com a maior brevidade possível. 

 
 

Terceira 
 

O ML, a CP e a AMTL reconhecem: 
 
• A importância do sistema MetroBus como um modo 
de transporte complementar à rede de transportes 
pesados; 
 
• A importância do sistema MetroBus na distribuição e 
adução de procura aos sistemas metropolitano e 
ferroviário; 
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• A importância de dispor de boas condições de 
integração física, de horários e de tarifários entre o sistema 
MetroBus e os sistemas de transporte pesado. 

 
 

Quarta 
 

A CMA e a CMO declaram desde já a sua concordância 
relativamente ao traçado preliminar que consta das plantas 
anexas, respectivamente, sob Anexos I e II ao presente 
Protocolo. 

 
 

Quinta 
 

A CMA, CMO e AMTL concordam com a tecnologia 
envolvida de MegaTroleyBus de 18 metros, com tracção 
eléctrica, devendo ser garantido a reserva do espaço canal 
para a sua exploração em sítio próprio e a certificação 
junto das entidades competentes para o efeito. 

 
 

Sexta 
 

A AMTL reconhece a importância do sistema 
comprometendo-se assegurar o acompanhamento técnico 
da implementação de todo o projecto, recorrendo, sempre 
que necessário, ao apoio técnico do ML e da CP. 
 
Feito em quintuplicado aos… dias do mês de… de…, 
destinando-se um original e respectivos anexos a cada 
uma das partes. 
 
P´la AMTL 
 
P´la CMA 
 
P´la CMO 
 
P`lo ML 
 
P`la CP” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO 
NOS TERRENOS CEDIDOS EM DIREITO DE SUPERFÍCIE À 

CEDEMA 
 
 

Prorrogação por mais seis meses para início da construção 
no terreno para Lar, Residência e Centro de Dia “O 
Telhadinho” (anterior pedido autorizado na 3.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 10 de 

Fevereiro de 2010 - Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 3/2010, de 23 de Fevereiro, pág. 12) e 
prorrogação por mais cinco anos para início da construção 
no outro terreno destinado a equipamento de reabilitação 
e polidesportivo, a pedido da CEDEMA – Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/08092, 
de 2010.07.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESCOLA EB 2,3 DO PORTO PINHEIRO 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DO PORTO PINHEIRO 
TRABALHOS A MAIS 

 
Trabalhos a mais (telecomunicações, electricidade, avac e 
prolongamento de muros de suporte) relativamente às 
obras de construção da Escola EB 2,3 do Porto Pinheiro, 
no valor de €157.171,68 (cento e cinquenta e sete mil, 
cento e setenta e um euros e sessenta e oito cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/8119, de 2010.07.23. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDO DE PARCERIA 
 

 
 

DENÚNCIA DE ACORDO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO 
EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO SOCIAL 

 
Denúncia, com efeitos a 30 de Setembro de 2010, do 
Acordo de Parceria outorgado em 13 de Maio de 2009 
(aprovado na 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 8 de Abril – Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2009, de 21 de Abril, pág. 
19), entre o Município de Odivelas e a Associação 
Empresários pela Inclusão Social, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/8074, de 
2010.07.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

 
 

ALTERAÇÃO À PROGRAMAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

ANO LECTIVO 2010/2011 
 

Alteração à programação das Actividades de 
Enriquecimento Curricular para o Ano Lectivo 
2010/2011, na Escola EB1 António Maria Bravo, em 
Odivelas, tendo em conta que Proposta do Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nas 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico para o Ano Lectivo 
2010/2011, aprovada na 12ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 16 de Junho de 2010, e na 3ª 
Reunião da 3ª Sessão Ordinária de 2010, da Assembleia 
Municipal, realizada no dia 1 de Julho de 2010 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12/2010, de 29 
de Junho, pág. 8 e Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 13/2010, de 13 de Julho, pág. 95, 
respectivamente), “assentou numa metodologia de 
planeamento da oferta das AEC, por Escola, realizada em 
articulação com as direcções dos Agrupamentos de 
Escolas e outros Parceiros envolvidos na gestão do 
Programa, cumprindo aquilo que são as orientações gerais 
emanadas pelo Despacho nº 14460/208, de 26 de Maio de 
2008. ” As “condições previstas inicialmente alteraram-se 
ligeiramente, tendo possibilitado a colocação de mais uma 
turma a funcionar em regime normal na Escola EB1 
António Maria Bravo, pelo que, nestas condições, é 
possível alargar a oferta de mais 1 AEC (Expressão 
Plástica). Esta alteração irá implicar um acréscimo no 
montante global referente à transferência para a Entidade 
Gestora das Actividades de Enriquecimento Curricular 
(IPPI – Instituto Português de Pedagogia Infantil (IPSS), 
uma vez que o montante a transferir será com base na 
alínea b) do nº 3, do Artigo 3º, do Anexo ao Despacho nº 
14460/2008, de 26 de Maio de 2008, que regulamenta o 
acesso ao financiamento do programa das actividades de 
enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico, e 
não na alínea c), como previsto aquando da apresentação 
da proposta inicial (Interno /2010/ 5515). 
 
   

b) Ensino do Inglês e mais 2 actividades de 
enriquecimento curricular 

190,00 € 

c) Ensino do Inglês e mais 1 actividade de 
enriquecimento curricular 

135,00 € 

 
Assim, prevê-se um custo adicional de € 11.880,00 (onze 
mil, oitocentos e oitenta euros) para o ano lectivo de 
2010/2011”, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/8067, de 2010.07.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROJECTO HIPOTERAPIA DE ODIVELAS 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS -  TÉCNICO DE GESTÃO EQUINA 

 
Celebração de um contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de avença, com um Técnico de Gestão 
Equina, por um período de sete meses, com um custo 
total de € 3.600,00 (três mil e seiscentos euros), no âmbito 
do Projecto “Hipoterapia de Odivelas” iniciado em 17 de 
Abril de 2009 em colaboração com a Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis, Paiã, Odivelas e com o apoio da 
DRELVT, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/7936, de 2010.07.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DAS 
ESCOLAS EB1/JI VEIGA FERREIRA E EB1 Nº 4 DE FAMÕES 

ANO LECTIVO 2010/2011 
 

Proposta de transferência de verbas para a Associação de 
Pais da EB1/JI Veiga Ferreira e para o Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões, relativa à 
comparticipação das refeições dos alunos a frequentarem 
os estabelecimentos de ensino da escola EB1/JI Veiga 
Ferreira e da escola EB1 nº 4 de Famões de modo a dar 
continuidade à prestação do serviço de refeições no Ano 
Lectivo 2010/2011, referente ao 1º período lectivo e 
ainda, que o valor correspondente às comparticipações da 
Câmara Municipal seja transferido no início de cada 
período lectivo para as entidades e que os acertos 
decorrentes do aumento do preço das refeições, do 
acréscimo do número de crianças e do número de dias 
lectivos, sejam considerados no período lectivo seguinte, 
da seguinte forma, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/19210, de 2010.07.21: 
 
“Valor das refeições e das comparticipações: 
 
Os escalões para calcular o valor das refeições pagas pelos 
alunos têm como valor de referência o Despacho do 
Ministério da Educação (anexo 1), que procede à 
harmonização das formas de cálculo da capitação do 
agregado familiar e à actualização dos preços das refeições 
em refeitórios escolares, considerado para o 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico, a publicar anualmente em Diário da 
República, para o ano lectivo subsequente, e são os 
seguintes: 
 
Escalão A – Alunos em situações de risco – alunos cujas 
famílias são ausentes ou revelam indicadores de 
negligência capazes de colocar em risco a saúde da criança, 
nomeadamente não possibilitando o acesso da criança a 
uma refeição completa por dia, independentemente do seu 
rendimento per capita. Esta situação deve ser devidamente 
justificada pelas escolas; 
 
Escalão B – Alunos carenciados – alunos cujo rendimento 
per capita da família seja inferior ao valor referenciado no 
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Despacho do Ministério da Educação, a publicar 
anualmente; 
 
Escalão C – Alunos não carenciados – alunos cujo 
rendimento per capita da família seja superior ao valor 
referenciado no Despacho do Ministério da Educação, a 
publicar anualmente; 
 
O valor das refeições e comparticipações tem em 
consideração os seguintes critérios: 
 
Valor a pagar pelos alunos:  
 
Escalão A: Dedução de 100% do valor a cobrar aos 
alunos não carenciados = € 0,00. 
Escalão B: Dedução de 50% do valor a cobrar aos alunos 
não carenciados = € 0,73 com IVA incluído; 
Escalão C: O valor total determinado para as refeições dos 
alunos = € 1,46 com IVA incluído; 
 
O valor considerado para calcular os escalões e o valor da 
refeição a pagar pelos alunos será actualizado pela Câmara 
Municipal de Odivelas no início de cada ano lectivo, em 
conformidade com Despacho do Ministério da Educação 
para o referido ano. 
 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas: 
A Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre 
o custo real da refeição e o valor pago pelos alunos, de 
acordo com o escalão em que se encontram inseridos. 
 
Neste contexto, os montantes a transferir considerados 
para o 1.º período lectivo de 2010/2011, são os seguintes:  
 
Valor previsto tendo em consideração o custo actual das 
refeições e o número de refeições previsíveis para os 68 
dias do 1.º período do ano lectivo 2010/2011 (Anexos 2 e 
3): 
 

Escalão A: o valor real da refeição (€ 2,10) 
Escalão B: diferença entre o valor real da refeição (€ 2,10) e o valor pago 
pelos alunos (€ 0,73); 
Escalão C: diferença entre o valor real da refeição (€ 2,10) e o valor pago 
pelos alunos (€ 1,46); 
 
 

N.º de Alunos previstos Entidade 
Esc. A Esc. B Esc. C 

Valor 

Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola do 1.º 

Ciclo com Jardim-de-
infância do Casal da Silveira 

(Famões) 

41 48 100 
 

€ 30.854,08 
 

Escalão A: o valor real da refeição (€ 3,30). 
Escalão B: diferença entre o valor real da refeição (€ 3,30) e o valor pago 
pelos alunos (€0,73); 
Escalão C: diferença entre o valor real da refeição (€ 3,30) e o valor pago 
pelos alunos (€ 1,46); 

Propõe-se ainda que o valor correspondente às 
comparticipações da Câmara Municipal seja transferido no 
início de cada período lectivo, para as entidades e que os 
acertos decorrentes do aumento do preço das refeições, 
do acréscimo do número de crianças e do número de dias 
lectivos sejam considerados no período lectivo seguinte. 
 
Pelo exposto, o valor estimado para cabimento das 
transferências de verbas para as entidades no 1.º período 
lectivo de 2010/2011, é de € 38.058,68 (trinta e oito mil, 
cinquenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos)…” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2010/7715, de 2010.07.13, para atribuição de um 
apoio, sob a forma de transporte, à Junta de Freguesia de 
Caneças, enquadrável na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, no âmbito das 
Marchas Populares, realizado em veículo municipal, no dia 
24 de Julho de 2010, para deslocação a Nisa, com um 
custo total estimado em €293,64 (duzentos e noventa e 
três e sessenta e quatro euros), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2010/7715, de 2010.07.13. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO CORAL E INSTRUMENTAL ECOS DO ALENTEJO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2010/18853, de 2010.07.16, para atribuição de 
um apoio, sob a forma de transporte, ao Grupo Coral e 
Instrumental Ecos do Alentejo, realizado em veículo 
municipal, no dia 17 de Julho de 2010, para deslocação a 
Ervidel, com um custo estimado em €179,88 (cento e 
setenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/18853, 
de 2010.07.16. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

N.º de Alunos previstos Entidade 
Esc. A Esc. B Esc. C 

Valor 

Centro Comunitário e 
Paroquial de Famões 25 25 30 

 
€ 7.204,60 
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ODIVELASFASHION – MISS 2010 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2010/8146, de 2010.07.23, para atribuição de um 
apoio à realização da Iniciativa “ODIVELASFASHION – 
MISS 2010”, que se traduz em 30 t’shirts com o logótipo 
da Câmara Municipal de Odivelas, no valor total de 
€166,98 (cento e sessenta e seis euros e noventa e oito 
cêntimos), valor superior ao valor estimado de €100,00 
(cem euros) aprovado na 12.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 16 de Junho de 2010, 
pág. 12 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 12/2010, de 29 de Junho), de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2010/8146, de 2010.07.23. 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

 
Atribuição de um apoio à Sociedade Musical e Desportiva 
de Caneças, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) – 
Medida 3, para a realização do IX Torneio de Futebol 
Jovem, nos dias 25 e 26 de Setembro de 2010, em 
Caneças. Os apoios são os seguintes, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/7929, de 
2010.07.19: 
 
-aquisição o serviço de arbitragem do Torneio, no valor 
estimado de €300,00 (trezentos euros), com IVA incluído; 
 
-oferta de oito troféus de classificação para as equipas 
vencedoras do Torneio e seis troféus de Melhor Jogador, 
Melhor Marcador e Melhor Guarda-Redes (2 de cada), no 
valor estimado de €800,00 (oitocentos euros), com IVA 
incluído; 
 
-cedência de dois autocarros municipais para transporte 
das comitivas do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting 
Clube de Portugal, para os dias 25 e 26 de Setembro; 
 
-aquisição do serviço de policiamento para o evento, no 
período compreendido entre as 14:30H e as 18:30H, dos 
dias 25 e 26 de Setembro, no valor total estimado de 
€500,00 (quinhentos euros); 
 
-elaboração e produção de cinquenta cartazes alusivos à 
iniciativa; 
 
-aquisição de trezentos e vinte lanches para atribuição aos 
atletas participantes, no valor estimado de €1,200,00 (mil e 
duzentos euros), com IVA incluído. 
 
 
 

Resumos das despesas inerentes ao apoio municipal a este 
Torneio: 
 

Tipo de Apoio Valor 
Transportes €1.049,48** 
Arbitragem €300,00* 

Lanches €1.200,00* 
Policiamento €500,00* 

Troféus €800,00* 
Total dos Apoios €3.849,48 

*valor estimado 
**custo indirectos 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL PRESA/CASAL DO RATO 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

 
Atribuição de um apoio ao Grupo Recreativo e Cultural 
Presa/Casal do Rato, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) – 
Medida 3, para a realização do V Torneio de Futsal, nos 
dias 18 e 19 de Setembro de 2010, no Pavilhão Municipal 
Susana Barroso. Os apoios são os seguintes, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/7929, 
de 2010.07.19: 
 
-cedência de dois autocarros municipais para transporte 
das comitivas do Norte do País e deslocações nos dias do 
Torneio; 
 
-cedência da Quinta das Águas Férreas em regime de 
isenção de pagamento de taxas, para alojamento de 45 
elementos de duas comitivas, com entrada no dia 17 de 
Setembro e saída no dia 19 de Setembro, após almoço; 
 
-aquisição do serviço de alojamento e pequeno-almoço 
para quarenta e cinco pessoas de duas comitivas, com 
entrada a 18 de Setembro e saída a 19 de Setembro, antes 
do almoço, no valor total de €450,00 (quatrocentos e 
cinquenta euros); 
 
-aquisição do serviço de fornecimento de refeições para os 
participantes, num total de 420 refeições e 90 pequenos-
almoços, num valor total estimado em €2.736,00 (dois mil 
setecentos e trinta e seis euros), com IVA incluído; 
 
-cedência de instalações desportivas em regime de isenção 
de pagamento de taxas de utilização – Pavilhão Municipal 
Susana Barroso, nos dias 18 e 19 de Setembro de 2010, 
entre as 08:00H e as 20:00H; 
 
-cedência de cerca 360 brindes, para oferta aos 
participantes do Torneio. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 15 17 de Agosto de 2010 13 

 

Resumos das despesas inerentes ao apoio municipal a este 
Torneio: 

 
Tipo de Apoio Valor 

Transportes €1.852,50** 
Alojamento na Quinta das Águas Férreas €495,72** 

Alojamento na Escola Agrícola €450,00* 
Refeições €2.736,00* 

Total dos Apoios €5.534,22 
*valor estimado 
**custo indirectos 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA DA SAGRADA FAMÍLIA DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Ratificação do despacho da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2010/7716, de 2010.07.13, para a atribuição de 
um apoio, sob a forma de transporte, ao Centro de Dia da 
Sagrada Família da Pontinha, realizado em veículo 
municipal no dia 27 de Julho de 2010, para deslocação à 
Ericeira, com um custo total estimado em 172,47 (cento e 
setenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2010/7716, 
de 2010.07.13. 

 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 14/89 
PROCESSO 31158/OM -  CASAL DO RATO - PONTINHA 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 14/89 do Bairro 
Casal do Rato, Freguesia da Pontinha, nas condições da 
informação jurídica nº 62/IF/DGOU/DRU/09 e da 
informação do sector de arquitectura nº 
95/MS/DGOU/DRU/09, de acordo com o proposto na 
folha 4551 do Processo n.º 31158/OM. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2000 
PROCESSO 1050/RC – BAIRRO QUINTA DA BARROCA - FAMÕES 

 
Alteração ao alvará de loteamento nº 7/2000 do Bairro 
Quinta da Barroca, Freguesia de Famões, relativa ao lote 
39, nas condições da informação técnica do sector de 
arquitectura nº 173/CR/DRU/DGOU/2010 e da 
informação complementar do sector de engenharia nº 
28/DGOU/DRU/JRS/2010, de acordo com o proposto 
na folha 875 do Processo n.º 1050/RC 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 
A recente prestação portuguesa no Campeonato Europeu 
de Atletismo em Barcelona culminou com a honrosa 
conquista de 4 medalhas (1 de prata e 3 de bronze). Dos 
42 atletas que rumaram à Catalunha, 21 deles alcançaram 
uma classificação nos 16 primeiros lugares, sendo que 12 
deles conquistaram um lugar do 8º para cima. 
 
A atleta portuguesa Naide Gomes brindou-nos uma vez 
mais com uma prestação brilhante, trazendo para o nosso 
país uma Medalha de Prata.  
 
São também de destacar as magníficas participações de 
João Vieira na Marcha, Jessica Augusto nos 10.000 mts e 
Sara Moreira nos 5.000 mts, atletas que conquistaram 3 
medalhas de bronze.  
 
Portugal esteve, assim, representado ao mais alto nível. A 
delegação do atletismo português está, pois, de parabéns 
pelas conquistas alcançadas. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, delibera saudar todos os 
atletas, técnicos e dirigentes da Federação Portuguesa de 
Atletismo, pelas Medalhas conquistadas e pela prestação 
conseguida, que mais uma vez, tanto dignificaram o nosso 
País. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACTA 
 

 
 

ACTA DA 14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 14.ª reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 22 de Julho de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

NONA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
OITAVA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL  

2010 
 

Nona Modificação Orçamental, Oitava Alteração 
Orçamental, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/8395, de 2010.07.30, nos termos dos 
Mapas anexos à referida informação e que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 
 
“8.ª Alteração Orçamental 
 
A 8.ª Alteração Orçamental de 2010, encontra-se 
devidamente calendarizada e advém 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 – 
Prolongamento de muros de gabions e material didático, 
no valor de 87.500,00 euros (oitenta e sete mil e 
quinhentos euros); 
-A inscrição de 33.000,00 Euros (trinta e três mil euros), 
para o projecto relativo a Beneficiação e Reparação de 
Espaços Urbanos em vários Locais do Concelho – 
Arranjos no Rio da Costa e Reparação do Circuito da 
Ribeirada; 
-Obras de Beneficiação em Parques Infantis – Praceta 
Goa e Sidónio Muralha, no Olival Basto, no valor de 
20.000,00 Euros (vinte mil euros); 
 
No Departamento de Ambiente e Salubridade 
-No projecto Criação e Preservação de Espaços Verdes – 
Sistemas de Rega, um reforço de 10.000,00 Euros (dez mil 
euros), para compra de material de rega para o Jardim da 
Música e Circuito da Ribeirada; 
 

No Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico 
-A inscrição de 4.000,00 Euros (quatro mil euros), 
referente ao reforço da iniciativa “Odivelas às Compras – 
MODCOM 5.ª Fase; 
 
No Departamento de Habitação Social e Assuntos Sociais 
-Realojamento de população carenciada – PROHABITA 
I, no valor de 38.000,00 Euros (trinta e oito mil euros), 
referente ao pagamento de rendas atém ao final do 
presente ano; 
-inscrição de 8.000,00 Euros (oito mil euros), relativo ao 
encargo decorrente do protocolo da Compreconcil até ao 
final de 2010. 
 
A Modificação à Despesa totaliza 217.053,00 Euros 
(duzentos mil e cinquenta e três euros), verificando-se 
uma diminuição das despesas correntes no valor de 
17.380,00 euros (dezassete mil, trezentos e oitenta euros) 
por contrapartida de um acréscimo de igual montante ao 
nível das despesas de capital, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
(Quadro Síntese) 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes  118.153,00 135.533,00 

Total de Despesas Capital  98.900,00 81.520,00 

Total Geral 217.053,00 217.053,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL 
 

 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, no âmbito do regime jurídico da organização 
dos serviços das autarquias locais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, tendo o novo 
modelo de estrutura orgânica, a estrutura nuclear e as 
correspondentes unidades orgânicas nucleares sido 
aprovados na 2.ª Reunião da 2.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, de 2 de Junho 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
11/2010, de 15 de Junho), como tal, e de acordo com o 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
é da competência da Câmara Municipal, sob proposta da 
Presidente, aprovar a criação das unidades orgânicas 
flexíveis, as respectivas atribuições e competências e criar 
as equipas de projecto, em conformidade com os limites 
fixados pela Assembleia Municipal, de acordo com a 
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Proposta n.º 17/PRES/2010, de 2010.07.30 e seus 
anexos, com as alterações propostas e aprovadas na 
presente Reunião de Câmara. 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

EXECUÇÃO DE PENA DISCIPLINAR 
PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/DAJG/DJ/PD/2009 

 
Execução de pena disciplinar a José Luís Soares Bento, 
através da fixação do valor das prestações para pagamento 
da dívida relativa à pena de multa que foi aprovada na 3.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas – 
Quadriénio 2009/2013 – de 2 de Dezembro de 2009 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
23/2009, de 15 de Dezembro, pág. 7), na sequência do 
Processo Disciplinar n.º 1/DAJG/DJ/PD/2009, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/7822, de 2010.07.15, nas seguintes 
condições:  
 
-Que o pagamento da dívida possa ser efectuado em três 
prestações (€473,76/3 = €157,92) dado este montante ser 
inferior a 1/6 da remuneração (€263,19) e por ser menos 
lesivo para o trabalhador;  
 
-Que o valor deliberado comece a ser descontado a partir 
do vencimento do próximo mês de Agosto, notificando-se 
desse facto o trabalhador. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
PROJECTO DE COMBATE AO INSUCESSO 

E ABANDONO ESCOLARES 
 

Proposta de contratação de um prestador de serviços - 
Liliana Alves de Lemos Marques Pires de Deus Alves, em 
regime de avença, no âmbito do Projecto de Combate ao 
Insucesso e Abandono Escolares, sendo que o contrato 
deverá ter a duração de 12 meses, eventualmente 
renovável por igual período, pelo montante de €1.731,50 
(mil setecentos e trinta e um euros e cinquenta cêntimos) 
mensais, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/8407, de 2010.07.16. 
 
(Aprovado por maioria) 

 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
REFEIÇÕES PARA AS ESCOLAS EB1 E JI 

DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Concurso público para prestação de serviço de refeições 
para as escolas EB1 e Jardins de Infância do Concelho de 
Odivelas -Relatório Final- referente ao Processo n.º 
207/2009/DGAF/DA, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/7629, de 2010.07.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TÁXIS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS  
COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO 
DE TRÊS LICENÇAS DE TÁXIS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS 

COM MOBILIDADE REDUZIDA 
 

Atribuição definitiva de três Licenças de Táxis para 
transporte de pessoas com mobilidade reduzida aos 
concorrentes posicionados nos três primeiros lugares da 
lista classificação final do Concurso Público para a 
atribuição das licenças acima referidas, processo n.º 
89/DPEDE/DPEM, de acordo com o proposto na 
informação n.º 8327/2010, de 2010.07.28. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
 

 
 

PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
JUNTA DE FREGUESIA DO OLIVAL BASTO 

 
Protocolo Adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia do Olival Basto, para 
manutenção de espaços verdes do Jardim dos Aromas, 
Freguesia do Olival Basto, no âmbito do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, nos 
termos da minuta de protocolo, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/7863, de 
2010.07.15: 
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“MINUTA DE 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 DO OLIVAL BASTO, com sede na 
Rua Diu, lote 5, no Olival Basto, representada pelo seu 
Presidente, Senhor Joaquim Marques Farinha, 
 
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 do Olival Basto, obriga-se a manter 
o Jardim dos Aromas, nos termos do estabelecido no 
Regulamento de Espaços Verdes Parques e Jardins da 
Câmara Municipal de Odivelas, sendo expressamente 
proibido efectuar alterações à zona verde, 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 1.872,0 € (mil oitocentos e 
setenta e dois euros). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia do Olival Basto 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 QUARTA 

 
A Junta de Freguesia do Olival Basto 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 QUINTA 
 

A Junta de Freguesia do Olival Basto 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) 

 
 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

 
 

PROTOCOLO ENTRE A MASSA INSOLVENTE 
DO ODIVELAS FUTEBOL CLUBE, SPORT LISBOA E BENFICA SAD 

E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Minuta de Protocolo a celebrar entre a Massa Insolvente 
do Odivelas Futebol Clube, a Sport Lisboa e Benfica 
Futebol SAD e o Município de Odivelas, nos termos da 
minuta do protocolo, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/8383, de 2010.07.29. 

 
“PROTOCOLO 

 
Entre: 
 
1º - Massa Insolvente do Odivelas Futebol Clube, NIPC 
……., com sede em ……….., aqui representada pelo seu 
administrador judicial, Senhor Florentino Matos Luis, 
adiante designado por OFC; 
 
2º Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, NIPC 
504.882.066, com sede no Estádio da Luz, em Lisboa, 
aqui representado pelo Senhor Luis Filipe Vieira e 
Domingos Soares Oliveira, na qualidade de Presidente do 
Conselho de Administração e Administrador, 
respectivamente, com poderes para o acto, adiante 
designado por SLB, e 
 
3º Município de Odivelas, NIPC 504293125 com Sede 
nos Paços do Concelho, Quinta da Memória, R. 
Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, aqui 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Sr.a Dr.a Susana Carvalho Amador, adiante 
designado por MO,  
 
É celebrado o presente Protocolo, com os Considerandos 
e Cláusulas seguintes: 
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Considerandos 
A – Considerando que o OFC é titular do direito de 
superfície sobre um conjunto de edifícios e terrenos que 
constituem o Estádio Arnaldo Dias, em Odivelas; 
 
B – Considerando que a situação judicial do OFC pode 
proximamente ser alterada, no sentido de ser aprovado 
um Plano de Pagamento parcial dos créditos dos diversos 
credores, o que levará à extinção da instância do processo 
especial de insolvência do OFC, que corre os seus termos 
no Tribunal Judicial de Loures; 
 
C - Considerando que o SLB tem interesse em utilizar, 
para prosseguimento das suas actividades, alguns dos 
espaços que constituem o Estádio Arnaldo Dias, em 
Odivelas; 
 
D – Considerando que o MO, enquanto proprietário dos 
terrenos onde se acha implantado o Estádio Arnaldo Dias, 
em Odivelas, e cedente do direito de superfície 
mencionado no Considerando A, tem interesse na 
rentabilização e dinamização daquele complexo, em prol 
do fomento da prática desportiva e da projecção da 
imagem do Concelho de Odivelas; 
 
E – Considerando que entrará brevemente em 
funcionamento o Pavilhão Multiusos de Odivelas que se 
situa nas imediações do complexo desportivo mencionado 
no Considerando D; 
 
F – Considerando que entre o OFC e o SLB foi celebrado 
um Protocolo de Acordo, a 2 de Novembro de 2000, que 
tem por objecto a transferência do atleta juvenil Roderick 
Jefferson Gonçalves Miranda, cujos termos e condições 
são inteiro conhecimento dos ora outorgantes e, assim, se 
dão aqui por integradas para os devidos e legais efeitos;  

 
Cláusula Primeira 

 
Pelo presente Protocolo, o OFC cede ao SLB o direito de 
utilização dos seguintes equipamentos: 
 
1.Campo relvado principal aos domingos de manhã, entre 
as ……. e as ……..,  para a realização dos jogos da equipa 
de juvenis na 1ª Fase, que se prevêem serem 11 Jogos, por 
época desportiva. 
§ - Durante a vigência do presente Protocolo, a utilização 
do campo relvado principal para lá do período supra 
referido, será objecto de acordo. 
 
2.Utilização do campo relvado sintético n.º 3, de segunda 
a sexta-feira, entre as 18h30 e as 20h30, para a realização 
de treinos por parte das equipas de Escolas e Infantis do 
SLB. 
 
3.Utilização dos balneários e demais instalações de apoio 
durante os períodos previstos nos números 1 e 2 supra. 
 
4.Utilização de uma arrecadação para arrumação de 
material desportivo. 

 
5.Utilização de uma sala para reuniões dos treinadores das 
equipas que vão trabalhar no Complexo supra 
identificado. 

 
Cláusula Segunda 

 
1.Como contrapartida pelas utilizações mencionadas na 
Cláusula anterior, o SLB pagará ao OFC, a quantia mensal 
de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), acrescida de IVA à 
taxa legal se devido, durante todo o período de vigência 
do presente Protocolo, actualizável em cada renovação do 
presente Protocolo, em termos a acordar. 
 
2.A conservação e manutenção do Complexo e das 
instalações supra mencionadas será da inteira 
responsabilidade do OFC ou do MO conforme o caso.  

 
Cláusula Terceira 

 
1.O OFC compromete-se: 
 
a) a identificar os seus atletas potencialmente interessantes 
para representar o SLB, em todos os seus escalões, até 31 
de Outubro de cada ano civil; 
 
b) a identificar atletas potencialmente interessantes para o 
SLB, que sejam identificados pelos seus treinadores nos 
respectivos jogos e torneios realizados pelo OFC; 
 
c) a comunicar ao SLB o interesse, formal ou informal, de 
qualquer Clube, Academia ou SAD em atletas do OFC. 

 
Cláusula Quarta 

 
1. Por via do presente protocolo o OFC renúncia a todo e 
qualquer direito que derive do Protocolo de Acordo 
identificado no Considerando F), ficando o SLB, em 
contrapartida, obrigado ao pagamento da quantia de € 
228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil euros), acrescida 
do IVA devido à taxa legal.   
 
2.O pagamento da quantia identificada no número 
anterior fica sujeito à condição estabelecida na cláusula 
sétima do presente protocolo.   
 
3.A quantia identificada no número 1 desta cláusula, 
acrescida da quantia de 72.000,00 € (setenta e dois mil 
euros) respeitante ao valor previsto no nº 1 da Cláusula 
Segunda pelo período de 5 anos, que corresponde ao 
prazo de vigência inicial do presente Protocolo, serão 
pagas no prazo de 30 dias a contar da homologação 
judicial da deliberação da Assembleia de Credores referida 
na cláusula sétima, mediante o envio prévio da 
correspondente factura. 
 
4.Com o pagamento da quantia identificada no nº 1 desta 
cláusula, o OFC desde já declara de forma expressa e 
irrevogável que nada mais tem a exigir do SLB, seja a que 
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título for, pela transferência do atleta Roderick Jefferson 
Gonçalves Miranda.   

 
Cláusula Quinta 

 
O MO, na qualidade de proprietário dos terrenos onde se 
encontra implantado o Estádio Arnaldo Dias, dá o seu 
acordo à cedência parcial de utilização do complexo, pelo 
período aqui estabelecido, ficando expresso que tal não 
configura uma cedência do direito de superfície que 
constituiu a favor do OFC. 

 
Cláusula Sexta 

 
O MO, na qualidade de proprietário do Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, reconhece o interesse em 
estabelecer com o SLB uma parceria que vise a utilização 
deste equipamento pelo SLB, que seja potenciadora da sua 
função de promoção do desporto no Concelho de 
Odivelas, sem prejuízo da sua utilização pelo tecido 
associativo desportivo do Concelho. 

 
Cláusula Sétima 

 
1.Tendo em conta a situação judicial do OFC, fica 
expressamente entendido que a eficácia do presente 
Protocolo depende da aprovação pela Assembleia de 
Credores agendada para o dia 17.06.2010 ou para a que se 
seguir, caso não seja viável a sua aprovação naquela data. 
 
2.A entrada em vigor do presente Protocolo fica 
subordinada à extinção do processo de insolvência 
mencionado no Considerando B.  

 
Cláusula Oitava 

 
1.O presente Protocolo, caso se verifiquem as condições 
previstas na Cláusula anterior é válido por cinco anos, 
contado a partir da data da sua aprovação pela Assembleia 
de Credores e será automaticamente renovado se 
nenhuma das partes a isso se opuser, com a antecedência 
de 60 dias sobre a data da sua renovação.  
 
2.Quaisquer alterações ao presente Protocolo serão 
obrigatoriamente reduzidas a escrito, com intervenção de 
todos os outorgantes e considerar-se-ão como inexistentes 
as que não se revestirem daquele formalismo. 
 
3.As comunicações entre os Outorgantes deverão ser 
feitas para as moradas identificadas no cabeçalho do 
presente Protocolo, excepto se algum deles participar, nos 
termos previstos no número anterior, a sua alteração. 
 
O Presente Protocolo é celebrado em 3 vias, de igual 
valor, ficando cada um dos ora Outorgantes com um 
exemplar.  
 
Odivelas, …… de ……….. de 2010  
 
 

Pelo OFC 
 
Pelo SLB 
 
Pelo MO” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RENÚNCIA PARCIAL DE CRÉDITO 
 

Renúncia a 75% do crédito de €1.420,97 (mil quatrocentos 
e vinte euros e noventa e sete cêntimos) que o Município 
de Odivelas possui sobre o Odivelas Futebol Clube, ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002 de 11 de Janeiro, e no âmbito do Plano de 
Pagamentos que será proposto à Assembleia de Credores, 
no âmbito do processo de insolvência do Odivelas 
Futebol Clube, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2010/8384, de 2010.07.29. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS 

 
Atribuição de apoios financeiros, no montante global de 
€51.693,62 (cinquenta e um mil seiscentos e noventa e três 
euros e sessenta e dois cêntimos), às Associações 
candidatas abaixo nomeadas, no âmbito do Programa de 
Apoio às Entidades Sociais do Concelho de Odivelas 
(PAESO) - subprogramas A, B e C, do seguinte modo, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2010/8385, de 2010.07.26: 
 
-Instituto Português de Pedagogia Infantil  (IPPI) 
 
-Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de S. 
Vicente de Paulo - Centro de Dia da Sagrada Família da 
Pontinha (CDSFP) 
 
-Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de 
Póvoa de Santo Adrião (CRPIPSA) 
 
-Centro Social e Paroquial de Póvoa de Santo Adrião 
(CSPPSA) 
 
-Centro Comunitário Paroquial da Ramada (CCPR) 
 
-Associação de Gestão Humanitária para o 
Desenvolvimento – Ligar à Vida (AGHD-LV) 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 15 17 de Agosto de 2010 19 

 

- Centro Unitário dos Reformados Pensionistas e Idosos 
de Odivelas (CURPIO) 
 
- Jardim Infantil Popular da Pontinha (JIPP) 
 
- Centro Infantil Ni-Nó-Ni (CIN) 
 
-Associação Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada 
(ACIJR) 
 
-Associação Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa 
(ACREP) 
 

Apoios financeiros respeitantes aos subprogramas 
 

Subprograma A Subprograma B Subprograma C 

€ 500,00+(€10,00*nº 
utentes c/ acordo SS) 

30% custo viatura c/ 
limite € 7.500,00 

60% orçamento c/ limite 
€ 10.000,00 Entidade 

Nº 
Utentes Valor Orçamento Valor Orçamento Valor 

IPPI 225 2.750,00 €     

CDSFP 150 2.000,00 €   5.500,00 € 3.300,00 € 

CRPIPSA 75 1.250,00 €     

CSPPSA 85 1.350,00 € 12.322,06 € 3.696,62 €   

CCPR 272 3.220,00 €     

AGHD-
LV  500,00 €     

CURPIO 180 2.300,00 €   1.113,79 € 668,27 € 

JIPP 189 2.390,00 €   32.682,66 € 10.000,00 € 

CIN 45 950,00 €   1.962,00 € 1.177,20 € 

ACIJR 247 2.970,00 €   1.485,88 € 891,53 € 

ACREP 178 2.280,00 €   28.500,00 € 10.000,00 € 

TOTAL  21.960,00 €  3.696,62 €  26.037,00 € 

TOTAL 
GLOBAL 51.693,62 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA DA PÓVOA DE  
SANTO ADRIÃO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Igreja Adventista do Sétimo Dia da Póvoa de Santo 
Adrião, enquadrável no disposto na alínea b) do n.º 4 do 
artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a realizar 
em veículo municipal, nos dias 24 e 26 de Setembro de 
2010 (ida e volta respectivamente), para deslocação a 
Caneças, com um custo total estimado em €87,25 (oitenta 
e sete euros e vinte e cinco cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2010/7729, de 
2010.07.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 63/PRES/2010 
 

Assunto: Cessação da nomeação, em regime de 
substituição, do Sr. Eng. Vitorino de Jesus Ferreira 
Rodrigues, no cargo de Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas 
 
Nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 27.° da Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi 
conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 3-B/2010, de 28 
de Abril, aplicada à Administração Local pelo Decreto - 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, determino a cessação da nomeação, em regime 
de substituição, do Sr. Eng.º Vitorino de Jesus Ferreira 
Rodrigues, no cargo de Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas, com efeitos a partir do próximo dia 31 de Julho. 
 
Odivelas, 28 de Julho de 2010. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 64/PRES/2010 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Susana Maria Fernandes Duarte, no cargo de Chefe da 
Divisão de Transportes e Oficinas 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada a 14 de Dezembro de 
2009, e na 3.ª Reunião da 1.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 21 de 
Dezembro de 2009, publicitado na Internet na página 
www.cm-odivelas.pt, contempla 1 posto de trabalho de 
Chefe de Divisão de Transportes e Oficinas, posto de 
trabalho que não se encontra ocupado. 
 
Assim, e enquanto decorre o competente procedimento 
concursal, nomeio, em regime de substituição, ao abrigo 
do disposto no n.º 1 do artigo 27.° da Lei n.º 2/2004, de 
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15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi conferida pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, Lei n.º 64A/2008, de 
31 de Dezembro e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
conjugado com o disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 
10.º, do Decreto - Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, 
diploma que adapta à Administração Local a citada Lei, 
alterado pelos Decretos-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e 
n.º 305/2009, de 23 de Outubro, Susana Maria Fernandes 
Duarte, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas, com efeitos a partir do próximo 
dia 1 de Agosto. 
 
Odivelas, 29 de Julho de 2010. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 65/PRES/2010 
 

Assunto: DESIGNAÇÃO DE OFICIAL PÚBLICO EM 
SUBSTITUIÇÃO 
 
No exercício das minhas competências próprias, em 
conformidade com a alínea c) do n.º 2, do artigo 68º 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, 
designo, a Sra. D. Maria Helena Paulo da Cunha, Oficial 
Público do Município de Odivelas, em substituição da Sra. 
Dra. Lina Maria Palma Nascimento, a qual passará, a 
partir da presente data e nas faltas e impedimentos desta, a 
lavrar todos os contratos em que a lei não preveja 
expressamente a celebração de escritura pública. 
 
Odivelas, 29 de Julho de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 66/PRES/2010 
 

Assunto: Congelamento de novos Cabimentos e 
Compromissos. 
 
Considerando que: 
 

 As medidas adicionas de consolidação orçamental 
previstas no PEC se pautam por critérios de austeridade e 
de contenção orçamental na despesa pública e com 
impacto financeiro nos Municípios ao nível das reduções 
nas transferências do OE e no limite de endividamento; 
 

 Apesar da definição de uma política orçamental que 
visa a redução efectiva da despesa, aprovada no Plano 
Municipal de Contenção Financeira, cujos resultados da 

sua implementação não vão nem podem ser conseguidos 
de imediato e que a redução dessa despesa será gradual; 
 

 O nível de compromissos e obrigações assumidos 
com os credores até à presente data, face à diminuição das 
receitas extraordinárias e recursos financeiros disponíveis; 
 
Assim e atendendo à necessidade imperiosa de contracção 
de despesa, 
 
DETERMINO: 
 
1. O congelamento imediato de novos cabimentos e 
compromissos e assunção de novas 
responsabilidades, a partir da presente data. 
 
2. A necessidade de realização de despesas essenciais, bem 
como, as despesas urgentes e inadiáveis e/ou os 
cabimentos e compromissos relativos à aplicação em 
despesas de funcionamento só podem ser efectivadas após 
prévia análise do Gabinete da Presidência, e com a 
autorização da signatária para a respectiva cabimentação e 
compromisso. 
 
Odivelas, 6 de Agosto de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 67/PRES/2010 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
57.º n.º 3 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 nos termos do artigo 41.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 14 a 31 Agosto de 2010, pelo presente 
despacho DESIGNO para me substituir durante o 
referido período, o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Vereador Mário Máximo dos Santos, o 
qual exercerá as minhas competências próprias e as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 10 de Agosto de 2010 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 68/PRES/2010 
 

Assunto: Plano Municipal de Energia e Eficiência 
Energética - PM3E 
 
A Energia representa um sector estratégico com peso na 
economia que lhe confere preponderância em toda a 
actividade humana. A matriz de desenvolvimento de 
muitas sociedades tem levado ao consumo de recursos 
naturais de forma exaustiva, com consequências negativas 
sobre a biodiversidade e ecossistemas ao nível global. 
 
As cidades são os principais consumidores de energia, 
devido às funções que detém, através dos transportes, da 
administração pública, do consumo ao nível residencial e 
de serviços, como também, nas actividades industriais, nas 
quais, a eficiência energética ainda é apenas uma realidade 
teórica. 
 
A necessidade deste novo passo, para um futuro 
sustentável e parcimonioso, é de importância vital para o 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Os princípios essenciais desse desenvolvimento assentam 
em três vectores basilares que tocam o ambiente, a 
economia e a sociedade. Estes podem ser incrementados 
pelo Poder Local através de instrumentos de planeamento, 
definidores de estratégias, medidas e acções que visem a 
eficiência energética e em consequência a redução de 
consumo de energia com impactos categóricos sobre a 
comunidade. 
 
O contributo para um futuro sustentável só se suporta 
através de medidas que possam ser colocadas em prática e 
com eficácia. 
 
Conforme referido anteriormente, determino a 
constituição de um grupo de trabalho com vista à 
elaboração do Plano Municipal de Energia e Eficiência 
Energética - PM3E com a seguinte composição: 
 
Vereador Paulo César Teixeira; 
Carlos Manuel Duarte Lopes - GVPCT; 
Maria Teresa da Fonseca Reis - DPEDE/DPEMU; 
João Dias Cardoso - DGOU/DPUPE; 
João Manuel Viana - DOMT; 
Luís Oliveira Gomes da Costa - GVHM; 
Maria da Graça Mourão Serra - DPEDE/DPDM; 
Rui Manuel Dias - DPEDE/ DPDM/SIGPEEP; 
Regina Brito Lopes Meneses - DAS. 
 
O grupo de trabalho é coordenado pelo Vereador Pauto 
César Teixeira, que nas suas ausências e impedimentos 
será substituído por Carlos Manuel Duarte Lopes. 
 
Odivelas, 12 de Agosto de 2010 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/VCMB/2010 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Vereador 
Carlos Maio Bodião no Médico Veterinário Municipal - 
Dra. Maria João Costa Batista Nabais 
 
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 de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
125/PRES/2009, de 6 de Novembro de 2009, pelo 
presente despacho subdelego no Médico Veterinário 
Municipal, Dra. Maria João Costa Batista Nabais, as 
competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito do respectivo Gabinete. 
 
Assim subdelego as competências que me forem 
delegadas e subdelegadas pela Sra. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida às entidades 
referidas no capitulo II n.º 4 do Despacho n.º 
125/PRES/2009; 
 
2. A competência prevista na alínea x) do n.º 1 do artigo 
64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para proceder à captura, 
alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da 
legislação aplicável; 
 
3. A competência prevista na alínea z) do n.º 1 do artigo 
64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para decidir sobre a 
deambulação e extinção de animais nocivos: 
 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para colaborar no apoio a 
programas e projectos de interesse Municipal em parceria 
com outras entidades da Administração Central, a exercer 
nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob prévia 
consulta e coordenação do agora delegante; 
 
5. A competência prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 
64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para realizar vistorias e 
executar, de forma exclusiva ou participada, actividade 
fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por esta 
definidos, a exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 29 de Julho de 2010 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da Sra. Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, 

através do despacho nº 125/PRES/2009 de 06/11/2009 

(Carlos Maio Bodião) 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/GVMFF/2010 
 

Assunto: Subdelegação de competências  
 
Dada a minha ausência do Município em razão do gozo 
de férias, nos termos do nº 4 do artigo 73º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, rectificada pelas Declarações de 
Rectificação nº 4/2002, de 6 de Fevereiro, nº 9/2002, de 5 
de Março, altera pela Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro, 
pelo presente despacho, subdelego, pelo período de 9 a 
27 de Agosto do corrente ano, no Sr. João Carlos 
Tavares Dias Quintas, o exercício das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e subdelegadas 
pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos do Despacho nº 123/PRES/2009, de 6 de 
Novembro, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do nº. 1 do artigo 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção 
actual, de execução das deliberações da Câmara Municipal 
e de coordenação da actividade dos serviços sob a minha 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea m) do nº 1 do art.º. 68 
do mesmo diploma de assinar ou visar correspondência da 
Câmara Municipal com destino a quaisquer entidades 
excepto: 
 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 

Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias s obre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
3. A competência prevista na alínea d) do nº 2 do art.º. 64 
do diploma citado, para executar as opções do plano e 
orçamento aprovados, a exercer nas áreas funcionais sob a 
minha responsabilidade; 
 
No exercício das competências ora subdelegadas o 
subdelegado praticará exclusivamente actos de 
administração ordinária e que, portanto, não impliquem o 
exercício de competências decisórias. 
 
Odivelas, 6 de Agosto de 2010. 
 
 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sra. 

Presidente,  
através do despacho nº 123/PRES/2009, de 6 de 

Novembro 
 

A Vereadora 
(Maria Fernanda Franchi) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DRH/2010 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Sector de Gestão de Pessoal, da 
Divisão de Recursos Humanos. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 5.°, do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro e Lei n.º 3- B/2010, de 28 de Abril, 
subdelego, no período de 02 a 17 de Agosto de 2010, na 
Dr.ª Sandra Paulete Lopes Azinhais, a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito do Sector de Gestão de Pessoal, 
da Divisão de Recursos Humanos. 
 
Odivelas, 27 de Julho de 2010 
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Por subdelegação de competências 
do Director do Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira 
A Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

Cristina Mira 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DRH/2010 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Secção de Recrutamento e 
Selecção, da Divisão de Recursos Humanos. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 5.º, do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro e Lei n.º 3- B/2010, de 28 de Abril, 
subdelego, no período de 02 a 17 de Agosto de 2010, na 
Dr.ª Dina Alexandra de Carvalho Passinhas Faria, a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito da Secção de 
Recrutamento e Selecção, da Divisão de Recursos 
Humanos. 
 
Odivelas, 27 de Julho de 2010 
 

Por subdelegação de competências 
do Director do Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira 
A Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

Cristina Mira 
 
 
 

DESPACHO N.º 16/DDGOU/2010 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho nº 
49/PRES/2010, e nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, no nº 2 do artigo 8.º, nº 10 do 
artigo 11.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
60/2007, de 4 de Setembro, e ao abrigo do disposto nos 
artigos 35º e 36 do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho, 
SUBDELEGO, no Técnico Superior (Arquitectura) 
Sérgio Alexandre Tomás Resão, as competências que a 

seguir se enunciam e que serão exercidas no âmbito da 
Divisão de Licenciamentos de Obras Particulares: 
 
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 
acumulações de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das 
referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar; 
 
4. 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; 
 
5. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos urbanísticos; 
 
6. 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 de 30 
de Julho a 13 de Agosto de 2010. 

 
Odivelas, 29 de Julho de 2010 

O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

(António de Sousa) 
 
 
 

DESPACHO N.º 17/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 nº 5/VPCT/2009, nos 
termos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e ao abrigo do disposto nos artigos 35º e 36 do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro, 
pelo presente despacho, SUBDELEGO, no Técnico 
Superior (Arquitectura Paisagística) Telmo Figueiredo de 
Albuquerque Pina, as competências que a seguir se 
enunciam e que serão exercidas no âmbito da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projectos Especiais: 
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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 
acumulações de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das 
referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar; 
 
4. 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; 
 
5. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos; 
 
6. 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 de 2 a 
13 de Agosto de 2010. 

 
Odivelas, 29 de Julho de 2010 

O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

(António de Sousa) 
 
 
 

DESPACHO N.º 18/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 nº 5/VPCT/2009, nos 
termos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e ao abrigo do disposto nos artigos 35º e 36 do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro, 
pelo presente despacho, SUBDELEGO, no Técnico 
Superior (Arquitectura) David Alvares Monteiro Gil, 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 
acumulações de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das 
referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar; 
 
4. 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; 
 
5. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos; 
 
6. 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 de 16 a 
31 de Agosto de 2010. 

 
Odivelas, 29 de Julho de 2010 

O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

(António de Sousa) 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/DAJG/2010 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral no 
Chefe de Divisão do Património – Dr.º António Manuel 
Delgado Carrilho. 
 
Nos termos dos Art.º 35 e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais Legislação 
hablitante, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 1/VMM/2009, de 9 de 
Novembro de 2009, subdelego, no Chefe de Divisão do 
Património, Dr.º António Manuel Delgado Carrilho, de 2 
a 31 de Agosto de 2010 as competências que me foram 
subdelegadas e que constam do supracitado Despacho e 
que serão exercidos no âmbito do DAJG, durante o meu 
período de férias. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo 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 subdelegante 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
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situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe ser 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. 
 
Odivelas, 30 de Julho de 2010 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr.º Vereador 

Mário Máximo 
O Director do Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 
(Hernâni Boaventura) 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/SMPC/2010 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Serviço Municipal de Protecção 
Civil, no funcionário Paulo Sérgio Ribeiro Tavares 
 
Nos termos do disposto no Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, diploma que aplicou à 
administração local a lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro 
(Estatuto do Pessoal Dirigente), subdelego, nas minhas 
ausências e impedimentos no Assistente Técnico, Paulo 
Sérgio Ribeiro Tavares, as competências que me foram 
delegadas e que serão exercidas no âmbito do Serviço 
Municipal de Protecção Civil nos seguintes termos e 
limites: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Assinar a correspondência excepcionada no ponto 
anterior quando se trate da resolução de questões de 
carácter urgente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção 
das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e agentes da Administração Pública, Central, 
Regional e Local. 
 
Odivelas, 30 de Julho de 2010 

 
A Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil 
Por subdelegação de competências do Sr. Vereador Paulo César Teixeira, 

Através do Despacho n.º 2/VPCT/09, de 11/11/2009 
(Cláudia Beiró) 

 

 
DESPACHO N.º 04/DGAF/2010 

 
Assunto: Despacho de Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente no âmbito da Divisão 
Financeira. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 5.º, do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro e Lei n.º 3- B/2010, de 28 de Abril, 
subdelego no Dr. Fernando Miguel Durão Sardinha, a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito da Divisão 
Financeira. 
 
Odivelas, 3 de Agosto de 2010 
 

Por Delegação de Competências 
O Director do Departamento de Gestão Administrava e 

Financeira 
(Sérgio Pipa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 05/DGAF/2010 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de competências do 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, na 
Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana Cristina 
das Neves Mousinho. 
 
De acordo com o disposto no art. 70°, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5- A/2002, de 11 
de Janeiro, pelas Declarações de Rectificação n.º 4/2002, 
de 6 de Fevereiro e n.º 9/2002, de 5 de Março e pela Lei 
n.º 67/2007 e artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro, diplomas que aplicam à 
Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com as alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 3- 
B/2010, de 28 de Abril, e ao abrigo do despacho de 
delegação de competências n.º 24/PRES/2010, de 1 de 
Fevereiro, da Sr.ª Presidente da Câmara, subdelego, pelo 
presente despacho, no período de 09 a 20 de Agosto de 
2010, datas em que me encontrarei ausente por motivo de 
férias, na Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. 
Ana Cristina das Neves Mousinho, as competências que 
me estão atribuídas e que serão exercidas ao nível da 
gestão corrente e inadiável do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira. 
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As competências ora 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. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 3 de Agosto de 2010 
 

Por Delegação de Competências 
O Director do Departamento de Gestão Administrava e 

Financeira 
(Sérgio Pipa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/DDPEDE/2010 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Chefe de 
Divisão PDM, Sr. Arqt.º Luís Grave. 
 
JOSÉ PEDRO DA SILVA PEREIRA MOURA DE 
MESQUITA, Director do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico, no uso das 
competências em mim subdelegadas, pelo Despacho n.º 
143/PRES/2009 e ao abrigo do disposto no art.º 70° 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 
artigos 35° e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo e demais legislação habilitante, subdelego 
no Chefe da Divisão do Plano Director Municipal, Sr. 
Arqt.º Luís Grave, as competências que me foram 
subdelegadas e que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico, durante o meu período de 
férias, de 16 de Agosto a 03 de Setembro de 2010, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar ou visar correspondência e documentos de 
mero expediente, com excepção da dirigida às entidades 
referidas na alínea a) do ponto 4 da parte II do despacho 
n.º 50/PRES/2006; 
 
2. No quadro do competente mapa, autorizar férias e 
acumulação de férias, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das 
referidas no art.º 71° do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes dá Administração Pública Central 
Regional e Local; 
 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 

documentos com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei; 
 
6. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, deverá o 
subdelegado a qualquer tempo prestar ao subdelegante 
todas as informações solicitadas, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 03 de Agosto de 2010 

 
Por Subdelegação de Competências, 

O Director do Departamento de Planeamento Estratégico 
e Desenvolvimento Económico 

(José Pedro S. P. Moura Mesquita) 
 
 
 

DESPACHO N.º 19/DDGOU/2010 
 
Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho no 
49/PRES/2010, ao abrigo dos artigos 70° 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, 
5°/n.º 2, 11°/n.º 10 e 75° do Decreto-Lei n°555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto 
nos artigos 35° a 40.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho, 
SUBDELEGO, para serem exercidas no âmbito deste 
Departamento, na Arquitecta Ana Paula Figueiredo 
Viegas Murgeiro, Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, as competências previstas pelos artigos 
68.° e 70.° n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a 
seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos urbanísticos, e que 
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careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará de 16 de 
Agosto a 3 de Setembro de 2010. 
 

Odivelas, 10 de Agosto de 2010 
O Director do D.G.O.U., 

António de Sousa 
 
 
 

DESPACHO N.º 20/DDGOU/2010 
 
Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas e subdelegadas pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, pelo 
Despacho n.º 49/PRES/2010, e 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, no 
n.º 2 do artigo 8°, n.º 10 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e ao 
abrigo do disposto nos artigos 35.° 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 na Técnica Superior 
(Arquitectura) Mafalda Sousa dos Santos as 
competências que a seguir se enunciam e que serão 
exercidas no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana: 
 
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. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das 
referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar; 
 
4. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra; 
 
5. 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; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos urbanísticos; 
 
7. 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 de 16 a 
20 de Agosto de 2010.  
 
Odivelas, 12 de Agosto de 2010 
 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
António de Sousa, Arq.° 

 
 
 

DESPACHO N.º 21/DDGOU/2010 
 
Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas e subdelegadas pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, pelo 
Despacho n.º 49/PRES/2010, e 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, no 
n.º 2 do artigo 8°, n.º 10 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e ao 
abrigo do disposto nos artigos 35.° 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 na Técnica Superior 
(Engenharia) Susana Coimbra Marques as 
competências que a seguir se enunciam e que serão 
exercidas no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana: 
 
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. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das 
referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar; 
 
4. Autorizar termos de abertura e encerramento em livros 
sujeitos a essa formalidade, designadamente livros de obra; 
 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
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documentos constantes de processos urbanísticos, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
6. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos urbanísticos; 
 
7. 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 de 23 a 
31 de Agosto de 2010.  
 
Odivelas, 12 de Agosto de 2010 
 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
António de Sousa, Arq.° 

 
 
 

DESPACHO N.º 1/DPEDE/DADEPC/2010 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito dos procedimentos da Divisão de 
Actividades Económicas e Projectos Comparticipados, 
Dr.ª Sofia Isabel Antunes Monteiro 
 
Nos termos das disposições conjugadas do Artigo 5°, n.º 3 
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplica à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e dos Artigos 35° 
a 40° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, subdelego, 
durante o período de férias que gozarei entre os dias 16 de 
Agosto a 31 de Agosto de 2010, na Técnica Superior Dr.ª 
Sofia Isabel Antunes Monteiro, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
procedimentos no âmbito da Divisão de Actividades 
Económicas e Projectos Comparticipados. 
 
Odivelas, 13 de Agosto de 2010 
 

Por subdelegação de competências, 
A Chefe de Divisão Divisão de Apoio ao 

Desenvolvimento 
Económico e Projectos Comparticipados, 

Sandra Neto 
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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/2010/8884, de 2010.08.12, referente ao período de 12 
de Julho a 6 de Agosto de 2010: 
 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
DIEU – Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos: 
 
EDOC/2010/38893 
Interno/2010/7680 de 2010/07/12 
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura à EDP referente a 
trabalhos de remodelação/Reforço da Iluminação Pública em 
2009 no Concelho de Odivelas no valor de 3 056,00 € com Iva.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Pagamento da Factura mencionada”. 
Data de Decisão: 30/07/2010 
 
EDOC/2010/38958 
Interno/2010/7679 de 2010/07/12 
Assunto: Proposta de Pagamento de Factura à EDP referente a 
trabalhos de remodelação/Reforço da Iluminação Pública em 
2009 no Concelho de Odivelas no valor de 1 372,03 € com Iva.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Pagamento da Factura apresentada”. 
Data de Decisão: 31/07/2010 
 
 
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2010/32316 
Interno/2010/6870 de 2010/06/18 
Assunto: Proposta de Adjudicação por Ajuste Directo, 
Cabimento, Compromisso e Pagamento da Factura nº 
2010000028 de 25/05/2010 no valor de 1 584,20 € acrescido de 
Iva à Empresa Maquinogaz, Lda, referente ao Fornecimento e 
Montagem de Termoacumulador Eléctrico nas Instalações dos 
Jardineiros da Junta de Freguesia da Ramada. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Ao DGAF/DF para efeitos Adjudicação, através de 
Ajuste Directo, respectivo Cabimento, Compromisso e 
Pagamento do valor mencionado”. 
Data da Decisão: 23/07/2010 
 
EDOC/2010/39522 
Interno/2010/7831 de 2010/07/15 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento 
de Factura nº 476181811 de 30/06/2010 no valor de 33,82 € 
com IVA à Empresa Schindler, S.A., referente a Assistência 
Técnica e Manutenção do Elevador/Ascensor da Biblioteca 
Municipal D. Dinis. 

Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se 
em conformidade. Ao DGAF/DF para efeitos de Cabimento, 
Compromisso e Pagamento da Factura descrita”. 
Data da Decisão: 30/07/2010 
 
EDOC/2010/42683 
Interno/2010/8411 de 2010/07/30 
Assunto: Proposta de Cabimento e Compromisso no valor de 
667,53 € com Iva aos SMAS de Loures relativo à execução do 
Ramal de Águas no Complexo Escolar de Porto Pinheiro. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de Cabimento e Compromisso da 
mencionada despesa”. 
Data da Decisão: 04/08/2010 
 
 
DTO – Divisão de Transportes e Oficinas: 
 
EDOC/2010/39873  
Interno/2010/7652 de 2010/07/12 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação da Viatura nº 2205 da Frota Municipal à Empresa 
Auto Sueco de Coimbra no valor de 35 517,96 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/07/12 
 
EDOC/2010/40140  
Interno/2010/7699 de 2010/07/13 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Substituição de Tubos Hidráulicos e Rotativo na Máquina n.º 
2701 da Frota Municipal à Empresa Certoma, Lda no valor de 
350,72 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para dar continuidade ao procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/07/13 
 
EDOC/2010/40141  
Interno/2010/7700 de 2010/07/13 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Peças para diversas Viaturas da Frota Municipal à 
Empresa Simopeças, Lda no valor de 1 212,06 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/07/14 
 
EDOC/2010/40466  
Interno/2010/7776 de 2010/07/14 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para as 
Reparações das Viaturas nºs 1606 e 1609 da Frota Municipal à 
Empresa Loures Automóveis, S.A no valor de 2 274.80 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/07/15 
 
EDOC/2010/40489  
Interno/2010/7784 de 2010/07/14 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação da Viatura n.º 2102 da Frota Municipal à Empresa 
Carvalho, Branco e Lopes, Lda no valor de 1 559,63 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/07/23 
 
EDOC/2010/42799  
Interno/2010/8279 de 2010/07/27 
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Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação de Avarias diversas na Viatura n.º 2205 da Frota 
Municipal à Empresa Auto Sueco, Lda no valor de 924,91 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/07/29 
  
EDOC/2010/42828  
Interno/2010/8291 de 2010/07/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Elevador para a Viatura nº 1215 da Frota 
Municipal à Empresa Melisauto, S.A no valor de 56,68 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/08/02 
 
EDOC/2010/42867  
Interno/2010/8293 de 2010/07/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Reparações diversas nas Viaturas nºs 2206 e 2207 da Frota 
Municipal à Empresa Carvalho, Branco e Lopes, Lda no valor de 
4 072,91 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/08/02 
 
EDOC/2010/43046  
Interno/2010/8347 de 2010/07/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Peças diversas para as Viaturas nºs 1907, 2004, 2050 e 2204 
da Frota Municipal à Empresa Glaxcar, Lda no valor de 618,36 € 
com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/08/02 
 
EDOC/2010/43059  
Interno/2010/8353 de 2010/07/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Reparações diversas na Viatura n.º 2205 da Frota Municipal à 
Empresa Auto Sueco de Coimbra no valor de 3 407,57 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/08/02 
 
EDOC/2010/43235  
Interno/2010/8375 de 2010/07/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Reparações diversas na Viatura nº 2371 da Frota Municipal à 
Empresa Simopeças, Lda no valor de 3 642,61 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento.”. 
Data de decisão: 2010/08/02 
 
EDOC/2010/42891  
Interno/2010/8290 de 2010/07/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Reparações diversas nas Viaturas nºs 2101 e 2701 da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda no valor de 3 371,94 € 
com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para os posteriores efeitos”. 
Data de decisão: 2010/08/03 
 

EDOC/2010/42559  
Interno/2010/8272 de 2010/07/27 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento à 
Empresa Galp referente à aquisição de 2ª Via do Cartão Galp 
Frota da Viatura nº 1604 da Frota Municipal no valor de 7,50 € 
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: 2010/08/03 
 
EDOC/2010/43007  
Interno/2010/8322 de 2010/07/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Renovação do Licenciamento de Transporte Colectivo de 
Crianças para a Viatura da Frota Municipal com o nº 2006 à 
Empresa IMTT – Instituto Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres no valor 26,00 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
respectiva emissão de cheque no valor de 26,00 €, endossados ao 
IMTT, em conformidade”. 
Data de decisão: 2010/08/04 
 
EDOC/2010/42748  
Interno/2010/8261 de 2010/07/27 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de 2 Pneus, Reparação de Furos, Equilibrar e Alinhamento de 
Direcções em várias Viaturas da Frota Municipal à Empresa 
Pneumacor, Lda no valor de 465,85 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGAF/DA para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 2010/08/10 
 
 
 

 

VEREADOR PAULO CÉSAR TEIXEIRA 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, ao abrigo das competências subdelegadas pela 
Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
Despacho n.º 124/PRES/2009, de 6 de Novembro, nos termos 
da Informação n.º Interno/2010/8856, de 2010.08.12, referente 
ao período de 1 a 30 de Julho de Fevereiro de 2010: 
 
REMOÇÃO DE VEICULOS DA VIA PÚBLICA 
01/07/2010 a 30/07/2010 
 
Assunto: Remoção do veículo Mercedes, com a matrícula II-33-
43, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº285/VIAT/RA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.21 
Data da remoção: 2010.07.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 07-
73-DI, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 182/VIAT/FA/10). 
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Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.21 
Data da remoção: 2010.07.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula 71-
31-AM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 321/VIAT/PV/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.27 
Data da remoção: 2010.07.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Rover, com a matrícula 64-07-
HV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 322/VIAT/PV/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.27 
Data da remoção: 2010.07.27 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS  
01/07/2010 a 30/07/2010 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
José Rodrigues Miguéis, lote 21, Bairro Novo das Fontaínhas, 
Ramada nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: 
Eduardo Gomes Sá Velho - Processo 107/DFM/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira -  Concordo. 
Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.26 
Data da notificação: 2010.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
Bairro Castelo Poente, Serra da Amoreira lote 68, Ramada nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: António da Silva 
Barros Ferreira - Processo 165/DFM/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira -  Concordo. 
Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.26 
Data da notificação: 2010.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
11 de Março, lote 469 e 470, Bairro Casal Novo, Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: António de 
Sousa - Processo 103/DFM/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira -  Concordo. 
Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.26 
Data da notificação: 2010.07.27 
 

Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
11 de Março, lote 471, Bairro Casal Novo, Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: À Firma Valor 
Influente, Construção Civil, Lda - Processo 104/DFM/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira -  Concordo. 
Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.26 
Data da notificação: 2010.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
José Rodrigues Miguéis, lote 20, Bairro Novo das Fontaínhas, 
Ramada nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: 
José Navalho Novo Jorge - Processo 106/DFM/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira -  Concordo. 
Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.26 
Data da notificação: 2010.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de pátio interior localizado 
nas traseiras do nº 10 da Rua Elina Guimarães, Bairro da 
Milharada, Pontinha nos termos do nº 1 do Artº 34 do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos (Proprietário: Anabela Almeida Marques Carvalho - 
Processo 87/DFM/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira -  Concordo. 
Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.26 
Data da notificação: 2010.07.27 
 
 
 

 

OBRAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Chefe da Divisão de Instalações e 
Equipamentos Colectivos, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo despacho n.º 5/2009/DOMT/LJ, nos termos 
do Edoc/2010/37133, durante o período de 25 Junho a 23 de 
Julho de 2010: 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 338/DIEM/SOAD/2010 – solicitar a 
substituição de lâmpadas no Pavilhão Desportivo da Ramada, 
com estimativa de encargos no valor de 719,04€ (setecentos e 
dezanove euros, quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, de acordo com informação Interno/2010/6588 
de 24/06/2010 - EDOC/2010/31829 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 29/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 424/DIEM/SOAD/2010 - solicitar a 
colocação de estores na Biblioteca Municipal D. Dinis, com 
estimativa de encargos no valor 115,60€ (cento e quinze euros, 
sessenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, 
de acordo com informação Interno/2010/7049 de 24/06/2010 - 
EDOC/2010/32969 
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Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 29/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 407/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
colocação de um bebedouro, com estimativa de encargos no 
valor de 297,55€ (duzentos e noventa e sete euros, cinquenta e 
cinco cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com informação Interno/2010/7070 de 24-06-2010 - 
EDOC/2010/35776 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 29/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 422/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
instalação de sistema video-porteiro no estacionamento coberto 
da Rua Prof. Dr. Egas Moniz, em Odivelas, com estimativa de 
encargos no valor de 840,00€ (oitocentos e quarenta euros), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2010/7075 de 24-06-2010 - 
EDOC/2010/35871 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 14/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 404/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar 
assistência técnica por electricistas na Biblioteca Municipal D. 
Dinis, com estimativa de encargos no valor : 144,93€ (cento e 
quarenta e quatro euros, noventa e três cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/7120 de 25-06-2010 - EDOC/2010/74128 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 29/06/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 343/DIEM/SOAD/2010 – a solicitar a 
colocação de um relógio digital de comando semanal, com 
estimativa de encargos no valor de 114,17€ (cento e catorze 
euros, dezassete cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2010/7359 de 02-07-
2010 - EDOC/2010/36919 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 02/07/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 9995_3/DIEM/SOAD/2010, torna-se 
necessário adquirir materiais de apoio às intervenções do sector., 
com estimativa de encargos no valor de 57,20€ (cinquenta e sete 
euros, vinte cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, de acordo com informação Interno/2010/7357 de 02-07-
2010 - EDOC/2010/37752 

Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 05/07/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 9484/DIEM/SOAD/2010 - solicitar a 
instalação de botão de corte ao ventilador da hotte da cozinha 
do Centro de Acolhimento Temporário de Crianças e Jovens em 
Risco, com estimativa de encargos no valor 731,42€ (Setecentos 
e trinta e um euros, quarenta e dois cêntimos), ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/7362 de 02-07-2010 - EDOC/2010/37011 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 05/07/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 411/DIEM/SOAD/2010 a solicitar a 
reparação de autoclismos no DOMT - Arroja com estimativa de 
encargos no valor de 25,00€ (vinte e cinco euros) ao qual acresce 
o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/7363 de 02-07-2010 - EDOC/2010/37016 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 05/07/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 449/DIEM/SOAD/2010 - a a solicitar o 
lâmpadas para os elevadores do edifício da DGOU - 
Urbanização da Ribeirada, com estimativa de encargos no valor 
de 42,84€ (quarenta e dois euros, oitenta e quatro cêntimos) ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2010/7870 de 15-07-2010 - 
EDOC/2010/39447 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 15/07/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento através da 
Divisão de Aprovisionamentos para aquisição de material para a 
Folha de Obra n.º 9995_7/DIEM/SOAD/2010 - torna-se 
necessário adquirir materiais de apoio às intervenções do 
sector.com estimativa de encargos no valor de 233,22€ (duzentos 
e trinta e três euros, vinte e dois cêntimos)), ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com informação 
Interno/2010/7871 de 15-07-2010 - EDOC/2010/39787 
Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: À Divisão de 
aprovisionamentos, após classificação orçamental. Autorizo a 
despesa. 
Data da Decisão: 15/07/2010. 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento de aquisição e 
montagem de betoneira de corte local de energia eléctrica para o 
ventilador de extracção na instalação I-14 (Gabinete do Sr. 
Vereador Carlos Bodião), sito Rua Alves Redol, Lote 6, loja A, 
Odivelas., no valor de 75,00 € (setecentos e oitenta euros), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com 
informação Interno/2010/8027 de 20/07/2010 - 
EDOC/2010/41614. 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XI - N.º 15 17 de Agosto de 2010 33 

 

Decisão do Chefe Divisão, Eng. António Lopes: Á Divisão de 
Aprovisionamento (após classificação orçamental). Autorizo 
despesa. 
Data da Decisão: 21/07/2010. 
 
 
 

 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
Listagem dos Alvarás de Construção, Utilização, Prorrogações e 
Rejeições Liminares emitidos pelo Director do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
delegada pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, pelo 
despacho n.º 49/PRES/2010, de 21 de Abril, nos termos da 
Informação n.º 35/DGOU/AS, de 2010.08.02, referente ao mês 
de Julho de 2010:  
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 5363/OP 
Nome: Engate 3, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 83 – Ramada 
Data de despacho: 17.07.07 
Alvará n.º 93/2010 
  
Processo n.º 2531/OP/GI 
Nome: Luís Miguel Baptista Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Castelo Poente – Rua Idade da Pedra lote 68 – 
Ramada 
Data de despacho: 24.03.09 
Alvará n.º 94/2010 
  
Processo n.º 9428/OP 
Nome: PALF – Construções Civis, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Amoreira – Rua Adriano Correia de Oliveira lote 2 - 
Ramada 
Data de despacho: 23.10.09 
Alvará n.º 95/2010 
  
Processo n.º 8848/OP/GI 
Nome: Solcota – Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal Novo – Rua da Liberdade lote 540-I – Caneças 
Data de despacho: 08.08.08 
Alvará n.º 96/2010 
  
Processo n.º 9429/OP 
Nome: Areias da Lagoa – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Amoreira – Rua Adriano Correia de Oliveira lote 3 - 
Ramada 
Data de despacho: 24.10.09 
Alvará n.º 97/2010 
  
Processo n.º 9228/OP 
Nome: Joaquim Almerindo Monteiro Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Rua Feliciano António de Carvalho – Famões 
Data de despacho: 21.05.09 
Alvará n.º 98/2010 
  
 

Processo n.º 8031/OP/GI 
Nome: Fernando de Jesus Pinto 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Casal da Silveira – Rua S. Sebastião lote 640 – Famões 
Data de despacho: 16.07.09 
Alvará n.º 99/2010 
  
Processo n.º 2639/OP 
Nome: Prediargus – Engenharia e Construção, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção 
Local: Rua Heróis de Mucaba – Pontinha 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 100/2010 
  
Processo n.º 11797/OP 
Nome: Cometna II – Fundições, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Demolição  
Local: Avenida Marechal Gomes da Costa – Famões 
Data de despacho: 15.06.10 
Alvará n.º 101/2010 
  
Processo n.º 8993/OP/GI 
Nome: Realcil – Construção Civil e Urbanização, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: B.º Trigache Norte – Rua Alfeu Gaspar de Amaral lote 
123 – Famões 
Data de despacho: 03.06.10 
Alvará n.º 102/2010 
  
Processo n.º 8707/OP 
Nome: João de Jesus Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Ponte da Bica – Rua Almirante Gago Coutinho nº 74 – 
Ramada 
Data de despacho: 15.07.08 
Alvará n.º 103/2010 
  
Processo n.º 31229/OCP/OC 
Nome: Tachapim – Talho e Charcutaria do Chapim, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: Rua Vieira da Silva nº 17 – Odivelas 
Data de despacho: 29.10.08 
Alvará n.º 104/2010 
  
Processo n.º 7896/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Santos Almeida e Outros 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua Vasco Santana lote 934 – Caneças 
Data de despacho: 07.04.10 
Alvará n.º 105/2010 
  
Processo n.º 4702/OP 
Nome: Pereira & Inocêncio – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Rua Barbosa du Bocage – Caneças 
Data de despacho: 22.07.08 
Alvará n.º 106/2010 
  
Processo n.º 9459/OP/GI 
Nome: Hortelinda Maria Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: B.º Encosta do Mourigo – Rua Soares dos Reis lote 39 – 
Famões 
Data de despacho: 24.11.09 
Alvará n.º 107/2010 
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Processo n.º 3888/OP 
Nome: Manuel Eusébio de Jesus Vasco 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção 
Local: Urb. Solares da Amoreira lote 9 – Ramada 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 108/2010 
  
Processo n.º 8752/OP/GI 
Nome: Francisco Augusto Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Lagos lote 175 – 
Famões 
Data de despacho: 02.06.10 
Alvará n.º 109/2010 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 6686/OP 
Nome: Imoalasca – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Damião de Góis lote 9 – 
Famões 
Data de despacho: 24.06.10 
Alvará n.º 221/2010 
  
Processo n.º 3218/OP 
Nome: Arménio Duarte Jorge 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Sidónio Pais nº 40 C, D e E – Odivelas 
Data de despacho: 24.06.10 
Alvará n.º 222/2010 
  
Processo n.º 6549/OP 
Nome: C.D.F. – Construções Diorino & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da República nº 50 e 52 – Caneças 
Data de despacho: 29.06.10 
Alvará n.º 223/2010 
  
Processo n.º 5433/OP/GI 
Nome: Manuel Magalhães Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Aquilino Ribeiro lote 936 – 
Famões 
Data de despacho: 29.06.10 
Alvará n.º 224/2010 
  
Processo n.º 5531/OP/GI 
Nome: José Manuel Bernardino Joaquim 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Tavira lote 319 – 
Famões 
Data de despacho: 08.06.10 
Alvará n.º 225/2010 
  
Processo n.º 12943/OCP/OC 
Nome: Manuel de Sousa Ferreira  
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Autorização de 
Utilização 
Local: Casal da Serra – Rua Eng.º José Ferreira Pinto Basto – 
Ramada 
Data de despacho: 25.05.10 
Alvará n.º 17/2000 
  
 

Processo n.º 4440/OP/GI 
Nome: Bruno Miguel Marcelino Sequeira Rodrigues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Carlos Seixas lote 182 – 
Famões 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 226/2020 
  
Processo n.º 4441/OP/GI 
Nome: António Marcelino Sequeira Rodrigues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Carlos Seixas lote 183 – 
Famões 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 227/2010 
  
Processo n.º 9340/OP/GI 
Nome: Abílio Ginja Ramalhinho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua 25 de Abril lote 365 - Pontinha 
Data de despacho: 23.06.10 
Alvará n.º 228/2010 
  
Processo n.º 5021/OP/GI 
Nome: António Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Gen. Farinha Beirão lote 126 – 
Famões 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 229/2010 
  
Processo n.º 11111/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Lopes Matias 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º dos Pedernais – Rua dos Pastores lote B90 – Ramada 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 230/2010 
  
Processo n.º 9342/OP/GI 
Nome: José António Roberto Figueiredo 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Novo Trigache – Rua Aires da Silva Martiniano lote 7 
– Famões 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 231/2010 
  
Processo n.º 35170/OCP/RC/OC 
Nome: Adélia da Silva Matança 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 16 de Abril lote 171 – Famões 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará  n.º 232/2010 
  
Processo n.º 8180/OP/GI 
Nome: Amândio de Jesus Veiga 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Santo Estêvão lote 193 – 
Famões 
Data de despacho: 11.12.09 
Alvará n.º 233/2010 
  
Processo n.º 8798/OP/GI 
Nome: Consprober – Projectos e Construções, lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casalinho da Azenha – Rua da Liberdade lote 10 – 
Pontinha 
Data de despacho: 07.07.10 
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Alvará n.º 234/2010 
  
Processo n.º 8806/OP/GI 
Nome: Fernando Morais Monteiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Tomada da Amoreira – Rua José Rodrigues Miguéis 
lote 45 – Ramada 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 235/2010 
  
Processo n.º 5008/OP 
Nome: Solcota – Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 18 – Ramada 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 236/2010 
  
Processo n.º 10786/CP/OP/GI 
Nome: Raul Alves Casquilho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º da Milharada – Rua Maria da Fonte lote 182 – 
Pontinha 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 237/2010 
  
Processo n.º 7756/OP/GI 
Nome: Óscar José Alves Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Encosta do Mourigo – Rua Adriano Correia de 
Oliveira lote 81 – Famões 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 238/2010 
  
Processo n.º 7314/OP/GI 
Nome: Alexandre Manuel Gonçalves dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Grande – Av. do Vale Grande lote 140 – 
Pontinha 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 239/2010 
  
Processo n.º 10878/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Francisco Franco 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Moinho do Baeta – R. Joaquim da Cunha Roque lote 
26 – Caneças 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 240/2010 
  
Processo n.º 2973/OP/GI 
Nome: Ricardo Jorge Ribeiro Correia 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Cesário Verde lote 219 – 
Famões 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 241/2010 
  
Processo n.º 39769/OCP/OC 
Nome: Augusto Henriques de Oliveira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Tv. Fontainhas das Pias Viv. “O Mirante” – Caneças 
Data de despacho: 16.07.10 
Alvará n.º 242/2010 
  
Processo n.º 17083/OCP/OC 
Nome: Pedro Alexandre Trindade Vila Maior do Nascimento 

Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Autorização de 
Utilização 
Local: B.º dos C.T.T. – Rua das Arroteias lote 1-A-8 – Caneças 
Data de despacho: 29.10.09 
Alvará n.º 487/1998 
  
Processo n.º 2639/OP 
Nome: Prediargus – Engenharia e Construção, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Heróis de Mucaba – Pontinha 
Data de despacho: 23.07.10 
Alvará n.º 243/2010 
  
Processo n.º 11196/CP/OP/GI 
Nome: António Morais Vieira de Aguiar 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Pedreira lote 239 – Caneças 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 244/2010 
  
Processo n.º 9164/OP/GI 
Nome: José Manuel Figueiredo Moreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Santa Rita Pintor lote 222 – 
Famões 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 245/2010 
  
Processo n.º 5027/OP/GI 
Nome: J. Gomes da Silva & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Autorização de 
Utilização 
Local: B.º Flor do Minho – Rua D. Nuno Álvares Pereira lote 64 
– Caneças 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará  n.º 255/2008 
  
Processo n.º 11422/CP/OP/GI 
Nome: Maria Augusta Beco Rodrigues Bicho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Moinho do Baeta – Rua Moinho do Baeta lote 33 – 
Caneças 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 246/2010 
  
Processo n.º 5843/OP/GI 
Nome: Francisco Marçal Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º dos Pedernais – Rua 25 de Dezembro lote A-74-B – 
Ramada 
Data de despacho: 07.07.10 
Alvará n.º 247/2010 
  
Processo n.º 10770/OP 
Nome: Vítor Manuel Nunes do Carmo 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ilha Porto Santo nº 30 – Pontinha 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 248/2010 
  
Processo n.º 6757/OP/GI 
Nome: João Machado Gonçalves 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º dos Pedernais – Rua José Afonso lote D-16 – Ramada 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 249/2010 
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Processo n.º 509/OP/GI 
Nome: António Manuel de Sousa Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Jaime Cortesão lote 87 – 
Famões 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará  n.º 250/2010 
  
Processo n.º 7263/OP/GI 
Nome: Manuel dos Remédios Lourenço Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Ilha da Madeira lote 260 – 
Pontinha 
Data de despacho: 19.07.10 
Alvará n.º 251/2010 
 
 
Prorrogações 
 
Processo n.º 6520/OP 
Nome: Africal - Construções Civis, Lda. 
Assunto: Concessão de Prorrogação do Alvará de Construção 
para Acabamentos 
Local: Rua Virgílio Castelo lote 20 – Caneças 
Data de despacho: 01.02.10 
Alvará n.º 134/2007 
  
Processo n.º 2456/OP 
Nome: Construções Ladel, Lda. 
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 16 – Odivelas 
Data de despacho: 02.03.10 
Alvará n.º 55/2008 
  
Processo n.º 7528/OP 
Nome: Anabela Catarino Caetano Mendes 
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local: Urb. Quinta do Segulim lote AE 04 – Famões 
Data de despacho: 29.06.10 
Alvará n.º 126/2009 
  
Processo n.º 9220/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Antunes 
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua Sacadura Cabral lote 1194 – 
Caneças 
Data de despacho: 25.05.10 
Alvará n.º 127/2009 
  
Processo n.º 7205/OP/GI 
Nome: Paula Cristina Morais Pinto Moura e Outro 
Assunto: Concessão de Prorrogação do Alvará de Construção 
para Acabamentos 
Local: B.º Casal do Rato – Rua Egas Moniz lote 102 – Pontinha 
Data de despacho: 23.07.10 
Comunicação Prévia: 29/2008 
  
Processo n.º 9114/OP/GI 
Nome: Eugénio Agostinho Neto Bento 
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local: B.º Castelo Poente – Rua do Paleolítico lote 39 – Ramada 
Data de despacho: 25.05.10 
Alvará n.º 152/2009 
 
 
 
 

Rejeições Liminares 
 
Nº Processo : 11778/CP/OP/GI 
Nome : Joaquim Lopes  
Assunto : Comunicação prévia de legalização de edifício 
Local : Rua das Queimadas lote 20 A, B.º Casal das Queimadas – 
Famões 
Data do Despacho : 13.07.10  
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 11664/D/PUB 
Nome : Best Palce – Mediação Imobiliária, Lda. 
Assunto : Ocupação de via pública por publicidade e mobiliário 
urbano 
Local : Rua Fernando Namora zona 4 lote 1, loja 3 - Odivelas 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 11715/D/PUB 
Nome : Divina Pizza 
Assunto : Ocupação de via pública por publicidade e mobiliário 
urbano 
Local : Av. Magalhães Coutinho lote 7 loja 2 - Odivelas 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 11704/D/PUB 
Nome : Guida Maria Sousa Vieira 
Assunto : Ocupação de via pública por publicidade e mobiliário 
urbano 
Local : Pct. Berta Cardoso lote 51 loja A, Urb. Jardim da 
Amoreira - Ramada 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 11709/D/PUB 
Nome : Corporation X – Exploração de Health Club, Lda. 
Assunto : Ocupação de via pública por publicidade e mobiliário 
urbano 
Local : Rua Pulido Valente lote 23 piso 0 - Odivelas 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 11742/D/PUB 
Nome : Banco Espírito Santo, S.A. 
Assunto : Ocupação de via pública por publicidade e mobiliário 
urbano 
Local : Praça Cidade de Odivelas zona 2 lote 7 - Odivelas 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissibilidade de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência delegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, pelo despacho n.º 49/PRES/2010, 
de 21 de Abril, nos termos da Informação n.º 
36/DGOU/AS, de 2010.08.02, durante mês de Julho de 
2010: 
 
Processo n.º 21160/OCP/OC 
Nome: José Manuel Duarte Paulino 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 18 de Maio lote 19 – Famões 
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Data de despacho: 23.10.09 
Comprovativo n.º 163/2010 
 Processo n.º 11690/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho Coelho Ferreira e Outra 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua Sol Nascente lote 228 – Famões 
Data de despacho: 08.06.2010 
Comprovativo n.º 164/2010 
  
Processo n.º 9532/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Costa Mota Martins 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua do Chafariz lote 56 – Famões 
Data de despacho: 12.05.10 
Comprovativo n.º 165/2010 
  
Processo n.º 10909/CP/OP/GI 
Nome: Alberto Simões Marques 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º das Fontainhas – Rua das Fontainhas lote 46 – 
Famões 
Data de despacho: 13.04.10 
Comprovativo n.º 166/2010 
  
Processo n.º 8985/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Antunes Mendes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande – Rua Cidade de Leiria lote 476 – 
Pontinha 
Data de despacho: 11.03.10 
Comprovativo n.º 167/2010 
  
Processo n.º 11657/CP/OP/GI 
Nome: António Lopes Albuquerque 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Sul – Rua S. Gabriel lote 115 – Famões 
Data de despacho: 02.06.10 
Comprovativo n.º 168/2010 
  
Processo n.º 9284/OP/GI 
Nome: Maria Vitória dos Santos Martins Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º das Granjas novas – Rua Sá de Miranda lote 165 – 
Ramada 
Data de despacho: 11.12.09 
Comprovativo n.º 169/2010 
  
Processo n.º 11700/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Chiti Cunha – Construção Civil Unipessoal, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 19 de Junho lote 65 – Famões 
Data de despacho: 25.06.10 
Comprovativo n.º 170/2010 
  
Processo n.º 11566/D 
Nome: ZON TV Cabo 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida da Liberdade nº 1 – Ramada 
Data de despacho: 26.03.10 

Comprovativo n.º 171/2010 
  
Processo n.º 11062/CP/OP/GI 
Nome: António José da Silva Freitas 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Paz lote 102 - Caneças 
Data de despacho: 24.11.09 
Comprovativo n.º 172/2010 
  
Processo n.º 11802/D 
Nome: Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás 
Natural de Lisboa, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Ferreira Roriz – Caneças 
Data de despacho: 25.06.10 
Comprovativo n.º 173/2010 
  
Processo n.º 3622/OP 
Nome: J. Martinho II – sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Porto da Paiã – Rua M lote A – Pontinha 
Data de despacho: 07.07.10 
Comprovativo n.º 174/2010 
  
Processo n.º 11670/CP/OP/GI 
Nome: José Ferreira Antunes de Sousa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Moinho do Baeta – Rua Moinho do Baeta lote 32 – 
Caneças 
Data de despacho: 23.06.10 
Comprovativo n.º 175/2010 
  
Processo n.º 11328/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Morgado Fernandes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Miraflores lote 662 – Famões 
Data de despacho: 29.10.09 
Comprovativo n.º 176/2010 
  
Processo n.º 3177/OP/GI 
Nome: João Paulo Ramos Costa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua José Malhoa lote 999 – Famões 
Data de despacho: 29.06.10 
Comprovativo n.º 177/2010 
  
Processo n.º 11674/CP/OP/GI 
Nome: Elisa dos Anjos António Fernandes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal do Rato – Rua do Ribeiro nº 11 – Pontinha 
Data de despacho: 08.06.10 
Comprovativo n.º 178/2010 
Processo n.º 10740/CP/OP/GI 
Nome: Artur Manuel Garcia Neiva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casalinho da Azenha – Rua Cidade de Lisboa lote 98 
– Pontinha 
Data de despacho: 11.08.09 
Comprovativo n.º 179/2010 
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 Processo n.º 11918/OCP/OC 
Nome: António da Silva Alves 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua Columbano Bordalo 
Pinheiro lote 131 – Ramada 
Data de despacho: 20.01.2010 
Comprovativo n.º 180/2010 
  
Processo n.º 11581/CP/OP/GI 
Nome: Amílcar Augusto Ramos Ferreira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Monte Verde – Rua Maria do Céu lote 111 – Caneças 
Data de despacho: 25.06.10 
Comprovativo n.º 181/2010 
  
Processo n.º 10952/CP/OP/GI 
Nome: Aníbal Óscar Marinho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Miratejo lote 646 – Famões 
Data de despacho: 11.08.09 
Comprovativo n.º 182/2010 
  
Processo n.º 35760/OCP/OC 
Nome: Aníbal Manuel Mendes Neves 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º da Mimosa – Rua Central lote 54 – Odivelas 
Data de despacho: 25.06.10 
Comprovativo n.º 183/2010 
  
Processo n.º 11464/CP/OP/GI 
Nome: Olga Cristina Ferreira Gouveia 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º da Milharada – Rua Natália Correia lote 215 – 
Pontinha 
Data de despacho: 07.04.10 
Comprovativo n.º 184/2010 
  
Processo n.º 11727/CP/OP/GI 
Nome: Maria Adelaide da Costa Figueiredo do Rosário 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Carrascais – Rua dos Carrascais lote 42 – Caneças 
Data de despacho: 25.06.10 
Comprovativo n.º 185/2010 
  
Processo n.º 11278/CP/OP/GI 
Nome: Elizabete Maria Jorge Costa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Qt.ª das Dálias/Casal das Queimadas – Rua Camilo 
Castelo Branco lote 54 – Famões 
Data de despacho: 11.12.09 
Comprovativo n.º 186/2010 
  
Processo n.º 11553/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Lopes António  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua almeida Garrett lote 759 – Famões 
Data de despacho: 12.05.10 
Comprovativo n.º 187/2010 
  

Processo n.º 492/OP/GI 
Nome: Amadeu Carmona Mendes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Adriano Correia Mendes lote 
67 – Famões 
Data de despacho: 07.07.10 
Comprovativo n.º 188/2010 
  
Processo n.º 11632/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Martinho Godinho Domingues 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Amarante lote 150 
– Famões 
Data de despacho: 07.07.10 
Comprovativo n.º 189/2010 
  
Processo n.º 11689/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho Coelho Ferreira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente – Rua do Sol lote 229 – Famões 
Data de despacho: 07.07.10 
Comprovativo n.º 190/2010 
  
Processo n.º 11702/CP/OP/GI 
Nome: Artur Carrilho Carvalho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Paz lote 107 – Caneças 
Data de despacho: 25.06.10 
Comprovativo n.º 191/2010 
  
Processo n.º 4012/OP/GI 
Nome: Joaquim Gil Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua 11 de Março lote 486 – Caneças 
Data de despacho: 16.07.10 
Comprovativo n.º 192/2010 
  
Processo n.º 10610/CP/OP/GI 
Nome: José Alberto Patrício Pedroso 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal dos Cravos – Rua Bento Jesus Caraça lote 2 – 
Ramada 
Data de despacho: 08.06.10 
Comprovativo n.º 193/2010 
  
Processo n.º 11659/D 
Nome: ZON TV Cabo, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Agosto e Rua Fernando Lopes – Ramada 
Data de despacho: 25.05.10 
Comprovativo n.º 194/2010 
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Listagem dos Despachos exarados pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, nos 
termos da Informação n.º 37/DGOU/AS, de 2010.08.02, 
durante o mês de Julho de 2010: 
 
 
Nº Processo : 11722/D/PUB 
Nome : O Coaxar da Rã – Clínica Veterinária Unipessoal, Lda. 
Assunto : Licenciamento de ocupação de espaço público e/ou 
publicidade 
Local : Rua Pulido Valente lote 4 loja 3 - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 4441/OP/GI 
Nome : António Marcelino Sequeira Rodrigues 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Carlos Seixas lote 183, B.º Trigache Norte - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11710/CP/OP/GI 
Nome : Elo Luís de Jesus Lima 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua General Norton de Matos lote 108, B.º Novo Sto. 
Eloy - Pontinha 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11763/CP/OP/GI 
Nome : Jorge Manuel Campos Vieira 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua da Estremadura lote 12, B.º Novo das Queimadas - 
Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 6282/OP/GI 
Nome : José Augusto Mateus Sequeira 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Afonso Lopes Vieira lote 101, B.º Novo das 
Queimadas - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11632/CP/OP/GI 
Nome : Francisco Martinho Godinho Domingues 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Cidade de Amarante lote 150, B.º Casal S. Sebastião 
- Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11772/CP/OP/GI 
Nome : Armindo Almeida Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Eugénio Salvador lote 12, B.º Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9509/OP 
Nome : Evicar, Imobiliária, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Estrada da Paiã lote 12 - Pontinha 
Data do Despacho : 07.07.10 

Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11385/OP 
Nome : Tiago Alexandre Faria Fernandes 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Azinhaga do Pinhal - Caneças 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11826/OP 
Nome : António Mendes Bernardes 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua D. Dinis nº 68 A, Centro Comercial Oceano loja 47 
- Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11764/CP/OP/GI 
Nome : Jorge Manuel Campos Vieira 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro Novo das Queimadas lote 13 - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : EDOC/2010/36122 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua Marechal Gomes da Costa Vivenda nº 9099 - 
Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 11757/D/V 
Nome : Maria Fernanda Alves Ferreira 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Eugenia de Castro nº 12, C/V Esq. - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 8477/D 
Nome : Alexandre Marques 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Jorge Sena nº 30, 3º Esq. - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 11733/D/V 
Nome : Manuel Gomes Cerqueira 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Abel Manta nº 1, 1º Esq. - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 11236/D/V 
Nome : Antonina Ivanovna Arsénio 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
Local : Rua da Republica lote 61 - Caneças 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Notificar para a execução de obras 
 
Nº Processo : 11487/D/V 
Nome : Telma Maria Santos da Cruz 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
Local : Largo António Aleixo nº 13, 3º A - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Notificar para a execução de obras 
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Nº Processo : 11752/D/PUB 
Nome : Sónia Andreia Baguinha Marques 
Assunto : Licenciamento de ocupação de espaço público e/ou 
publicidade 
Local : Rua Alfredo Costa zona 7 lote 2, loja 1 - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11817/D/PUB 
Nome : O Forno do Cruzeiro Pastelaria, Lda. 
Assunto : Licenciamento de ocupação de espaço público e/ou 
publicidade 
Local : Praceta Tiago Augusto Almeida zona 4 lote 2, loja A - 
Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11746/D/PUB 
Nome : Lollypop – Actividades de Tempos Livres, Lda. 
Assunto : Licenciamento de ocupação de espaço público e/ou 
publicidade 
Local : Rua Alfredo Costa lote 10 - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11745/D/PUB 
Nome : Carlos Geraldes – Mediação de Seguros Unipessoal, 
Lda. 
Assunto : Licenciamento de ocupação de espaço público e/ou 
publicidade 
Local : Avenida Magalhães Coutinho zona 6 lote 3, loja 2 - 
Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10317/D/PUB 
Nome : Os Ilustres – Creches e Actividades Lúdicas, Lda. 
Assunto : Renovação de licenciamento de ocupação de espaço 
público e/ou publicidade 
Local : Avenida Reinaldo dos Santos zona 9 lote 7, loja A/B/C - 
Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11758/D/PUB 
Nome : Arte Franca, Publicidade, S.A. 
Assunto : Licenciamento de ocupação de espaço público e/ou 
publicidade 
Local : Urbanização Colinas do Cruzeiro - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 11158/D/V 
Nome : Condomínio do prédio 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Avenida 25 de Abril nº 17 - Pontinha 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 16174/U 
Nome : SEGIL – Sociedade de Estudos e Empreendimentos 
para a Construção, Lda. 
Assunto : Pedido de prestação de caução através de hipoteca 
legal de lotes 
Local : Arroteias e Vale Covo - Caneças 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 

Nº Processo : 11111/CP/OP/GI 
Nome : Victor Manuel Lopes Matias 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua dos Pastores lote B 90, B.º dos Pedernais - Ramada 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5843/OP/GI 
Nome : Francisco Marçal Martins 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua 25 de Dezembro lote A-74-B, B.º dos Pedernais - 
Ramada 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8806/OP/GI 
Nome : Fernando Morais Monteiro 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua José Rodrigues Miguéis lote 45, B.º Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8666/OCP 
Nome : REMAR – Actividades Hoteleiras, Lda. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Avenida 25 de Abril nº 16 B/C - Pontinha 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 2820/OP 
Nome : Manuel Rodrigues e Manuel Rodrigues da Silva 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Urb. Colinas do Cruzeiro zona 3 lote 12 - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11228/OI 
Nome : Rosa das Candeias Pereira Redondo Pelúcia 
Assunto : Desobediência á ordem de embargo da Obra 
Local : Rua 4 de Outubro – Viv. Bela Inês lote 54, B.º Moinho 
do Baeta - Caneças 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Participar ao Ministério Público 
 
Nº Processo : 11720/D 
Nome : ZON TV Cabo  
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua S. Sebastião, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 35170/OCP/OC 
Nome : Adélia da Silva Matança 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua 16 de Abril lote 171, B.º Sol Nascente - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9777/OP/GI 
Nome : Gilberto de Jesus Teixeira Reis 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Cidade de Rio Maior lote 234 - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
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Nº Processo : 10786/CP/OP/GI 
Nome : Raul Alves Castilho 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Maria da Fonte lote 182, B.º da Milharada - Pontinha 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9342/OP/GI 
Nome : José António Roberto Figueiredo 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Aires da Silva Martiniano lote 7, B.º Novo do 
Trigache - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8180/OP/GI 
Nome : Amândio de Jesus Veiga 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua de Santo Estêvão lote 193, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8798/OP/GI 
Nome : Consprober – Projectos e Construções, Lda. 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua da Liberdade lote 10, B.º Casalinho da Azenha - 
Pontinha 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11689/CP/OP/GI 
Nome : Agostinho Coelho Ferreira 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua do Sol Nascente lote 229, B.º Sol Nascente - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10950/CP/OP/GI 
Nome : Abílio Luís dos Santos Silva 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Vieira da Silva lote 48 - Pontinha 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 4440/OP/GI 
Nome : Bruno Miguel Marcelino Sequeira Rodrigues 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Carlos Seixas lote 182, B.º Trigache Norte - Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5021/OP/GI 
Nome : António Santos 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua General Farinha Beirão lote 126, B.º Casal do Bispo 
- Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 442/OP/GI 
Nome : Amadeu Carmona Mendes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Adriano Correia Mendes lote 67, B.º Trigache Norte 
- Famões 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 

Nº Processo : 11747/D/PUB 
Nome : InfraSecur – Sistemas de Segurança, S.A. 
Assunto : Pedido de licenciamento de ocupação de espaço 
público e/ou publicidade 
Local : Várias viaturas na Rua Vasco Santana lote 22, Urb. 
Ribeirada - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11698/D/PUB 
Nome : Patrícia Filipa Cardoso Ferreira Martins 
Assunto : Pedido de licenciamento de ocupação de espaço 
público e/ou publicidade 
Local : Avenida Amália Rodrigues lote 29 loja C - Ramada 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11735/D/PUB 
Nome : Clínica Médica e Dentária Alto das Colinas, Lda. 
Assunto : Pedido de licenciamento de publicidade em veículo 
Local : Avenida Magalhães Coutinho zona 5 lote 5 loja B - 
Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11800/D/PUB 
Nome : PATRIMONIUM – Sociedade de Mediação Imobiliária, 
Lda. 
Assunto : Pedido de licenciamento de ocupação de espaço 
público e/ou publicidade 
Local : Praça Cidade de Odivelas zona 2 lote 17 loja 3 - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11698/D/PUB 
Nome : X Viagens, Lda. 
Assunto : Pedido de licenciamento de ocupação de espaço 
público e/ou publicidade 
Local : Rua Pulido Valente loja 3 - Odivelas 
Data do Despacho : 07.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11065/DPUPE 
Nome : Câmara Municipal de Odivelas 
Assunto : Atribuição de numeração de polícia 
Local : Travessa da Memória - Odivelas 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Aprovar 
 
Nº Processo : 11065/DPUPE 
Nome : Câmara Municipal de Odivelas 
Assunto : Atribuição de numeração de polícia 
Local : Escola EB1/JI do B.º Casal dos Apréstimos - Ramada 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Aprovar 
 
Nº Processo : 16037/LO 
Nome : José Lopes Fernandes e Outros 
Assunto : Prorrogação de prazo das obras de urbanização 
Local : Terras do Bacalhau - Pontinha 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9155/OP/GI 
Nome : Rosa Rodrigues Morgado Vicente 
Assunto : Autorização administrativa 
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Local : Rua do Vale Pequeno lote 108, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11627/CP/OP/GI 
Nome : António do Carmo Pires 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua 16 de Fevereiro lote 77, B.º das Fontainhas - Famões 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10000/OP/GI 
Nome : Teresa de Lurdes dos Reis Baltazar 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Machado de Castro lote 517, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 4012/OP/GI 
Nome : Joaquim Gil Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua 11 de Março lote 486, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 3204/OP/GI 
Nome : Luís Manuel Martins Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua das Palmeiras lote 191, B.º Sol Nascente - Famões 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 11494/D/V 
Nome : Maria Paula da Conceição Rodrigues 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
Local : Largo António Aleixo nº 13, 3º A - Odivelas 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Notificar para a execução de obras 
 
Nº Processo : 39769/OCP 
Nome : Augusto Henriques Oliveira 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Travessa Fontainhas das Pias, Vivenda O Mirante - 
Caneças 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9761/OP/GI 
Nome : Manuel Aristides Rodrigues de Sousa 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Nova de Massapês lote 1133, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho : 16.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10878/CP/OP/GI 
Nome : Victor Manuel Francisco Franco 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Joaquim da Cunha Roque lote 26, B.º Moinho do 
Baeta - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10878/CP/OP/GI 
Nome : Victor Manuel Francisco Franco 

Assunto : Constituição de Propriedade Horizontal 
Local : Rua Joaquim da Cunha Roque lote 26, B.º Moinho do 
Baeta - Caneças 
Data do Despacho : Determinar a constituição de Propriedade 
Horizontal 
Teor do Despacho : 19.07.10 
 
Nº Processo : URB/2010/6290 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Casal Novo lote 1268 - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : URB/2010/6386 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Casalinho da Azenha lote 60 - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : URB/2010/6293 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Vale Grande lote 86 - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 8727/OP/GI 
Nome : José Maria Gomes 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua S. Sebastião lote 963, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11828/CP/OP/GI 
Nome : António Clara Farinha 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua António Silva lote 64, B.º Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11810/CP/OP/GI 
Nome : Joaquim Gonçalves Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Sto. António lote 155 B, B.º Casal do Rato - 
Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 8720/OP/GI 
Nome : Dalila Maria de Jesus Ribeiro 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Henrique Galvão lote 890, B.º Casal Novo - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11562/CP/OP/GI 
Nome : José Manuel Roque Garcia 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Columbano Bordalo Pinheiro lote 152, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
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Nº Processo : 21195/OCP/OC 
Nome : Vítor Manuel Ferreira Borges 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua da Carochia lote 124, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11650/IP 
Nome : Maria da Piedade Conceição dos Santos 
Assunto : Informação prévia 
Local : Bairro dos Pedernais lote B37 - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Parecer desfavorável 
 
Nº Processo : 11834/CP/OP/GI 
Nome : António Pinto Rodrigues 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairo Casal do Rato lote 68 - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11824/CP/OP/GI 
Nome : Maria Filomena de Deus 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Rainha Santa Isabel lote 433, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11827/CP/OP/GI 
Nome : Manuel Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua das Granjas lote 12, B.º das Granjas Novas - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 35865/OCP 
Nome : Bruno Alexandre Augusto Lopes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro dos Pedernais lote A 250 - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11618/CP/OP/GI 
Nome : Tolentino Carlos Pereira 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Laura Alves lote 78, B.º Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11682/CP/OP/GI 
Nome : Manuel Maria Feliciano 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Mário Viegas lote 80, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11372/CP/OP/GI 
Nome : José dos Santo Martins 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua da Paz lote 105, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
 

Nº Processo : 7646/OP/GI 
Nome : Guilherme de Jesus Alberto 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Miraflores lote 657 A, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11242/CP/OP/GI 
Nome : Maria da Luz Serra Salvado 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Elina Guimarães lote 135, B.º da Milharada - 
Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9484/OP/GI 
Nome : Deolinda Canelas Martins Cardeira 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Maria Lamas lote 109, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9164/OP/GI 
Nome : José Manuel Figueiredo Moreira 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Santa Rita Pintor lote 222, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9328/OP 
Nome : NHC – Nova Habitação Cooperativa, CRL 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Praceta Grão Vasco nº 5B, B.º Calouste Gulbenkian - 
Odivelas  
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 2973/OP/GI 
Nome : Ricardo Jorge Ribeiro Correia 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Cesário Verde lote 219, B.º Trigache Norte - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11815/D 
Nome : Carlos Alberto 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Praceta Mimosas lote 3 - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 11871/D/V 
Nome : CAC do Bairro Serra da Luz 
Assunto : Determinação de posse administrativa e execução 
coerciva da demolição 
Local : Rua Familiar lote 266, Serra da Luz - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Determinar a posse administrativa e a 
execução coerciva da demolição 
 
Nº Processo : 11196/CP/OP/GI 
Nome : António Morais Vieira Aguiar 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua da Pedreira lote 239, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
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Nº Processo : 10712/CP/OP/GI 
Nome : Imonabão – Compra e Venda de Imóveis, Lda. 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua da Pedreira lote 599, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9765/OP/GI 
Nome : José Inácio Monteiro Gonçalves 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua do Alecrim lote 356, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5008/OP 
Nome : Solcota – Construções e Obras Públicas, Lda. 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Urb. Jardim da Amoreira lote 18 - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 6757/OP/GI 
Nome : João Machado Gonçalves 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua José Afonso lote D 16, B.º Casal da Caiada - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11094/CP/OP/GI 
 Nome : Artur Simões Lopes 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua do Casal Novo lote 375, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7756/OP/GI 
Nome : Óscar José Alves Martins 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Adriano Correia de Oliveira lote 81, B.º Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8491/OP/GI 
Nome : Tânia Vanessa Silva Teixeira 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Marquesa D’Alorna lote 292, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11180/CP/OP/GI 
Nome : Américo dos Reis Pereira 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua 16 de Abril lote 170, B.º Sol Nascente - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7263/OP/GI 
Nome : Manuel dos Remédios Lourenço Lopes 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Ilha da Madeira lote 260, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
 

Nº Processo : 11422/CP/OP/GI 
Nome : Maria Augusta Beco Rodrigues Bicho 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Moinho do Baeta lote 33, B.º Moinho do Baeta –
Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8384/OP/GI 
Nome : Carlos Barata dos Santos, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Bairro Casal do Bispo lote 74 - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 6777/OP 
Nome : Ambifuturo, Lda. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Quinta do Segulim lote AE 19 - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 10770/OP 
Nome : Vítor Manuel Nunes do Carmo 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Ilha Porto Santo nº 30 - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9753/OP/GI 
Nome : Sérgio Manuel Gaspar Brunheta 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Cidade de Lagos lote 167, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 11716/D/V 
Nome : Maria Alice Martins de Castro 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
Local : Prct. Vasco Santana nº1, 5º B – Póvoa Sto. Adrião 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Notificar para a execução de obras 
 
Nº Processo : 33348/OCP/OC 
Nome : Tobias Pereira Coelho 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Bairro Quinta da Barroca lote 14 - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5002/OCP/OC 
Nome : Bernardino Ribeiro Macedo 
Assunto : Constituição de Propriedade Horizontal 
Local : Rua Guilherme Gomes Fernandes nº 97 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Determinar a constituição de Propriedade 
Horizontal 
 
Nº Processo : 11086/OP 
Nome : António Monteiro de Azevedo 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Dr. Sidónio Pais nº 25 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
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Nº Processo : 11327/OP 
Nome : Rui Miguel Sousa Santos 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua Fontainhas das Pias - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7541/OP 
Nome : Santos e ferreira e Silva, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Várzea Pequena - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Indeferir 
 
Nº Processo : 11725/D/PUB 
Nome : David José de Freitas Henriques 
Assunto : Licenciamento de ocupação de espaço público e/ou 
publicidade 
Local : Av. Amália Rodrigues lote 29, loja B - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11734/D/PUB 
Nome : Florista Botânica do Cruzeiro 
Assunto : Pedido de licenciamento de publicidade em veículo 
Local : Rua Antero de Quental lote 3 loja 4 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11811/D/PUB 
Nome : Colégio das Colinas Unipessoal, Lda. 
Assunto : Pedido de licenciamento de publicidade em veículo 
Local : Av. Miguel Torga Zona 1 lote 7 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11857/D/PUB 
Nome : Linhas Imaginárias, S.A. 
Assunto : Pedido de licenciamento de ocupação de espaço 
público e/ou publicidade 
Local : Av. Magalhães Coutinho lote 8, loja 2 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11877/D/PUB 
Nome : Colinas Inforcyber, Lda. 
Assunto : Pedido de licenciamento de ocupação de espaço 
público e/ou publicidade 
Local : Rua Mário Moreira zona 5 lote 21, loja 3 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11735/D/PUB 
Nome : Clínica Médica e Dentária Alto das Colinas, Lda. 
Assunto : Pedido de licenciamento de publicidade em veículo 
Local : Av. Magalhães Coutinho zona 5 lote 5, loja B - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 7314/OP/GI 
Nome : Alexandre Manuel Gonçalves dos Santos 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Av. Vale Grande lote 140, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
 

Nº Processo : 4649/OP 
Nome : Pontiprédio - Construção Civil, S.A. 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Doutor Sidónio Pais nº 48, Patameiras - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Indeferir o pedido de prorrogação 
 
Nº Processo : 3888/OP 
Nome : Manuel Eusébio de Jesus Vasco 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Urb. Solares da Amoreira lote 9, Serra da Amoreira - 
Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 4853/OP 
Nome : Predirato, Lda. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Urb. Jardim da Amoreira lote 33 - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : EDOC/2010/35964 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Estrada Municipal à Azinhaga dos Besouros e Rua Sto. 
Eloy - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10246/D/PUB 
Nome : Delírio Cabeleireiros, Lda. 
Assunto : Renovação de licenciamento de publicidade 
Local : Rua Pulido Valente lote 4 loja 1 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10291/D/PUB 
Nome : COLINASEC Lavandaria, Lda. 
Assunto : Renovação de licenciamento de publicidade 
Local : Rua Fernando Namora lote 6 loja D - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11756/OI 
Nome : Maria Isabel de Oliveira 
Assunto : Desobediência à ordem de embargo da obra 
Local : Rua D. João II lote 293, Serra da Luz - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Participar ao Ministério Público 
 
Nº Processo : 9025/OI 
Nome : Manuel Abílio Amiguinho Miranda 
Assunto : Desobediência à ordem de embargo da obra 
Local : Rua 25 de Outubro frente ao nº 37, Quinta da Várzea – 
Olival Basto 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Participar ao Ministério Público 
 
Nº Processo : 5966/D 
Nome : António Sá Camacho e Outros 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Cesário Verde nº 5 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
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Nº Processo : 7827/OP 
Nome : Vítor de Jesus Antunes 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua São Tomé e Príncipe nº 21, R/C Dto. – Olival Basto 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11531/IP/ED 
Nome : Associação Casa de repouso e Enfermagem Portuguesa 
Assunto : Informação prévia 
Local : Rua Major Rosa Bastos - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Parecer desfavorável 
 
Nº Processo : 11681/IP/ED 
Nome : Luís Manuel Leite da Cunha 
Assunto : Informação prévia 
Local : Rua das Arroteias, Campos de Caneças - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Parecer desfavorável 
 
Nº Processo : 10005/D 
Nome : CEBV – Centro Especializado em Baixa Visão, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua José Saramago lote 502 - Pontinha 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11234/D/PUB 
Nome : Isabel Jesus Dias, Cabeleireiros, Unipessoal, Lda. 
Assunto : Pedido de licenciamento de publicidade e/ou 
ocupação de espaço público 
Local : Rua Mário Moreira lote 19 loja 1 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11633/D/V 
Nome : Maria da Glória Batista Manuel Augusto 
Assunto : Pedido de vistoria 
Local : Rua Gago Coutinho nº 1 R/C, Pombais - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Homologar o Auto de Vistoria 
 
Nº Processo : 11561/CP/OP/GI 
Nome : Luís Miguel Roque Garcia 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Columbano Bordalo Pinheiro lote 151, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11515/CP/OP/GI 
Nome : Rui Pedro Ramos da Fonseca 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Cidade de Lagos lote 63, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11564/CP/OP/GI 
Nome : Edviges da Ressurreição Rosa Gonçalves e outros 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua da Bempostinha lote 305, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
 

Nº Processo : 11556/CP/OP/GI 
Nome : Luís Miguel Martins Domingues Branco 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua 11 de Março lote 474, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : EDOC/2010/40109 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Casal do Bispo lote 215 - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : EDOC/2010/40108 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Casal Novo lote 98 - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11472/OP/GI 
Nome : Joaquim Ribeiro Mendes 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua do Pomarinho lote 27, B.º do Pomarinho - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 8688/OP/GI 
Nome : José Maria Martins de Sousa 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua do Brasil lote 33, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10078/OP/GI 
Nome : Maria Irene de Oliveira Pinto Tereso 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Casal do Abadesso lote 698, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5358/OP 
Nome : Irmãos Mota, Lda. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Urb. Jardim da Amoreira lote 78 - Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 10956/CP/OP/GI 
Nome : Maria Manuela Rosa Pires Leitão 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Paulo Renato lote 989, B.º Casal Novo - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10089/OP/GI 
Nome : Maria do Carmo Xavier Nave Botelho 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua José Malhoa lote 157, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
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Nº Processo : 9725/OP/GI 
Nome : Carlos Gomes Azevedo 
Assunto : Pedido de prorrogação de prazo 
Local : Encosta do Mourigo - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9089/OP/GI 
Nome : António Augusto de Carvalho 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua dos Artistas lote 1D, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10800/CP/OP 
Nome : Espaço Seiscentos – Imobiliária, S.A. 
Assunto : Ocupação de via pública 
Local : Urbanização da Ribeirada lote 5 - Odivelas 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Autorizar 
 
Nº Processo : 5027/OP/GI 
Nome : J. Gomes da Silva & Filhos, Lda. 
Assunto : Autorização e alteração de utilização 
Local : Rua D. Nuno Álvares Pereira lote 64, B.º Flor do Minho 
- Caneças 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 1718/OP 
Nome : Eunice Luísa Ferreira da Silva Glória 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Pintor Alves Cardoso nº 4 - Caneças 
Data do Despacho : 119.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10602/OP 
Nome : LISGAZ – Gases Equipamento de Soldadura, Lda. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Quinta do Segulim lote AE06 - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 509/OP/GI 
Nome : António Manuel de Sousa Pereira 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Jaime Cortesão lote 87, B.º Trigache Norte - Famões 
Data do Despacho : 19.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 2639/OP 
Nome : Prediargus – Engenharia e Construção, Lda. 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Heróis de Mucaba - Pontinha 
Data do Despacho : 23.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 31158/OM 
Nome : Associação de Proprietários do Bairro Casal do Rato 
Assunto : Proposta de alteração ao alvará de loteamento nº 
14/89 
Local : Bairro Casal do Rato - Pontinha 
Data do Despacho : 23.07.10 
Teor do Despacho : Para deliberação de Câmara 
 
 
 

Nº Processo : 1050/RC 
Nome : Comissão de Proprietários 
Assunto : Proposta de alteração ao alvará de loteamento nº 
7/2000 
Local : Bairro Quinta da Barroca - Famões 
Data do Despacho : 23.07.10 
Teor do Despacho : Para deliberação de Câmara 
 
Nº Processo : 10228/D/PUB 
Nome : Queridos Bebés, Unipessoal, Lda. 
Assunto : Renovação de licenciamento de publicidade 
Local : Rua Pulido Valente lote 6 loja 3 - Odivelas 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10552/OI 
Nome : Gertrudes Duarte Simões 
Assunto : Determinação de cessação de utilização do imóvel 
Local : Rua do Carvalheiro nº 3, Casal da Azenha - Caneças 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Determinar a cessação de utilização do 
imóvel 
 
Nº Processo : 5800/OP/GI 
Nome : Orlando Figueiredo Chaveiro 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua da Liberdade lote 14, B.º Casalinho da Azenha - 
Pontinha 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 8701/OP/GI 
Nome : José Augusto Abreu da Silva 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua da Vitória lote 94, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11749/D 
Nome : ZON TV Cabo 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Av. da Liberdade e Av. 25 de Abril - Ramada 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11751/D 
Nome : ZON TV Cabo 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua Angola e Rua General Alves Roçadas – Olival Basto 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : EDOC/2010/41367 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Av. João A. Carvalho lote 9, Quinta das Pretas - Famões 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : EDOC/2010/41366 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Rua das Camélias lote 25, B.º Quinta da Barroca - 
Famões 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
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Nº Processo : EDOC/2010/41365 
Nome : EDP Distribuição, S.A. 
Assunto : Outras operações urbanísticas 
Local : Bairro Quinta da Condessa lote 60 - Pontinha 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
 
Nº Processo : 11065/DPUPE 
Nome : Câmara Municipal de Odivelas 
Assunto : Atribuição de números de polícia 
Local : Urb. Jardim da Amoreira - Ramada 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Notificar 
 
Nº Processo : 6418/D/E 
Nome : Pastelaria e Padaria Espigas de Odivelas, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Rua José Gomes Monteiro nº 3 A e 3 B - Odivelas 
Data do Despacho : 27.07.10 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 11923/D/PUB 
Nome : PLURAL – Entertainment Portugal, Lda. 
Assunto : Pedido de licenciamento de ocupação de espaço 
público e/ou publicidade 
Local : Pr. Da República e Rua Fernando Farinha, Urb. Jardins 
da Amoreira - Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11065/DPUPE 
Nome : Câmara Municipal de Odivelas 
Assunto : Atribuição de números de polícia 
Local : Rua José Eduardo dos Santos e Rua da República - 
Caneças 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Notificar 
 
Nº Processo : 11642/OP 
Nome : José Morais Pires Caetano 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Rua Palmira Bastos nº 2 e 2 A - Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Rejeitar 
 
Nº Processo : 5105/OP 
Nome : Predirato – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Urb. Jardim da Amoreira lote 22 - Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 5854/OP 
Nome : Soares & Garcia, Lda. 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Estrada Militar km 0,9, Casal do Cochicho - Pontinha 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 10892/OCP 
Nome : Vítor José Coelho Sousa 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua Heróis de Chaimite nº 16, cave - Odivelas 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 

Nº Processo : 11750/D 
Nome : ZON TV Cabo 
Assunto : Comunicação prévia 
Local : Várias ruas – Póvoa de Santo Adrião 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
 
Nº Processo : 9088/OP/GI 
Nome : António Augusto de Carvalho 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua dos Pastores lote 1C, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11101/CP/OP/GI 
Nome : Francisco Henriques Pereira 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua 10 de Junho lote 55, B.º Sol Nascente - Famões 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11116/CP/OP/GI 
Nome : Victor José Rosado Catalão 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Augusto Amaral lote 101, B.º Sol Nascente - Famões 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11167/CP/OP/GI 
Nome : Francisco Amador Ribeiro 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua S. Gabriel lote 116, B.º Trigache Sul - Famões 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 6743/OP 
Nome : Eurochave – Actividades Imobiliárias, Lda. 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Virgílio Ferreira lote 21 - Caneças 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 9259/OP/GI 
Nome : João Filipe Costa Martins 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Cidade Vila Nova de Gaia lote 388, B.º Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
Nº Processo : 6421/OP/GI 
Nome : Costa & Brites, Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto : Caducidade do alvará de licença de construção e 
indeferimento do pedido deprorrogação 
Local : Rua Sacadura Cabral lote 1215 A, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Indeferir o pedido de prorrogação 
 
Nº Processo : 6610/OP/GI 
Nome : Laurentino Gomildes dos Santos 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Abel da Manta lote 23, B.º Trigache Norte - Famões 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
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Nº Processo : 8944/OP/GI 
Nome : Lino Basílio Andrade Gouveia 
Assunto : Prorrogação do alvará de autorização de construção 
Local : Rua Cidade de Constância lote 1, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Autorizar a prorrogação 
 
 
Nº Processo : 10899/CP/OP/GI 
Nome : Paulo José da Silva Martins Duarte  
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Sousa Carvalho lote 149, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 14892/OCP/RC/OC 
Nome : José Garcia 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua 25 de Abril lote 20, B.º Tomada Serra da Amoreira - 
Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11600/D/V 
Nome : Alexandrina Helena Pereira 
Assunto : Determinação de execução de obras de conservação 
Local : Rua Gil Eanes nº 16 - Odivelas 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Notificar para a execução de obras de 
conservação 
 
Nº Processo : 34317/OCP/OC 
Nome : António Oliveira Ferreira 
Assunto : Autorização de utilização 
Local : Rua Cidade de Évora lote 111, B.º S. Sebastião - Famões 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11795/CP/OP/GI 
Nome : José Carlos Ventura dos Santos 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Av. do Vale Grande lote 52, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9090/OP/GI 
Nome : José Bernardino Leite Gonçalves 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Luís Stau Monteiro lote 68, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11820/CP/OP/GI 
Nome : Paulo Jorge Ferreira Calvário 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Bairro da Mimosa lote 48 - Odivelas 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11774/CP/OP/GI 
Nome : Ramiro de Jesus Antunes 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua de São Martinho lote 119, B.º Vale Grande - 
Pontinha 

Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11823/OP/GI 
Nome : Manuel Joaquim 
Assunto : Licenciamento condicionado 
Local : Rua do Girassol lote 265, B.º do Girassol - Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Aprovar o proj. de arquitectura e deferir o 
licenciamento condicionado 
 
Nº Processo : 8581/OP/GI 
Nome : Júlio Lucas de Andrade e Alfredo Mendes Gaita 
Assunto : Licença administrativa 
Local : Bairro Casal do Privilégio lote 35 e 35 A – Póvoa de 
Santo Adrião 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11781/CP/OP/GI 
Nome : Amadeu Alfaia Rodrigues 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Cidade de Beja lote 179, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 9091/OP/GI 
Nome : António Teixeira Leite 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Luís Stau Monteiro lote 71, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 29520/OCP/OC 
Nome : Glory Century Construções, Lda. 
Assunto : Autorização administrativa 
Local : Rua das Mimosas lote A201, B.º dos Pedernais - Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Deferir 
 
Nº Processo : 11748/OP/GI 
Nome : Filipe Manuel Simões da Cruz 
Assunto : Licenciamento condicionado 
Local : Rua Soldado Joaquim Manuel Lagarto lote 226, B.º do 
Girassol - Ramada 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Aprovar o projecto de arquitectura 
 
Nº Processo : 7987/OP/GI 
Nome : Isaías de Carvalho Marques 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua 5 de Setembro lote 1229, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
 
Nº Processo : 11852/CP/OP/GI 
Nome : Arlindo Rodrigues 
Assunto : Pedido de comunicação prévia 
Local : Rua Isabel Aboim Inglês lote 23, B.º da Milharada - 
Pontinha 
Data do Despacho : 28.07.10 
Teor do Despacho : Admitir 
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HABITAÇÃO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Senhora Directora 
do Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, ao 
abrigo das competências subdelegadas pelo Despacho n.º 
01/CGJE/2010, nos termos da Informação n.º 
Interno/2010/8048, de 2010.07.21, referente ao período de 7 a 
21 de Julho de 2010: 
 
Assunto: Proposta de pagamento à firma “Manuel Esteves 
Moreira, Lda.” da factura nº 38/2010, correspondente ao auto 
de medição único, referente à empreitada de aquisição de 
serviços em fogo municipal sito na Rua Vitorino Nemésio nº 7 – 
R/c Esq. Quinta da Quintinha – Póvoa de Santo Adrião, no 
valor de € 980 (novecentos e oitenta euros) + IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com a informação n.º Interno/2010/06907, 
2010-06-21. 
Decisão da Directora do DHSAS: AO DGAF/DF: Envia-se o 
presente processo para efeitos de pagamento, atendendo a que a 
factura anexa se encontra em condições de pagamento, pois o 
Auto de Medição está nas devidas condições, e de acordo com o 
trabalho efectuado, conforme informação técnica e respectivos 
despachos da Chefe da DCRH. 
Data da Decisão: 2010-07-12 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2010 do Condomínio do 
Edifício n.º 1 – Praceta 25 de Agosto – Famões, no valor de € 
396 (trezentos e noventa e seis euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2010/7361, 2010-07-02. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba referida na informação 
(396 Euros), tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómina do edifício em referência. 
Data da Decisão: 2010-07-12 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2010 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Praceta 25 de Agosto – Famões, no valor de € 
792 (setecentos e noventa e dois euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2010/7459, 2010-07-06. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba referida na informação 
(792 Euros), tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómina do edifício em referência. 
Data da Decisão: 2010-07-12 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO 
 

 
 
Decisões tomadas pela Chefe de Divisão da Fiscalização, ao 
abrigo das competências subdelegadas pelo despacho n.º 
4/VPCT/2009, nos termos da Informação n.º 
Interno/2010/8538, de 2010.08.03, referente ao período de 1 a 
30 de Julho de 2010:  
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
– 01/07/2010 a 30/07/2010 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Polo, com a 
matrícula VF-48-86, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 

Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 484/VIAT/PO/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.06.30 
Data da remoção: 2010.07.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula PC-
37-62, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 483/VIAT/PO/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.06.30 
Data da remoção: 2010.07.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Seat Marbella, com a matrícula 
PL-17-79, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 485/VIAT/PO/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.06.30 
Data da remoção: 2010.07.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 83-
31-GA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 486/VIAT/PO/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.06.30 
Data da remoção: 2010.07.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Roulote, com a matrícula P-
62280, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1446/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.06.30 
Data da remoção: 2010.07.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Zx, com a matrícula 96-
69-FG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1447/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
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Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.13 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 66-
52-CH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1448/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.13 
 
Assunto: Remoção do veículo Honda Accord, com a matrícula 
NE-83-83, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 284/VIAT/RA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.13 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula UE-
14-72, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 179/VIAT/FA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.13 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Agila, com a matrícula 98-
58-RC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1456/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Bx, com a matrícula UE-
19-54, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1455/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.14 

 
Assunto: Remoção do veículo Mazda, com a matrícula QS-25-
24, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1454/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 64-17-MM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1453/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 04-
50-BR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1452/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Rover 414, com a matrícula 61-
53-ED, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1451/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 
XZ-34-57, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1450/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.14 
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Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula UC-
79-79, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1449/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.13 
Data da remoção: 2010.07.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 93-
26-HJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1458/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.15 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula 22-
80-DM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1459/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.15 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Orion, com a matrícula EX-
72-91, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1457/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.15 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Corola, com a matrícula 
IM-84-22, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1460/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.16 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Jetta, com a matrícula 
QJ-27-12, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 

Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1461/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.16 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Consul, com a matrícula 
EH-78-49, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1462/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.16 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Corola, com a matrícula 
IE-98-89, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1463/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.16 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Express, com a matrícula 
96-78-BG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1464/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.16 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 106, com a matrícula 48-
33-ET, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1465/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.16 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula 75-
67-AQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1466/VIAT/OD/10). 
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Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.15 
Data da remoção: 2010.07.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Bx, com a matrícula XC-
47-07, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1467/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.15 
Data da remoção: 2010.07.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Audi 80, com a matrícula E2-
IILL-T, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1468/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 02-
20-IV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1469/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.21 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Tipo, com a matrícula GX-
80-66, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 180/VIAT/FA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula SG-30-98, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 181/VIAT/FA/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 

Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 04-
96-IE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1470/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 52-
28-AA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1471/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Zx, com a matrícula 68-
65-EC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1472/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Carocha, com a 
matrícula AR-36-97, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1473/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula XU-78-
94, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1474/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
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Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Aixam, com a matrícula 3-LRS-
00-84, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1475/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.23 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 36-
53-FS, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1476/VIAT/OD/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.23 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 22-51-RU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 326/VIAT/PV/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 84-
14-DE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 327/VIAT/PV/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 24-
31-ET, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 325/VIAT/PV/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.28 
Assunto: Remoção do veículo Ford Escort, com a matrícula RJ-
25-22, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 

Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 324/VIAT/PV/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Orion, com a matrícula PI-
47-58, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 323/VIAT/PV/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.07.14 
Data da remoção: 2010.07.28 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
– 01/07/2010 a 30/07/2010 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
D.José I, lote 425, Serra da Luz, Pontinha, nos termos do nº 1 
do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos (Proprietária: José Esteves Toscano Leitão  - 
Processo 94/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Paz, lote 228, Bairro dos Pedernais, Ramada, nos termos do 
nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos (Proprietário: Francisco Alves Laureano - 
Processo 08/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Carrascais, Bairro dos Carrascais, artº 22º, Secção B, 
Caneças, nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: 
Jesus José dos Santos Fernandes - Processo 82/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Vasco Santana, entre o nº 5 e 9, Urbanização da Ribeirada, 
Odivelas nos termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: 
Firma Construções Arnaldo Dias,Lda - Processo 88/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, lote 22, Bairro do Girassol, Ramada, nos termos do nº 
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1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos (Proprietário: Alda Maria Batista do 
Fundo - Processo 33/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Cruz – Artº 9 – Secção B, LUGAR d’Além, Caneças, nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Banco Espírito 
Santo - Processo 64/DFM/07). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Souto, nº 6, Odivelas, nos termos do nº 1 do Artº 33 do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos (Proprietário: Romão Gordicho Costa - Processo 
80/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terrenos localizado na Rua 
D.Inês de Castro,  Bairro dos Pedernais, Ramada, nos termos do 
nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos (Proprietário: Ribeiro Constrói – 
Sociedade de Construções, Lda - Processo 92/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Pomarinho, lote 27, Odivelas, nos termos do nº 1 do Artº 33 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos (Proprietário: Joaquim Ribeiro Nunes - Processo 
95/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata, Lote 21, Bairro do Girassol, Ramada, nos termos do nº 
1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos (Proprietário: Joaquim Ribeiro Nunes - 
Processo 32/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Arroja, Bairro Quintinha da Arroja, Odivelas, nos termos do 
nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos (Proprietário: Firma Giromaq – Comércio 
da Máquinas e Imóveis, Construção Civil e Obras Públicas 
Unipessoal, Lda - Processo 159/DFM/09). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 

Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado entre a 
Rua Almirante Gago Coutinho e a Calçada da Fraternidade, 
Secção C – Artº 86 - Ramada, nos termos do nº 1 do Artº 33 do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos (Proprietário: António Antunes - Processo 
417/DFM/08). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.05 
Data da notificação: 2010.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, 1A26, Bairro dos CTT, Caneças, nos termos do nº 
1 do Artº 34 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos (Proprietário: Carla Filomena Sordo 
Botelho – Processo 75/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.07 
Data da notificação: 2010.07.08 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
António de Freitas, lote 1, Bairro Quinta da Fonte, Odivelas, nos 
termos do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene 
e Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: António Peres 
Mateus - Processo 98/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.07 
Data da notificação: 2010.07.08 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, lote 1A25, Bairro dos CTT, Caneças, nos termos 
do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: José da Silva 
Ferreira - Processo 100/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.09 
Data da notificação: 2010.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, lote 1A25, Bairro dos CTT, Caneças, nos termos 
do nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos (Proprietário: Silvino da Silva 
Ferreira - Processo 100/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.09 
Data da notificação: 2010.07.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
25 de Abril, lote 161, Casal da Silveira, Famões, nos termos do 
nº 1 do Artº 33 do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos (Proprietário: Feliz Maria Bernardino - 
Processo 96/DFM/10). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2010.07.09 
Data da notificação: 2010.07.09 
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NOTA INFORMATIVA 
 

 
 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Na sequência do publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 14/2010, de 27 de Julho, pág. 
30, referente ao Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, cujas alterações foram aprovadas na 5.ª Reunião 
da 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, de 15 de Julho de 2010, publica-se neste Boletim 
Municipal, em anexo e na íntegra, o referido Regimento. 
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ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL 
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Estrutura Orgânica Flexível 

da 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 

CAPÍTULO I 

Unidades Orgânicas Flexíveis e Equipas de Projecto 

 

Secção I 

Da Estrutura Flexível e das Equipas de Projecto 

 

Artigo 1º 

Estrutura Flexível 

1. A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis, as quais são criadas, alteradas e 

extintas por deliberação da Câmara Municipal, que define as respectivas competências, cabendo ao 

Presidente da Câmara Municipal a afectação ou reafectação do pessoal do respectivo mapa, de 

acordo com os limites previamente fixados. 

 

2. A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas no âmbito da estrutura flexível visa 

assegurar a permanente adequação do serviço às necessidades de funcionamento e de optimização 

dos recursos, tendo em conta a programação e o controlo criterioso dos custos e resultados. 

 

Artigo 2º 

Equipas de Projecto 

1. A deliberação fundamentada da Câmara Municipal para a criação de equipas de projecto, no 

âmbito da estrutura hierarquizada, deve estabelecer obrigatoriamente: 

a) A designação do projecto; 

b) Os termos e a duração do mandato, com a definição clara dos objectivos a alcançar; 

c) O coordenador do projecto; 

d) O número de elementos que deve integrar a equipa de projecto e suas funções. 

 

2. A equipa de projecto considera-se automaticamente extinta uma vez decorrido o prazo pelo qual foi 

constituída, sem prejuízo de o referido prazo poder ser prorrogado por deliberação da Câmara 

Municipal, sob proposta fundamentada do respectivo presidente, a qual deve referir, designadamente, 

o grau de cumprimento dos objectivos inicialmente estipulados. 

 

3. Extinta a equipa de projecto, o coordenador do projecto elabora um relatório da actividade 

desenvolvida e dos resultados alcançados, que é submetido à apreciação da Câmara Municipal. 
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Secção II 

Da organização 

 

Artigo 3º 

Distribuição das Unidades Orgânicas Flexíveis 

As Unidades Orgânicas Flexíveis da Câmara Municipal de Odivelas integradas em Unidades 

Orgânicas Nucleares, cujo número máximo foi definido em Assembleia Municipal, estão organizadas 

da seguinte forma: 

 

1. Departamento de Administração Jurídica e Geral 

Divisão Jurídica 

Divisão Administrativa 

Divisão de Licenciamentos 

Divisão de Fiscalização Municipal 

Divisão de Recursos Humanos e Formação 

 

2. Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial 

Divisão Financeira 

Divisão de Aprovisionamentos 

Divisão de Gestão Patrimonial 

Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e Projectos Co-Financiados 

 

3. Departamento de Habitação e Saúde 

Divisão de Gestão e Habitação Social  

Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação  

Divisão de Promoção de Saúde  

 

4. Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico  

Divisão de Licenciamentos Obras Particulares 

Divisão de Reabilitação Urbana 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos Estruturantes 

  

5. Departamento de Obras Municipais 

Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 

Divisão de Estudos e Projectos  

Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos  

Divisão de Trânsito e Mobilidade Urbana 
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6. Departamento de Educação, Juventude e Cultura 

Divisão de Planeamento e Intervenção Sócio-Educativa 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Educativo  

Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural 

Divisão de Bibliotecas  

 

7. Departamento de Ambiente e Transportes 

Divisão de Ambiente e Valorização Paisagística 

Divisão de Parques e Jardins 

Divisão de Controlo Ambiental 

Divisão de Transportes e Oficinas 

 

Artigo 4º 

Equipas de Projecto 

As equipas de projecto cujo número máximo foi definido pela Assembleia Municipal, estão integradas 

no Gabinete de Planeamento Estratégico e são as seguintes: 

 

Equipa de Projecto do Plano Director Municipal, Projectos Especiais e Energia  

Equipa de Projecto de Reconversão Urbana de Áreas Críticas  

 

Artigo 5º 

Gabinetes não integrados em Unidades Orgânicas Nucl eares 

1 - Os Gabinetes não integrados em unidades orgânicas nucleares, são os seguintes: 

 

a) Gabinete da Presidência  

b) Gabinete para a Igualdade e Minorias  

c) Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento  

d) Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho 

e) Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa 

f) Gabinete de Coesão e Inovação Social  

g) Gabinete Veterinário Municipal  

h) Serviço Municipal de Protecção Civil 

 

2 – Os Gabinetes constantes nas alíneas b) a h) são equiparados a Divisões, de acordo com o limite 

definido em Assembleia Municipal. 
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CAPÍTULO II 

Atribuições 

 

Secção I 

Das Atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis 

 

Artigo 6º 

Atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis 

As atribuições das Unidades Orgânicas Flexíveis, são fixadas de acordo com a natureza específica de 

cada Unidade Orgânica Flexível, tendo em consideração o constante no presente Regulamento. 

 

Subsecção I 

Departamento de Administração Jurídica e Geral 

 

Artigo 7º 

Divisão Jurídica 

1 - São atribuições da Divisão Jurídica: 

a) Preparar a celebração de contratos, com excepção dos relativos a pessoal, em que o 

Município seja outorgante; 

b) Instruir os processos de contra-ordenação, nos termos da lei, quando essa competência caiba 

aos órgãos do Município, em resultado de acções de fiscalização municipal, de participação 

policial ou particular, bem como assegurar o seu acompanhamento em juízo em caso de 

recurso; 

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

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

processo; 

d) A responsabilidade pelas execuções fiscais será atribuída a um responsável da Divisão 

Jurídica, a nomear pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 

2 - Compete ainda à Divisão Jurídica prestar informação técnico-jurídica sobre quaisquer questões ou 

processos que lhe sejam submetidos pela Câmara Municipal ou pelo seu Presidente, 

designadamente: 

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

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

b) Intervir e instruir em matéria jurídica os processos graciosos; 

c) Encarregar-se dos inquéritos a que houver lugar por determinação da entidade competente; 

d) Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na participação, a que esta for chamada, em 

processos legislativos e regulamentares; 

e) Assegurar o patrocínio jurídico das acções propostas pela Câmara Municipal ou contra ela, e 

garantir todo o apoio se o patrocínio for assegurado por mandatário externo. 
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Artigo 8º 

Divisão Administrativa 

São atribuições da Divisão Administrativa: 

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

correspondência, a divulgação pelos serviços de ordens e directivas internas, dos 

regulamentos emitidos pelos órgãos municipais competentes, bem como a organização do 

expediente e apoio administrativo necessários aos processos de recenseamento militar e 

eleitorais; 

b) Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e arquivamento dos documentos entrados no 

Município, bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir um arquivo documental 

técnico e administrativo para consulta dos diferentes serviços; 

c) Garantir a coordenação dos serviços de portaria, auxiliares e telefonistas; 

d)  Assegurar o apoio técnico e administrativo aos Órgãos Municipais; 

e) Proceder à publicação dos despachos e deliberações através do respectivo Boletim 

Municipal. 

f) Assegurar o funcionamento do Arquivo Municipal, contemplando as vertentes de Arquivo 

Corrente, Intermédio e Histórico, promovendo a avaliação, descrição e selecção dos 

documentos, bem como proceder à microfilmagem e/ou digitalização da documentação; 

g) Garantir a disponibilização para consulta da documentação em depósito aos diferentes 

serviços e/ou cidadãos interessados. 

 

Artigo 9º 

Divisão de Licenciamentos 

São atribuições da Divisão de Licenciamentos: 

a) Instruir os processos e licenciar os estabelecimentos de restauração e bebidas, comerciais e 

industriais, 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; 

b) Emitir as licenças de ruído, de recintos improvisados e itinerantes, bem como as licenças de 

recinto para espectáculos de natureza não artística; 

c) Emitir licenças de autorização para utilização de vias públicas para realização de actividades 

desportivas, festivas ou outras; 

d)  Emitir as licenças de autorização especial para serviços de restauração e/ou bebidas 

ocasionais ou esporádicas; 

e) Licenciamento da actividade de vendedor ambulante; 

f) Licenciamento da actividade de guarda-nocturno; 

g) Proceder à emissão de alvarás de Táxi e outras atribuições que, nesta área, venham a ser 

atribuídas aos Municípios; 

h) Instruir e acompanhar os processos de certificação de ascensores, monta-cargas, escadas 

mecânicas e tapetes rolantes. 
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Artigo 10º 

Divisão de Fiscalização Municipal 

1 - São atribuições da Divisão de Fiscalização Municipal: 

a) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, deliberações e decisões dos órgãos do 

Município nos limites das suas atribuições, participar as infracções ocorridas cabendo-lhe 

igualmente a execução de mandados; 

b) Desenvolver uma acção preventiva e pedagógica, esclarecendo, quando for caso disso, quais 

os modos mais adequados de dar cumprimento à lei, aos regulamentos e às decisões dos 

órgãos autárquicos; 

c) Colaborar com os diversos serviços municipais ou com entidades externas na área das suas 

atribuições ou na resolução de outros assuntos de interesse municipal; 

d) Informar o serviço de contra-ordenações do Município sobre o que estes reputem útil para a 

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

à evolução dos procedimentos que nela corram os seus termos; 

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

competências da Divisão; 

f) Assegurar a remoção de viaturas abandonadas e proceder à tramitação administrativa e 

destino final das mesmas; 

g) Participar e contribuir para a elaboração de estratégias com vista à elaboração do mapa de 

ruído concelhio; 

h) 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; 

i) Emitir pareceres e relatórios técnicos no âmbito do licenciamento de actividades ruidosas 

temporárias; 

j)  Contribuir para a elaboração de planos de acção, incluindo planos de redução de ruído.  

 

2 - Compete ao Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas (LACMO) executar 

medições de ruído por solicitação dos serviços da Câmara Municipal de Odivelas ou de entidades 

externas nacionais ou internacionais. 

 

Artigo 11º 

Divisão de Recursos Humanos e Formação 

São atribuições da Divisão de Recursos Humanos: 

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

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

aposentações, exonerações, assistência na doença, acidentes de trabalho, 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; 
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b) Estudar, propor e regulamentar os horários de trabalho numa perspectiva de aumento da sua 

flexibilidade e da melhoria do atendimento dos munícipes e pôr em prática um adequado 

sistema de controlo de assiduidade; 

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

quadro de pessoal que se verifiquem necessárias; 

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

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

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

g) Assegurar, de forma integrada, as actividades relativas à Saúde Ocupacional e à Higiene e 

Segurança dos trabalhadores municipais; 

h) Promover uma política de Saúde Ocupacional e assegurar a manutenção e desenvolvimento 

do Serviço de Saúde dos trabalhadores municipais; 

i) Proceder periodicamente ao levantamento das necessidades de formação; 

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

orçamentos; 

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

profissional na Administração Pública e coordenar acções com as entidades gestoras desses 

programas; 

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

procedimentos administrativos para a sua concretização e controlo pedagógico e financeiro; 

m) Informar da utilidade para o Município de propostas de frequência de acções de formação 

externa emitidas pelos diversos serviços e promover os correspondentes procedimentos 

administrativos; 

n) Proceder à avaliação dos resultados práticos das acções de formação realizadas ao nível do 

desempenho dos trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 

o) Elaborar o Relatório anual de formação; 

p) Gerir o Refeitório Municipal. 

 

Subsecção II 

Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial 

 

Artigo 12º 

Divisão Financeira 

São atribuições da Divisão Financeira: 

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

Outras Actividades Relevantes) e do Orçamento do Município, promovendo o planeamento 

anual e plurianual de actividades, tanto na sua vertente operativa como orçamental; 

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

com os requisitos do modelo de gestão estabelecido no Município; 
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c) Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução de operações financeiras ao nível da 

aplicação de disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 

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

outros serviços; 

e) Colaborar com a Divisão de Desenvolvimento Empresarial, Emprego e Projectos Co-

Financiados na gestão financeira destes projectos, preparando os respectivos elementos 

contabilísticos; 

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

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

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

h) Elaborar estudos e propostas relativamente a receitas a cobrar pelo Município 

designadamente sobre o Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais; 

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

respeita à elaboração de planos de tesouraria; 

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

municipais; 

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

financeira do Município; 

l) Apoiar tecnicamente as acções relativas à empresarialização ou concessão externa de 

actividades ou serviços que o Município tenha decidido empreender; 

m) Acompanhar os contratos-programa, protocolos e acordos, na sua incidência financeira, em 

que o Município participe; 

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

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

ocorrência de desvios entre o programado e o executado. 

 

Artigo 13º 

Divisão de Aprovisionamento 

São atribuições da Divisão de Aprovisionamento: 

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

execução eficiente e oportuna das actividades planeadas, respeitando os melhores critérios 

de gestão económica, financeira e de qualidade; 

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

consonância com as actividades previstas nos documentos previsionais; 

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

fornecimento de bens e serviços, devidamente autorizados; 

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

em articulação com os diversos serviços utilizadores; 

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

requisição própria. 
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Artigo 14º 

Divisão de Gestão Patrimonial 

São atribuições da Divisão de Gestão Patrimonial: 

1 - No âmbito do património imóvel municipal: 

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

promover todos os registos relativos aos mesmos; 

b) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão do património imóvel, 

apoiando as negociações a efectuar e assegurar os procedimentos necessários à aquisição, 

oneração e alienação de bens imóveis; 

c) Assegurar as acções e procedimentos relativos a processos de expropriação, bem como 

instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade pública; 

d) Assegurar os procedimentos administrativos e a permanente actualização dos registos dos 

bens imóveis, bem como os procedimentos relativos à cedência, alienação ou aquisição dos 

referidos bens, excluindo os fogos municipais de habitação; 

e) Colaborar na preparação de Contratos e protocolos de transferência de património para a 

gestão de empresas municipais e controlar o respectivo cumprimento; 

f) Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de todos os Contratos, Acordos e 

Protocolos com incidência patrimonial celebrados pelo Município; 

g) Manter o chaveiro central das instalações municipais, promover e controlar os respectivos 

contratos de fornecimento de água e energia, e colaborar no estabelecimento de sistemas de 

guarda e segurança das instalações municipais. 

 

2 - No âmbito do património móvel: 

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

aos diversos serviços; 

b) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização sectorial pelos bens patrimoniais 

afectos a cada serviço; 

c) Estabelecer os critérios de amortização de património afecto aos serviços, na perspectiva de 

imputação de custos a cada unidade orgânica; 

d) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis do Município, salvo os 

que, pela sua especificidade, se encontram sob a responsabilidade de outros serviços; 

e) Manter registos que permitam a avaliação das condições económicas e de segurança de 

utilização de equipamentos e propor as medidas adequadas no sentido de economia, de 

segurança dos operadores e do aumento da produtividade; 

f) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, quando deteriorados ou 

inúteis; 

g) Assegurar a gestão da carteira de seguros à excepção dos seguros de pessoal e de 

protecção civil. 
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Artigo 15º 

Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e Projectos C o-Financiados 

1 - São atribuições da Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e Projectos Co-Financiados: 

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

de financiamento público, nacionais e comunitários, susceptíveis de serem accionados com 

vista ao financiamento de projectos de interesse municipal; 

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

o concurso dos serviços sectoriais, os processos de candidatura externa de projectos e a 

respectiva negociação financeira; 

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

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

projectos com candidaturas aprovadas, bem como os respectivos procedimentos 

administrativos e de prestação de contas; 

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

nível nacional e internacional, criando circuitos permanentes de informação; 

e) Apreciar, coordenar e submeter às entidades competentes todos os processos de candidatura 

a programas ou medidas comunitárias, depois de aprovados pelo Executivo Municipal ou pelo 

Presidente da Câmara; 

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

existência de informação permanentemente actualizada sobre o seu estádio e garantindo a 

sua transmissão às entidades competentes; 

g) Divulgar e informar sobre os mecanismos de financiamento e de apoio técnico, de âmbito 

comunitário, central e regional, junto dos agentes económicos potencialmente aptos a 

apresentar candidaturas; 

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

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

Feiras e Exposições; 

i) Assegurar apoios e patrocínios para iniciativas municipais; 

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

Odivelas e a relação com as associações representativas; 

k) Promover iniciativas em parceria com entidades públicas e privadas, no âmbito de formação; 

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

através da constituição de uma bolsa de emprego; 

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

empresas de serviços contribuindo para uma estratégia global de desenvolvimento; 

 

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

Comunitários compete-lhe ainda: 

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

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

envolvidas com a execução de Projectos; 

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

e à resolução de problemas; 

d) Monitorizar o funcionamento e os resultados dos projectos; 

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

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

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

locais. 

 

Subsecção III 

Departamento de Habitação e Saúde 

 

Artigo 16º 

Divisão de Gestão e Habitação Social 

São atribuições da Divisão de Gestão de Habitação Social: 

a) Assegurar a gestão social dos núcleos de alojamento provisório e das áreas abrangidas por 

programas de realojamento, promovendo a implementação de políticas, programas e 

projectos de intervenção comunitária; 

b) Assegurar o recenseamento das famílias residentes em alojamentos precários, incluídos em 

programas e/ou operações de realojamento; 

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

das famílias residentes no parque habitacional municipal e nos núcleos de construções 

precárias sob a sua responsabilidade; 

d) Desenvolver as acções necessárias ao realojamento das famílias incluídas em programas 

com esse objectivo; 

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

e pós realojamento; 

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

g) Promover a participação e inserção social dos moradores dos bairros sob sua gestão; 

h)  Efectuar o atendimento e acompanhamento dos munícipes, no âmbito das carências 

habitacionais e propor medidas adequadas para a resolução dos problemas identificados; 

i) Promover o intercâmbio de informação e colaboração técnica com outros serviços do 

município e entidades exteriores à Câmara no contexto do acompanhamento de casos sociais 

específicos, cuja problemática inclua a habitação; 

j) Implementar os Protocolos de Cooperação que venham a ser celebrados pela Câmara com 

entidades públicas e/ou privadas no contexto da intervenção social e comunitária em bairros 

municipais e áreas de alojamento provisório sob a sua gestão; 
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k) Coordenar o funcionamento dos Gabinetes de Intervenção Social já existentes e os que 

venham a ser criados, na óptica de descentralização dos serviços de atendimento e 

intervenção social no âmbito das suas competências; 

l) Assegurar a não proliferação de novas construções precárias para fins habitacionais bem 

como prevenir/impedir ocupações ilegais quer em núcleos de alojamentos precários quer no 

contexto do parque habitacional municipal. 

 

Artigo 17º 

Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação 

São atribuições da Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação: 

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

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

empreendimentos de habitação social; 

b) Programar e lançar as empreitadas necessárias à prossecução dos seus objectivos, fiscalizar 

as obras e garantir o respectivo controlo de qualidade; 

c) Promover a cooperação técnica com entidades exteriores à Câmara com quem esta 

estabeleça parcerias no âmbito da promoção e requalificação de empreendimentos de 

habitação de custos controlados; 

d) Promover, em articulação com a Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos 

Estruturantes, com a Divisão de Gestão Patrimonial e de acordo com o previsto no  

Plano Director Municipal a constituição de uma bolsa de terrenos, com vista à promoção da 

construção de empreendimentos habitacionais de âmbito social; 

e) Desenvolver estudos urbanísticos com vista à promoção de habitação de custos controlados, 

em coordenação com os serviços municipais de Planeamento Estratégico e de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico e propor a implantação e volumetria, caracterização urbana e 

inserção na rede viária envolvente; 

f) Assegurar a execução das políticas municipais de habitação no âmbito da reabilitação, 

manutenção e conservação do parque habitacional municipal; 

g) Promover todas as diligências e procedimentos necessários à reabilitação/requalificação do 

parque habitacional degradado do concelho, com excepção dos procedimentos relativos às 

empreitadas, no âmbito de planos e programas de reabilitação existentes ou a criar; 

h) Determinar, no âmbito desses programas, a execução de obras de conservação necessárias 

à correcção de más condições de segurança ou salubridade das habitações, precedidas de 

vistoria e desencadear e implementar o processo de obras coercivas nas mesmas, de acordo 

com o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 
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Artigo 18º 

Divisão de Promoção de Saúde 

São atribuições da Divisão de Promoção de Saúde: 

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

articulações e parceria com as diferentes entidades com intervenção neste domínio; tendo em 

vista contribuir para a melhoria das condições de Saúde das populações através de 

programas de educação e promoção de saúde, para os diferentes estratos populacionais; 

b) 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; 

c) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados no 

Serviço Nacional de Saúde; 

d) Participar na definição das políticas e das acções de saúde pública levadas a cabo pelas 

delegações de saúde concelhias; 

e) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação do 

Serviço Nacional de Saúde; 

f) Participar no plano da comunicação e de informação do cidadão e nas agências de 

acompanhamento dos serviços de saúde; 

g) 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;  

h) Operacionalizar actividades no Concelho de Odivelas com ênfase na promoção da saúde e 

prevenção da doença, promovendo o envolvimento dos diferentes sectores do Concelho de 

Odivelas numa participação mais activa em defesa da sua própria saúde;  

i) Desenvolver o projecto “Odivelas, Concelho Saudável”, em articulação directa com a 

Associação da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e a Organização Mundial de Saúde; 

j) Participar em actividades de educação para a saúde com estruturas locais, nacionais e 

internacionais que pretendam desenvolver projectos e/ou iniciativas para/ com os munícipes 

de Odivelas; 

k) Implementar um Plano Municipal de Prevenção das Toxicodependências e Doenças Infecto-

Contagiosas no Concelho de Odivelas, em articulação com as estruturas locais, nacionais e 

internacionais que desenvolvem trabalho nesta matéria;  

l) Implementar Protocolos de Cooperação com entidades públicas e/ou privadas, no âmbito da 

Promoção e Educação para a Saúde;   

m) Promover o intercâmbio de informação e colaboração técnica com outros serviços do 

município e entidades exteriores à Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito da Prevenção, 

da Educação e Promoção da Saúde;  
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n) Promover acções de rastreio na população do Concelho de Odivelas, através de parcerias e 

protocolos com instituições públicas ou privadas em áreas diversas no âmbito da prevenção 

da doença;  

o) Promover a formação/ informação no âmbito da educação para a saúde junto dos diferentes 

estratos populacionais da comunidade, bem como de grupos socialmente mais 

desfavorecidos, nomeadamente ao nível da Higiene Oral, Deficiência, Gerontologia, 

Sexualidade, Alimentação. 

 

Subsecção IV 

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 

Artigo 19º 

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

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

áreas urbanas de génese ilegal: 

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

instrumentos de planeamento em vigor, e demais legislação aplicável, todos os 

procedimentos de licenciamento e autorização de operações urbanísticas, da competência 

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

entidades exteriores ao Município; 

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

até à vistoria final e à emissão do alvará de licença de construção/utilização, respectivamente, 

assegurando a conformidade das obras com os projectos e regulamentos aprovados; 

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

Patrimonial, os procedimentos administrativos relativos à prestação de cauções, cedências 

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

respectivos financiamentos; 

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

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

estruturas em espaço do domínio público; 

f) Acompanhar, articuladamente com o Gabinete de Planeamento Estratégico, a elaboração de 

estudos no âmbito do PDM e do Plano Estratégico do Município. 

 

Artigo 20º 

Divisão de Reabilitação Urbana 

São atribuições da Divisão de Reabilitação Urbana assegurar todo o procedimento administrativo 

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

delimitadas ou não, em conformidade com as normas legais e regulamentares, e ainda: 

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

municipais das AUGI’s e áreas equivalentes, nos termos da lei e dos regulamentos 
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municipais, designadamente os normativos para as AUGI’s e o Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais; 

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

estabelecimento de uma estratégia de intervenção municipal para o sector; 

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

administrações conjuntas e participar nas assembleias de administração conjunta, nos termos 

da Lei; 

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

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

municipal; 

e) Assegurar, articuladamente com a Divisão de Gestão Patrimonial, toda a actividade relativa 

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

necessárias à viabilização dos planos aprovados e a uma adequada participação financeira 

dos proprietários no procedimento de urbanização e legalização das AUGI; 

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

obras de urbanização nas AUGI ou áreas equivalentes, recorrendo a meios próprios ou às 

comissões de administração conjunta, e utilizando instrumentos municipais, nomeadamente 

os protocolos de delegação de competências e a atribuição de subsídios; 

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

Município, no âmbito das suas atribuições; 

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

aglomerados de génese ilegal e promover a legalização das edificações existentes, no quadro 

dos planos ou parâmetros urbanísticos aprovados. 

 

Artigo 21º 

Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos Estr uturantes 

São atribuições da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos Estruturantes: 

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

estratégicos para o município; 

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

de inovação e desenvolvimento económico. 
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Subsecção VI 

Departamento de Obras Municipais 

 

Artigo 22º 

Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 

São atribuições da Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais: 

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

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

definidos superiormente; 

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

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

cadernos de encargos das obras sob responsabilidade da Divisão; 

c) Planear as obras necessárias de manutenção em Equipamentos Colectivos e Instalações 

Municipais de responsabilidade da Câmara Municipal, em coordenação com as entidades 

encarregues da sua gestão e em observância do Plano de Investimentos aprovado; 

d) 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; 

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

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

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de fiscalização; 

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

equipamentos municipais, ou sob responsabilidade municipal; 

g) Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos diversos equipamentos existentes nas 

instalações municipais, nomeadamente aparelhos de ar condicionado, elevadores;  

h) 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; 

i) Programar e lançar empreitadas necessárias à prossecução dos seus objectivos, fiscalizar as 

obras e garantir o respectivo controlo de qualidade; 

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

desenvolvimento de trabalhos por Administração Directa; 

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

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

2 – Manutenção, conservação e gestão de mercados; 

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

campos de ténis. 
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Artigo 23º 

Divisão de Estudos e Projectos 

São atribuições da Divisão de Estudos e Projectos: 

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

equipamentos colectivos de responsabilidade municipal a construir, reconstruir, ampliar, 

remodelar e conservar; 

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

urbanos, visando a prossecução dos objectivos municipais, através da consolidação e 

beneficiação da rede viária e da requalificação do espaço público; 

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

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

e elaboração de cadernos de encargos específicos aos projectos; 

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

realizados; 

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

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

f) Execução e acompanhamento de concursos para construção, reconstrução, remodelação ou 

manutenção de espaços verdes e áreas de lazer. 

 

Artigo 24º 

Divisão de Infra-estruturas e Espaços Urbanos 

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

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

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

definidos superiormente; 

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

empreitadas e fornecimentos de obras públicas que sejam da sua responsabilidade; 

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

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

procedimentos administrativos e técnicos previstos nas atribuições da função de fiscalização; 

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

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

estacionamentos, passeios, pontes e caminhos; 

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

g) Assegurar a colocação de mobiliário urbano; 

h) Emitir pareceres sobre a oportunidade das ligações das urbanizações à rede viária existente; 

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

em áreas urbanas consolidadas; 

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

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

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

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

n) Acompanhamento das acções delegadas nas Juntas de Freguesia nas áreas de manutenção 

e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e limpeza e conservação de bermas e 

valetas. 

 

Artigo 25º 

Divisão de Trânsito e Mobilidade Urbana 

São atribuições da Divisão de Trânsito e Mobilidade Urbana: 

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

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

desenvolvimento concelhio no domínio das acessibilidades; 

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

administração central e de empresas concessionárias ou operadoras de transportes nos 

domínios das acessibilidades e das redes infra-estruturais; 

c) 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; 

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

visando o desenvolvimento e consolidação da estrutura viária prevista no Plano Director de 

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

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

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

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

social económica; 

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

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

estruturas de parqueamento automóvel, com prioridade para os núcleos urbanos sujeitos a 

maior congestionamento; 

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

tendentes a uma acrescida mobilidade urbana; 

h) Elaborar e implementar estudos de trânsito e circulação; 

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

painéis dinâmicos; 

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

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

circulação e estacionamento; 

l) Elaborar estudos e promover a implementação, manutenção e conservação da sinalização 

direccional; 
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m) Assegurar a execução de obras de forma a criar condições de circulação e utilização dos 

transportes públicos; 

n) Assegurar a cadastração da sinalização; 

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

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

p) Assegurar a aquisição de materiais e ferramentas para obras por administração directa. 

 

Subsecção VII 

Departamento de Educação, Juventude e Cultura 

 

Artigo 26º 

Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa  

São atribuições da Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa:  

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

monitorização e revisão da Carta Educativa do Município em articulação com os serviços 

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

educativa local em articulação com a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do 

Tejo; 

b) Assegurar a representação do Município, no Conselho Geral, órgão de direcção estratégica, 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Município de Odivelas, 

promovendo o desenvolvimento e consolidação da autonomia das escolas; 

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

respeito às escolas de todos os níveis de ensino da rede pública, em articulação com os 

serviços municipais, com a Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e com 

os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

d) Participar na monitorização e definição de prioridades de intervenção ao nível da 

requalificação, ampliação e manutenção, no que diz respeito às escolas do ensino básico e 

aos jardins de infância da rede pública, em articulação com os Órgãos de Gestão dos 

Agrupamentos de Escolas e o Departamento de Obras Municipais; 

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

designadamente quanto à 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; 

f) Executar acções no âmbito da acção social escolar, designadamente, a aquisição de manuais 

escolares, a atribuição de verbas para material escolar aos alunos carenciados do ensino 

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

básico; 

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

básico; 
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h) Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não docente do pré-escolar e do ensino básico 

em articulação com os serviços municipais e os órgãos de direcção dos agrupamentos de 

escolas; 

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

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

básico e a Componente de Apoio à Família nos jardins-de-infância; 

k) Desenvolver acções conducentes à celebração de Acordos de Colaboração e Cooperação 

com diferentes Instituições Educativas e outras entidades consideradas de interesse para a 

promoção de um sistema educativo mais qualificado. 

 

Artigo 27º 

Divisão de Desenvolvimento Socioeducativo 

São atribuições da Divisão de Desenvolvimento Socioeducativo: 

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

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

dos princípios da Carta das Cidades Educadoras no Concelho; 

b) Assegurar a representação do Município, no Conselho Geral, órgão de direcção estratégica, 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Município de Odivelas, 

promovendo o desenvolvimento e consolidação da autonomia das escolas; 

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

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

actividades complementares de acção educativa; 

d) 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; 

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

Centro de Recursos e Animação Pedagógica; 

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

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

Universidade Sénior de Odivelas; 

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

ligação da Escola à Formação e Inserção Profissional e cooperar com outros serviços, 

organismos e entidades, públicas e privadas, tendo em vista a realização de acções 

conjuntas em matéria de educação e formação profissional; 

h) Colaborar com a Comunidade Educativa e com a Direcção Regional de Educação de Lisboa 

e Vale do Tejo, na promoção de acções de desenvolvimento físico - motor nas escolas e nas 

iniciativas do Desporto Escolar; 

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

Comunicação no processo educativo; 
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j) Promover e apoiar Programas e Projectos de Educação Inclusiva, adequados às 

necessidades educativas especiais das crianças e jovens; 

k) Implementar o Observatório da Qualidade e Sucesso Educativo no Município de Odivelas; 

l) 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; 

m) Implementar e dinamizar o Conselho Municipal da Juventude; 

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

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

empreendedorismo e inovação, factores determinantes para a qualificação da vida 

profissional. 

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

para o exercício de uma cidadania activa a nível social e cultural; 

p) Assegurar directamente os serviços de informação e apoio aos jovens, facilitando o acesso a 

oportunidades e mecanismos específicos de apoio, existentes em diversos âmbitos. 

 

Artigo 28º 

Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

São atribuições da Divisão de Desenvolvimento Desportivo: 

a) Apoiar e colaborar com o associativismo desportivo, em especial os clubes/colectividades 

desportivas com estatuto de utilidade pública, no estrito cumprimento dos seus objectivos 

de promoção, generalização e desenvolvimento do Desporto; 

b) Implementar um programa de apoios financeiros ao associativismo desportivo, assente em 

normas e critérios objectivos, garantindo os princípios de rigor, transparência e 

imparcialidade; 

c) Apoiar e garantir a organização de eventos desportivos, quer da iniciativa do Município, 

quer de parcerias estabelecidas com o movimento associativo desportivo concelhio, quer 

ainda eventos resultantes de parcerias externas; 

d) Promover o desenvolvimento do Desporto, através da adopção de programas e projectos 

que visem a diversificação da oferta desportiva, o aumento do número de praticantes, a 

manutenção da sua saúde e condição física e a melhoria da qualidade das práticas, no 

âmbito das diversas vertentes do Desporto, designadamente na formação, recreação e 

lazer e rendimento: 

e) Coordenar a elaboração da Carta Desportiva do Concelho de Odivelas (CDCO), em 

estreita articulação com os demais sectores da Divisão de Desenvolvimento Desportivo, 

como instrumento de planeamento e suporte à definição da política desportiva municipal; 

f) Assegurar a valorização da qualidade dos recursos humanos directa e indirectamente 

relacionados com o Desporto, considerando a criação de um Programa de Formação e de 

um Programa de Documentação no Desporto; 
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g) Criar um Sistema de Informação Desportiva (SID), como instrumento complementar de 

apoio à decisão; 

h) Criar o Plano Municipal de «Mobilidade Sustentável»; 

i) Desenvolver as acções necessárias que visem a qualificação dos equipamentos desportivos 

municipais, de modo a salvaguardar a sua qualidade, adequação para as diferentes 

práticas desportivas e segurança dos seus utilizadores; 

j) Promover a máxima rentabilização da utilização das instalações desportivas municipais, 

através de programação de actividades e optimização de protocolos; 

K) Projectar a requalificação da Quinta das Águas Férreas. 

 
Artigo 29º 

Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural 

São atribuições da Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural: 

a) 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, nomeadamente o Centro de Exposições, a Casa da 

Juventude e o Posto de Turismo; 

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

manifestação artística; 

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

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

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

preservação do Património Artístico, Histórico, Arquitectónico e Arqueológico existente no 

Concelho; 

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

local; 

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

pelos organismos ou instituições envolvidas, bem como participar nos órgãos das regiões de 

turismo; 

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

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

designadamente como actividade económica e como prestação de serviços aos cidadãos; 

h) Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores turísticos, hoteleiros e outros que se 

distingam pelo espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em prol do turismo e prática da 

qualidade que prestigie o Município; 

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

perspectiva turística. 

j) Editar publicações de divulgação e promoção do Município; 

k) Promover, em geral, actividades de interesse turístico. 
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Artigo 30º 

Divisão de Bibliotecas 

São a atribuições da Divisão de Bibliotecas: 

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

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

utilização da língua materna; 

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

críticos, e utilizadores efectivos da informação, em todos os suportes e meios de 

comunicação; 

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

ensino básico do Concelho de Odivelas; 

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

promoção do livro e da leitura; 

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

informação; 

f) Editar publicações de divulgação e promoção do Município. 

 

Subsecção VIII 

Departamento de Ambiente e Transportes 

 

Artigo 31º 

Divisão de Ambiente e Valorização Paisagística 

São atribuições da Divisão de Ambiente e Valorização Paisagística: 

a) Realizar inquéritos, estudos e ensaios de campo para avaliação das condições de qualidade 

de vida no Município de Odivelas; 

b) Estudar, planear, acompanhar e gerir linhas de água e rede hidrográfica em colaboração com 

as entidades oficiais competentes; 

c) Promover acções necessárias com vista à obtenção de um adequado ambiente urbano, que 

assegurem a qualidade de vida com referência às novas temáticas ambientais; 

d) Contribuir, no âmbito das suas competências para o controlo da poluição hídrica, dos solos, 

sonora e atmosférica; 

e) Acompanhar e garantir a boa instrução dos processos de avaliação de impacto ambiental; 

f) Proceder à limpeza e desassoreamento sistemático das linhas de água, designadamente das 

ribeiras; 

g) Execução e acompanhamento de concursos para intervenção em linhas de água; 

h) Colaborar na avaliação do impacte ambiental de projectos, planos, empreendimentos e 

outros, sejam municipais e ou intermunicipais, que pela natureza ou dimensão, venham a 

influenciar directa ou indirectamente a qualidade de vida dos munícipes; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XI - N.º 15 – 17 de Agosto de 2010 – Anexo 

26 
 

i) Colaborar na apreciação de projectos de sistemas de pré-tratamento e tratamento de 

efluentes líquidos e sólidos de estabelecimentos industriais, com o objectivo de assegurar a 

defesa dos meios receptores e o cumprimento da legislação em vigor; 

j) Propor medidas de controlo de qualidade do ar; 

k) Proceder à gestão ambiental do Parque de Deposição Temporário de Veículos em Fim de 

Vida; 

l) Elaborar o Relatório sobre o estado do Ambiente Acústico Municipal, os Mapas de Ruído e os 

Planos de Redução de Ruído no Município, em colaboração com o LACMO; 

m) Colaborar na definição das medidas de protecção do património cultural do concelho, 

nomeadamente as zonas de especial interesse ecológico e reserva ecológica; 

n) Planear e implementar acções de informação/formação sobre a matéria de ambiente e 

qualidade de vida, designadamente junto da população, de entidades públicas e privadas, 

estabelecimentos industriais e comerciais e escolas; 

o) Estudar e planear formas de intervenção no tecido urbano, com o objectivo de acautelar a 

imagem urbana e a qualidade de vida; 

p) Planear e implementar acções que visem uma gestão racional da energia numa perspectiva 

de conservação e aumento da qualidade de vida; 

q) Fomentar a elaboração de normas de isolamento térmico e ou acústico das novas 

construções bem como do melhoramento das já existentes; 

r) Participar e promover o controlo da qualidade da água dos meios receptores, permitindo o 

seu adequado uso; 

s) Executar e participar na elaboração ou acompanhamento de estudos de caracterização da 

qualidade do ambiente no Concelho; 

t) Colaborar na análise de propostas para a realização de contratos ou acordos de cooperação 

com outros organismos e instituições relacionadas com o ambiente, através da participação 

em reuniões e elaboração de pareceres técnicos sobre o tema; 

u) Conceber meios e promover medidas de protecção do ambiente e Saúde Pública, com vista à 

salvaguarda da qualidade de vida dos cidadãos e da prevenção de situações nefastas ao 

ambiente; 

v) Promover programas e medidas de política ambiental, de saúde pública e saúde ambiental 

referentes aos espaços públicos municipais, de acordo com as orientações dos órgãos 

autárquicos; 

w) Promover acções de descontaminação de solos e medidas de prevenção; 

x) Promover acções integradas conducentes à melhoria da qualidade das águas e medidas de 

prevenção à poluição das mesmas; 

y) Promover acções de Educação e sensibilização ambiental em parceria e junto dos munícipes, 

das instituições locais e dos organismos oficiais; 

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

ao combate à poluição designadamente das linhas de água e conceber suportes de 
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informação sobre a preservação da qualidade ambiental colaborando na sua divulgação e 

organizando campanhas de educação ambiental; 

aa) Estimular a utilização racional de fontes de energia renováveis; 

bb) Gerir o Centro Ecológico de Odivelas; 

cc) Gerir o Cemitério Municipal. 

 

Artigo 32º 

Divisão de Parques e Jardins 

São atribuições da Divisão de Parques e Jardins: 

a) Acompanhar as intervenções delegadas nas Juntas de Freguesia e outras entidades nas 

áreas de espaços verdes e de lazer; 

b) Informar sobre o interesse público municipal na preservação de áreas cobertas de vegetação, 

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

com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico; 

c) Elaborar normas e seleccionar meios, serviços e espécies adequadas à construção e 

manutenção dos espaços verdes públicos; 

d) Gerir a estratégia de espaços verdes do concelho, no âmbito da estrutura verde definida em 

sede de plano director municipal e demais planos aprovados; 

e) Propor e executar os projectos de implantação de zonas verdes e zelar pela manutenção dos 

espaços verdes de uso público de enquadramento urbano, designadamente de lazer, prática 

desportiva, cemitério e afins; 

f) Gerir o património arbóreo, em meio urbano ou florestal, e as manchas de vegetação 

espontânea; 

g) Manter actualizado o cadastro dos espaços verdes e das áreas de lazer do Concelho; 

h) Recuperar, conservar e salvaguardar os recursos hídricos e geri-los no que respeita aos 

consumos para rega de espaços verdes e limpeza urbana; 

i) Acompanhar e avaliar os serviços prestados em regime de outsourcing; 

j) Colaborar com o Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico na elaboração de 

regulamentos municipais para a definição dos critérios técnicos a que deverão obedecer os 

projectos de loteamento particulares no que respeita à criação e às condições de manutenção 

de espaços verdes e, na falta daqueles regulamentos, colaborar na apreciação desses 

projectos; 

k) Proceder à fiscalização e acompanhamento das obras de infraestruturas gerais de 

intervenção urbana, na área respeitante aos espaços verdes, em articulação com outros 

serviços municipais; 

l) Participar na gestão do património cultural no que respeita aos jardins históricos, parques 

temáticos, quintas e espaços similares; 

m) Informar sobre o interesse público municipal na preservação de áreas cobertas de vegetação, 

ainda que privadas, em função do seu valor natural ou outro, em colaboração com a área de 

planeamento do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico;  
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n) Colaborar na elaboração de planos gerais e de pormenor de arborização; 

o) Fomentar a conservação e preservação das manchas florestais e maciços arbóreos; 

p) Gestão e manutenção do viveiro municipal, garantindo a continuidade das espécies da região 

e adquirindo as que não sejam possível ou aconselhável ali produzir e respectivo 

fornecimento das espécies vegetais requeridas pelos serviços e organizações; 

q) Executar os projectos de implantação de zonas verdes. 

r) Acompanhamento e fiscalização das construções dos novos espaços verdes executados pela 

Divisão ou adjudicadas ao exterior; 

s) Dar parecer sobre os arranjos de espaços verdes em novas urbanizações; 

t) Planear a conservação de todos os espaços verdes; 

u) Recepcionar os novos espaços verdes construídos; 

v) Cumprir e fazer cumprir os regulamentos de utilização de cada um dos parques e 

equipamentos; 

w) Providenciar pelo desenvolvimento e manutenção das espécies vegetais existentes nos 

espaços públicos; 

x) Assegurar o controlo fitossanitário das espécies botânicas existentes nos espaços públicos; 

y) Assegurar o bom funcionamento dos sistemas de rega existentes nos espaços verdes; 

z) Assegurar boas condições de limpeza urbana no interior dos jardins – compreendendo 

arruamentos e espaços verdes; 

aa) Assegurar a manutenção preventiva dos espaços verdes, impedindo a disseminação de 

espécies parasitas; 

bb) Acompanhar projectos de investigação científica no domínio florestal, em articulação com as 

instituições de ensino superior e com as estruturas representativas do sector; 

cc) Organizar o cadastro de arborização das áreas urbanas e promover o combate às pragas e 

doenças vegetais nos espaços verdes; 

dd) Promover a instalação de sistemas de rega automática e semi-automática dos espaços 

verdes; 

ee) Assegurar a produção e reprodução de plantas para a utilização em espaços municipais; 

ff) Proceder ao envasamento de plantas ornamentais; 

gg) Proceder à identificação e classificação de espécies; 

hh) Organizar exposições de espécies arbóreas, vivazes, anuais e de época. 

 

Artigo 33º 

Divisão de Controlo Ambiental 

São atribuições da Divisão de Controlo Ambiental: 

a) Estudar, executar e avaliar os programas e medidas de política ambiental, de saúde pública e 

saúde ambiental e referentes aos espaços públicos municipais de acordo com as orientações 

dos órgãos autárquicos; 

b) Colaborar com as autoridades de saúde pública e coordenar a intervenção sanitária em 

espaços municipais; 
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c) Promover acções de desinfestação e de controlo de pragas urbanas; 

d) Coordenar o sistema permanente de controlo do estado de higiene de ruas, espaços verdes 

ou qualquer outro espaço de uso público, cuja manutenção não se encontre delegada nas 

Juntas de Freguesia, através do serviço de varredura e lavagem; 

e) Promover a reciclagem ou outras formas de aproveitamento de resíduos recolhidos 

susceptíveis de transformação; 

f) Participar na definição de critérios técnicos e de medidas de sustentabilidade ambiental a 

cumprir na edificação e urbanização, bem como, a respeitante aos requisitos de higiene 

pública e de gestão dos resíduos sólidos; 

g) Intervir em situações de degradação ambiental; 

h) Assegurar o serviço de limpeza urbana, desmatação e recolha de entulhos e outros materiais; 

i) Acompanhar e apoiar as actividades de limpeza urbana descentralizadas nas Juntas de 

Freguesia; 

j) Desenvolver e executar o serviço de varredura e lavagem mecânicas; 

k) Coordenar em permanência o sistema de controlo do estado de higiene e de salubridade dos 

espaços públicos; 

l) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime de outsourcing; 

m) Emitir parecer sobre a construção ou a localização de instalações destinadas à deposição de 

resíduos, no âmbito de operações urbanísticas ou de obras públicas, em articulação com as 

unidades orgânicas competentes; 

n) Elaborar diagnósticos de situação sobre a prestação de serviços na sua área de competência, 

definindo, em cada momento, o grau de cobertura geográfica de cada serviço prestado e o 

seu grau de atendimento quantitativo e qualitativo; 

o) Promover a actualização sistemática dos cadastros; 

p) Proceder à elaboração de estudos e projectos de especialidade, no âmbito das suas 

atribuições, na área do município; 

q) Planificar acções intermunicipais na área da limpeza urbana e resíduos sólidos; 

r) Colaborar, quando for caso disso, na apreciação de estudos prévios de loteamentos no 

âmbito das suas atribuições; 

s) Promover e desenvolver estratégias integradas de exploração do sistema de resíduos sólidos 

com o objectivo de minimizar os resíduos; 

t) Fomentar a adequada gestão de resíduos sólidos nas unidades industriais e comerciais como 

objectivo de efectuarem a recolha selectiva; 

u) Garantir todas as acções de desinfestação necessárias, de forma a controlar as populações 

de insectos e roedores, mantendo-as em níveis que não venham a perigar a saúde pública; 

v) Fomentar acções de informação e formação das populações, nomeadamente a comunidade 

escolar e as actividades comerciais e industriais, sobre a problemática da higiene e limpeza 

urbanas e meio ambiente; 

w) Planear acções relativas à área da limpeza urbana, de forma a optimizar recursos humanos e 

equipamentos; 
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x) Recolher e sistematizar elementos sobre a localização de zonas de produção de resíduos, 

nomeadamente zonas comerciais, industriais e residenciais ou mistas, bem como zonas que 

incluam grandes centros produtores de resíduos – mercados, feiras e outros; 

y) Realizar inquéritos e estudos para avaliação das condições de qualidade de vida no 

Concelho; 

z) Colaborar com as autoridades de saúde pública na intervenção sanitária dos espaços 

municipais; 

aa)  Zelar pelo cumprimento do Regulamento de Resíduos e de Higiene e Limpeza dos Espaços 

Públicos. 

 

Artigo 34º 

Divisão de Transportes e Oficinas 

São atribuições da Divisão de Transportes e Oficina s: 

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

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

patrimoniais, a outras unidades orgânicas; 

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

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

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

máquinas municipais; 

f) Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos os procedimentos tendo em vista a 

defesa dos interesses municipais. 

 

Secção II 

Das Atribuições Específicas das Equipas de Projecto  

 

Artigo 35º 

Equipa de Projecto do Plano Director Municipal, Projectos Especiais e Energia 

São atribuições da Equipa de Projecto do Plano Director Municipal, Projectos Especiais e Energia: 

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

as diferentes unidades orgânicas municipais, conducentes à definição de estratégias ou 

planos estratégicos para o desenvolvimento concelhio; 

b) Assegurar a gestão (processo de elaboração/revisão e implementação) do PDM de Odivelas 

em articulação com o PROT, e em observância das Grandes Linhas de Desenvolvimento 

Concelhio definidas pelos órgãos municipais, garantindo que o mesmo se constitua 

efectivamente como instrumento de planeamento, regulação e promoção do desenvolvimento 

do território nas vertentes social, económica e ambiental; 

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

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

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

cartas temáticas ou planos sectoriais, tais como os relativos à Reserva Agrícola Nacional e à 

Reserva Ecológica Nacional, às redes de equipamentos e espaços públicos, às 

acessibilidades e ao ambiente e recursos naturais; 

d) Assegurar procedimentos e mecanismos que operacionalizem as orientações estratégicas 

definidas pelos órgãos municipais, pelo PDM e instrumentos de planeamento conexos, 

através da programação sistemática e integrada de acções, nos diferentes componentes 

territoriais, tendentes ao desejado desenvolvimento concelhio; 

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

Administração Central nos domínios dos equipamentos colectivos, biofísico e paisagístico. 

 

Artigo 36º 

Equipa de Projecto de Reconversão Urbana de Áreas C ríticas 

São atribuições da Equipa de Projecto de Reconversão Urbana de Áreas Críticas: 

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

urbanas consideradas críticas do Município de Odivelas; 

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

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

municipais que visem a reconversão de áreas críticas; 

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

como promover e acompanhar as respectivas obras de execução; 

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

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

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

públicos centrais, regionais ou locais sempre que careçam de parecer municipal e incidam 

sobre as suas áreas de intervenção; 

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

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

colaborar com os Serviços Municipais de habitação na resolução das carências detectadas; 

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

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

fixadas; 

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

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

resultados.  
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Secção III 

Das Atribuições dos Gabinetes 

 

Artigo 37º 

Gabinete da Presidência 

Compete ao Gabinete da Presidência prestar assessoria técnica e administrativa ao Presidente da 

Câmara Municipal designadamente: 

a) Secretariado; 

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

regional, da organização e gestão municipal, das relações institucionais e outros domínios 

julgados convenientes; 

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

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

e estruturas dos poderes central e regional, com institutos públicos e instituições privadas 

com actividade relevante no Município, assim como outros Municípios e Associações de 

Municípios;  

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

que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 

 

Artigo 38º 

Gabinete para a Igualdade e Minorias  

São atribuições do Gabinete para a Igualdade e Minorias: 

a) Promover o Plano Municipal para a Igualdade com o objectivo de integração da perspectiva 

de género em todas os domínios da acção municipal; 

b) Conceber programas conducentes à promoção da igualdade de género, em colaboração com 

outras entidades sociais nos casos em que tal se justifique; 

c) Acompanhar a execução das medidas de política local na perspectiva do género; 

d) Promover acções de informação e, ou sensibilização, no âmbito das politicas de apoio às 

minorias étnicas e respectivos agregados, incentivando e promovendo uma cidadania efectiva 

através da integração social e cultural; 

e) Acompanhar o desenvolvimento de medidas integradas num plano de acção municipal, de 

promoção da exclusão social e da igualdade, dirigida às minorias étnicas, de modo a facilitar 

a interacção comunitária e a potenciar a diversidade social e cultural; 

f) Assegurar pareceres, quando solicitados, planear e acompanhar diagnósticos, estudos e 

relatórios, respeitantes ao impacto das medidas a implementar pelo município no âmbito da 

igualdade e integração das minorias étnicas existentes no Município de modo a permitir 

adequadas respostas sociais. 
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Artigo 39º 

Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 

São atribuições do Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento: 

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

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

tecnologias de informação e de comunicação adaptadas à actividade municipal; 

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

dos serviços e de desburocratização e modernização administrativa, as necessidades e 

prioridades dos diversos serviços quanto a soluções informáticas; 

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

suportes lógicos; 

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

informáticos e de comunicação instalados, incluindo os respectivos sistemas de protecção, 

segurança e controlo de acesso; 

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

e de transmissão de dados. 

 

Artigo 40º 

Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Des empenho 

1 - O Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho é o serviço de fiscalização e 

controlo internos da actividade dos serviços camarários nos diversos domínios, cabendo-lhe em 

especial: 

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

forem determinadas pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

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

para funcionamento corrente; 

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

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

modernização do seu funcionamento, dirigindo o seu parecer aos órgãos da autarquia; 

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

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

destinadas a corrigir procedimentos julgados incorrectos, ineficazes, ilegais ou violadores dos 

direitos ou interesses legalmente protegidos; 

f) Assegurar os procedimentos relativos à avaliação do desempenho dos trabalhadores do 

Município, em conformidade com o previsto no sistema integrado de gestão e avaliação do 

desempenho na Administração Pública. 

 

2 - Os órgãos municipais asseguram ao Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho 

os meios materiais e humanos necessários ao desempenho das suas competências, as quais serão 

exercidas com plena autonomia. 
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3 - Os funcionários e, em especial, os titulares dos lugares de direcção e chefia têm o dever de 

colaborar com o Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho no âmbito das funções 

a este cometidas, disponibilizando a informação de que disponham e que lhes seja solicitada. 

 

Artigo 41º 

Gabinete de Comunicação e Modernização Administrati va 

São atribuições do Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa: 

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

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

comunidade; 

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

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

prestados; 

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

Serviços Municipais; 

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

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

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

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

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

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

h) Organizar as deslocações oficiais do Presidente e Vereadores, no país e no estrangeiro, e a 

recepção e estadia de convidados do Município; 

i) Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 

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

difusão. 

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

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

espera, no âmbito de uma gradual certificação dos serviços municipais no quadro da CAF; 

l) Melhorar as condições físicas dos locais de trabalho; 

m) Aumentar a produtividade dos serviços; 

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

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

aproximação entre os cidadãos e os serviços municipais; 

p) Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os diversos órgãos e serviços do 

Município; 

q) Articular com os restantes serviços municipais a informação necessária para uma adequada e 

célere resolução dos processos em tramitação na Câmara Municipal; 

r) Proporcionar um atendimento permanente e personalizado aos cidadãos no relacionamento 

entre estes e os Serviços Municipais. 
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Artigo 42º  

Gabinete de Coesão e Inovação Social 

São atribuições do Gabinete de Coesão e Inovação Social: 

a) Elaborar a carta social de equipamentos e serviços como instrumento de planeamento da 

intervenção municipal na área da Acção social; 

b) Promover políticas/projectos/iniciativas e apoiar programas integrados de acção social, em 

parceria com as entidades sociais, visando a inclusão social dos grupos sociais mais 

desfavorecidos; 

c) Incentivar e promover a criação de estruturas e actividades de apoio aos grupos socialmente 

vulneráveis, com especial incidência nas zonas sujeitas a processos sociais mais complexos; 

d) Apoiar as entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, sedeadas e/ou a 

desenvolver actividades de intervenção social no Concelho de Odivelas, designadamente as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações Não Governamentais (ONG`s) 

e Confissões Religiosas promovendo e articulando acções conjuntas; 

e) Executar medidas de política social destinadas a grupos sociais específicos nomeadamente 

de apoio à Infância, Terceira Idade, Deficiência, Sem-abrigo e demais população; 

f) Prevenção, intervenção e acompanhamento de situações de pobreza e exclusão social, 

através da mobilização de recursos existentes na comunidade e/ou atribuição de 

subsídios/apoios pontuais; 

g) Promover campanhas de sensibilização e acções de carácter formativo em temáticas 

específicas na área da intervenção social; 

h) Articular/colaborar com as estruturas locais de apoio às crianças em situação de risco e/ou 

outros grupos em situação de vulnerabilidade; 

i) Operacionalizar o Programa da Rede Social no Concelho e assegurar o respectivo 

acompanhamento técnico e administrativo, tendo em vista o cumprimento dos princípios e 

objectivos deste programa;   

j) Promover uma plataforma de participação de entidades públicas, privadas e de solidariedade, 

dinamizando e apoiando a criação e funcionamento de parcerias locais; 

k) Promover a captação de recursos para servir e beneficiar os cidadãos residentes em 

Odivelas; 

l) Assegurar a participação e integração do Município em redes locais, regionais, nacionais e 

transnacionais, comissões de acompanhamento, conselhos consultivos ou qualquer outra 

estrutura que permita captar recursos para a intervenção social;  

m) Dinamizar o Banco de Voluntariado (BV) na área social vocacionado para colaborar com as 

diversas instituições/entidades do Concelho e/ou pessoas em situação de dependência, 

isolamento e solidão ou em qualquer outra situação de interesse social e comunitário que 

possa ser susceptível de voluntariado; 
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n) Dinamizar a cidadania e a participação das pessoas com deficiência, nomeadamente através 

do apoio técnico no âmbito do Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com 

Deficiência (SIM-PD); 

o) Assegurar o funcionamento do Serviço Municipal  de Transportes Especiais (SMTE) dirigido à 

população deficiente, desde que se encontrem a frequentar um estabelecimento de ensino 

e/ou uma Instituição de Deficiência; 

p) Promover a construção e gestão de equipamentos sociais  em parceria com as entidades 

sociais. 

 

Artigo 43º 

Serviço Municipal de Protecção Civil 

São atribuições do Serviço Municipal de Protecção Civil: 

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

central, bem como demais agentes de Protecção Civil; 

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

adaptada à escala Municipal;  

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

existentes na área do Município, nomeadamente no acompanhamento e apoio, financeiro ou 

outro;  

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

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

Emergência Específicos julgados convenientes; 

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

comunicação com os Órgãos Municipais e outras entidades públicas;  

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

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

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

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

garantindo a funcionalidade e a eficácia do sistema de protecção civil na resposta às 

situações de emergência; 

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

entidades, na elaboração dos seus Planos de Emergência; 

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

acidentes graves, catástrofes ou calamidades decorrentes de fenómenos naturais ou 

antrópicos; 

k) Promover a realização, pelas entidades legalmente competentes, de vistorias a unidades 

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

de catástrofes; 

l) Promover a adequada informação e sensibilização dos cidadãos relativamente às questões 

da Protecção Civil, através de campanhas gerais de prevenção e sensibilização; 
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m) Ministrar acções de sensibilização nas Escolas e em outras entidades públicas e privadas; 

n) Gerir a Escola Municipal de Protecção Civil. 

 

Artigo 44º 

Gabinete Veterinário Municipal 

São atribuições do Gabinete Veterinário Municipal: 

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

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

industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, 

armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados;  

b) Efectuar vistorias a veículos de transporte de produtos alimentares;  

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

veículos referidos nas alíneas anteriores; 

d) Apoiar as brigadas de fiscalização da ASAE, bem como efectuar peritagens por nomeação do 

Ministério Público ou em acções de rotina; 

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

dos animais; 

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

medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional sempre que 

sejam detectados casos de doenças de carácter epizoótico; 

g) Emitir guias sanitárias de trânsito; 

h) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pelas autoridades 

competentes; 

i) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e 

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

comercialização, de preparação e de transformação de produtos de origem animal; 

j) Recolha e encaminhamento de animais errantes; 

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

l) Apoio a munícipes de comprovada insuficiência económica e/ou física no transporte dos seus 

animais domésticos para atendimento no Consultório Veterinário Municipal; 

m) Promover o regular funcionamento do CORAO (Centro Oficial de Recolha de Animais de 

Odivelas), em termos de higiene e bem-estar animal; 

n) Realizar cirurgias e outros tratamentos aos animais que deles necessitem;  

o) Promover uma rede de adopção, em colaboração com a população em geral e com 

associações de protecção animal; 

p) Realizar campanhas de sensibilização e informação da população, no âmbito das suas 

atribuições; 

q) Elaborar o regulamento do CORAO e assegurar o seu cumprimento; 

r) Gerir o efectivo animal do CORAO; 

s) Gerir o Consultório Veterinário Interactivo; 
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t) Desenvolver o Programa de Esterilização de Animais Errantes; 

u) Implementar a Rede de Escolas Amigas dos Animais; 

v) Colaborar com as Câmaras Municipais da área metropolitana de Lisboa ou quaisquer outras 

entidades idóneas na realização de iniciativas que visem a promoção do bem-estar animal. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 45º 

Notário Privativo do Município 

1. As funções de Notário Privativo do Município serão exercidas por jurista nomeado pelo 

Presidente da Câmara Municipal. 

2. O Notário Privativo, nos termos da Lei, responde directamente perante o Presidente da Câmara 

Municipal. 

 

Artigo 46º 

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 47º 

Interpretação e Alterações 

Sendo este Regulamento referência fundamental para a organização e funcionamento dos Serviços 

Municipais, o mesmo não se esgota em todas as situações previstas, tanto nas respostas às 

necessidades das populações como nas relações de coordenação e interdependência entre si, pelo 

que compete à Câmara Municipal decidir sobre eventuais dúvidas de interpretação ou omissões do 

presente Regulamento. 
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PREÂMBULO 
 
 

O Regimento constitui o instrumento fundamental para regular o funcionamento da Assembleia 

Municipal de molde a cumprir as competências que a lei lhe prescreve e as expectativas que as 

populações esperam ver asseguradas não apenas quando exercem o seu direito de voto, mas 

também quando a este órgão se dirigem para, no uso do seu direito de audição, alertar os poderes 

públicos para os problemas com que se confrontam. 

 

O fundamento de qualquer Regimento reside no estabelecimento de regras, para a discussão e 

tomada de decisão no quadro das competências legalmente atribuídas a qualquer órgão e no respeito 

pelos princípios de sã convivência democrática que obriga a realização de entendimentos entre 

grupos e pessoas que, pensando de forma diferente, visam todos atingir o mesmo fim. 
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CAPÍTULO I 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SEUS MEMBROS E GRUPOS MUNICIP AIS 
 

SECÇÃO I 
Assembleia Municipal 

 
Artigo 1.º 

Natureza e Âmbito do Mandato 
 

1. A Assembleia Municipal de Odivelas é o órgão deliberativo do Município de Odivelas, sendo 
constituída por 33 membros eleitos pelo colégio eleitoral do município e pelos 7 Presidentes de Juntas 
de Freguesia que a integram. 
 
2. Os membros da Assembleia Municipal representam os munícipes residentes na área do município 
de Odivelas. 
 
3. A actividade dos membros da Assembleia Municipal visa a salvaguarda dos interesses dos 
munícipes e a prossecução da realização das necessidades colectivas. 
 

Artigo 2.º 
Fontes Normativas 

A constituição, a composição e a competência da Assembleia Municipal de Odivelas são as fixadas e 
definidas por lei e por este regimento. 
 

Artigo 3.º 
Funcionamento 

O funcionamento da Assembleia Municipal de Odivelas rege-se por este regimento e pelas normas 
legais aplicáveis às autarquias locais, designadamente, o previsto na lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na sua redacção actual. 
 

Artigo 4.º  

Competências da Assembleia Municipal 
 

1. Compete à Assembleia Municipal: 
 

a) Eleger, por voto secreto, o Presidente da mesa e os dois secretários; 
 

b) Elaborar e aprovar o seu regimento; 
 

c) Acompanhar e fiscalizar a actividade da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados, das 
fundações e das empresas municipais; 
 

d) Acompanhar, com base em informação útil da Câmara, facultada em tempo oportuno, a 
actividade desta e os respectivos resultados, nas associações e federações de municípios, 
empresas, cooperativas, fundações ou outras entidades em que o município detenha alguma 
participação no respectivo capital social ou equiparado; 
 

e) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do Presidente da 
Câmara acerca da actividade do município, bem como da situação financeira do mesmo, 
informação essa que deve ser enviada ao Presidente da Assembleia Municipal com a 
antecedência de cinco dias sobre a data do início da sessão, para que conste da respectiva 
ordem do dia. Esta informação deve ser enviada aos membros da Assembleia Municipal, com a 
antecedência mínima de dois dias úteis, sobre a data do início da sessão; 
 

f) Solicitar e receber informações, através da mesa, sobre assuntos de interesse para a autarquia 
e sobre a execução de deliberações anteriores, o que pode ser requerido por qualquer membro 
em qualquer momento; 
 

g) Aprovar referendos locais, sob proposta quer de membros da Assembleia, quer da Câmara 
Municipal, quer dos cidadãos eleitores, nos termos da lei; 
 

h) Apreciar a recusa, por acção ou omissão, de quaisquer informações e documentos, por parte 
da Câmara Municipal ou dos seus membros, que obstem à realização de acções de 
acompanhamento e fiscalização; 
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i) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos, resultantes de acções tutelares ou de 
auditorias executadas sobre a actividade dos órgãos e serviços municipais; 
 
j) Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para estudo dos 
problemas relacionados com as atribuições próprias da autarquia, sem interferência no 
funcionamento e na actividade normal da Câmara; 
 
l) Votar moções de censura à Câmara Municipal, em avaliação da acção desenvolvida pela 
mesma ou por qualquer dos seus membros; 
 
m) Discutir, a pedido de quaisquer dos titulares do direito de oposição, o relatório a que se refere 
o Estatuto do Direito de Oposição; 
 
n) Elaborar e aprovar, nos termos da lei, o regulamento do conselho municipal de segurança; 
 
o) Tomar posição perante os órgãos do poder central sobre assuntos de interesse para a 
autarquia; 
 
p) Deliberar sobre recursos interpostos de marcação de faltas injustificadas aos seus membros; 
 
q) Pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecução das atribuições da 
autarquia; 
 
r) Exercer outras competências que lhe sejam conferidas por lei. 

 
2. Sempre que possível, o prazo previsto na alínea e) do n.º 1, relativamente à entrega dos 
documentos pela Câmara Municipal de Odivelas, deverá ser de 8 dias, para que a informação aí 
recebida possa ser distribuída em tempo útil. 
 
3. Compete à Assembleia Municipal, em matéria regulamentar e de organização e funcionamento, sob 
proposta da Câmara: 
 

a) Aprovar as posturas e regulamentos do município com eficácia externa; 
 
b) Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respectivas revisões; 
 
c) Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva 
avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas; 
 
d) Aprovar ou autorizar a contratação de empréstimos nos termos da lei; 
 
e) Estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos; 
 
f) Fixar, anualmente, o valor da taxa da contribuição autárquica incidente sobre prédios urbanos, 
bem como autorizar o lançamento de derramas para reforço da capacidade financeira ou no 
âmbito da celebração de contratos de reequilibro financeiro, de acordo com a lei; 
 

g) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, pelo Governo, de benefícios fiscais no 
âmbito de impostos cuja receita reverte exclusivamente para os municípios; 
 
h) Deliberar em tudo quanto represente o exercício dos poderes tributários conferidos por lei ao 
município; 
 
i) Autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor superior a 
1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função 
pública, fixando as respectivas condições gerais, podendo determinar, nomeadamente, a via da 
hasta pública, bem como bens ou valores artísticos do município, independentemente do seu 
valor, sem prejuízo do disposto no n.º 9 do Artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; 
 
j) Determinar a remuneração dos membros do conselho de administração dos serviços 
municipalizados; 
 

l) Municipalizar serviços, autorizar o município, nos termos da lei, a criar fundações e empresas 
municipais e a aprovar os respectivos estatutos, bem como a remuneração dos membros dos 
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corpos sociais, assim como a criar e participar em empresas de capitais exclusiva ou 
maioritariamente públicos, fixando as condições gerais da participação; 
 
m) Autorizar o município, nos termos da lei, a integrar-se em associações e federações de 
municípios, a associar-se com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas e a criar ou 
participar em empresas privadas de âmbito municipal, que prossigam fins de reconhecido 
interesse público local e se contenham dentro das atribuições cometidas aos municípios, em 
quaisquer dos casos fixando as condições gerais dessa participação; 
 
n) Aprovar, nos termos da lei, a criação ou reorganização de serviços municipais; 
 
o) Aprovar os quadros de pessoal dos diferentes serviços do Município, nos termos da lei; 
 
p) Aprovar incentivos à fixação de funcionários, nos termos da lei; 
 
q) Autorizar, nos termos da lei, a Câmara Municipal a concessionar, por concurso público, a 
exploração de obras e serviços públicos, fixando as respectivas condições gerais; 
 
r) Fixar o dia feriado anual do município; 
 
s) Autorizar a Câmara Municipal a delegar competências próprias, designadamente em matéria 
de investimentos, nas Juntas de Freguesia; 
 
t) Estabelecer, após parecer da Comissão Heráldica da Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, a constituição do brasão, selo e bandeira do município e proceder à sua publicação 
no Diário da República. 
 

4. É ainda da competência da Assembleia Municipal, em matéria de planeamento, sob proposta ou 
pedido de autorização da Câmara Municipal: 
 

a) Aprovar os planos necessários à realização das atribuições municipais; 
 
b) Aprovar as medidas, normas, delimitações e outros actos, no âmbito dos regimes do 
ordenamento do território e do urbanismo, nos casos e nos termos conferidos por lei. 

 
5. É também da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal: 
 

a) Deliberar sobre a criação e a instituição em concreto do corpo de polícia municipal, nos termos 
e com as competências previstas na lei; 
 
b) Deliberar sobre a afectação ou desafectação de bens do domínio público municipal, nos termos 
e condições previstos na lei; 
 
c) Deliberar sobre a criação do conselho local de educação, de acordo com a lei; 
 
d) Autorizar a geminação do município com outros municípios ou entidades equiparadas de outros 
países; 

 
e) Autorizar os conselhos de administração dos serviços municipalizados a deliberar sobre a 
concessão de apoio financeiro, ou outro, a instituições legalmente constituídas pelos seus 
funcionários, tendo por objecto o desenvolvimento das actividades culturais, recreativas e 
desportivas, bem como a atribuição de subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou 
participadas pelos serviços municipalizados ou criadas pelos seus funcionários, visando a 
concessão de benefícios sociais aos mesmos e respectivos familiares. 

 
6. A acção de fiscalização mencionada na alínea c) do n.º 1 consiste numa apreciação casuística e 
posterior à respectiva prática dos actos da Câmara Municipal, dos serviços municipalizados, das 
fundações e das empresas municipais, designadamente através de documentação e informação 
solicitada para o efeito. 
 
7. A proposta apresentada pela Câmara referente às alíneas b), c), i) e n) do n.º 3 não pode ser 
alterada pela Assembleia Municipal e carece da devida fundamentação quando rejeitada, mas a 
Câmara deve acolher sugestões feitas pela Assembleia quando devidamente fundamentadas, salvo 
se aquelas enfermarem de previsões de factos que possam ser considerados ilegais. 
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8. Os pedidos de autorização para a contratação de empréstimos a apresentar pela Câmara 
Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 3, serão obrigatoriamente acompanhados de informação 
sobre as condições praticadas em, pelo menos, três instituições de crédito, bem como do mapa 
demonstrativo de capacidade de endividamento do Município. 
 
9. As alterações orçamentais por contrapartida da diminuição ou anulação das dotações da 
Assembleia Municipal têm de ser aprovadas por este órgão. 
 
10. Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 e n.º 6 deste artigo, a Câmara Municipal deverá 
enviar toda a documentação e informação, sobre a prática dos seus actos, serviços municipalizados, 
fundações e empresas municipais que permita o pleno e efectivo acompanhamento e fiscalização por 
parte da Assembleia Municipal. 
 

Artigo  5.º 
Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal  

 

1. O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) é um serviço de apoio administrativo da 
Assembleia Municipal. 
 
2. Compete ao GAAM, designadamente: 
 

a) A execução de todo o expediente referente à Assembleia Municipal; 
 
b) A elaboração, de acordo com as directivas do Presidente da Assembleia Municipal, da agenda 
das sessões; 
 
c) A assistência às reuniões plenárias da Assembleia Municipal e das respectivas comissões; 

 
d) A elaboração, de acordo com as directivas dos Secretários da Mesa, das actas da Assembleia 
Municipal; 
 
e) A elaboração das actas das comissões; 
 
f) A execução de quaisquer outras tarefas determinadas pelo Presidente da Assembleia Municipal 
e que se prendam com o funcionamento deste órgão. 

 
3. O GAAM, disporá de pessoal administrativo da Câmara Municipal de Odivelas, aí destacado, bem 
como de instalações próprias para o exercício das funções referidas. 
 
4. Todos os aspectos e questões de subordinação hierárquica e funcional do pessoal do GAAM serão 
acordados entre o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal ou 
vereador em que esta delegue competência para o efeito. 
 

SECÇÃO II 
 

Do Mandato 
 

Artigo 6.º 
Início e Termo do Mandato 

 
1. O período do mandato dos membros da Assembleia Municipal é de 4 anos. 
 
2. O mandato considera-se iniciado com o acto de instalação da Assembleia e com a verificação de 
poderes dos seus membros e cessa quando estes forem legalmente substituídos, sem prejuízo da 
cessação individual do mandato previsto na lei ou no presente regimento. 
 

Artigo 7.º 
Verificação de Poderes 

 
1. Os poderes dos membros da Assembleia Municipal são verificados pelo Presidente da Assembleia 
Municipal cessante, lavrando-se acta da ocorrência. 
 
2. A verificação dos poderes consiste na apreciação da regularidade formal dos mandatos, da 
identidade dos eleitos e da sua legitimidade. 
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Artigo 8.º 
Verificação de Faltas e Processo Justificativo 

 
1. Constitui falta, a não comparência a qualquer reunião ou sessão . 
 
2. O pedido de justificação de falta pelo interessado é feito por escrito e dirigido à mesa, no prazo de 5 
dias a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha verificado, e a decisão é 
notificada ao interessado, pessoalmente ou por via postal. 
 

Artigo 9º  

Suspensão do Mandato 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal podem solicitar a suspensão do respectivo mandato. 
 
2. O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deve indicar o período de tempo abrangido e 
é enviado ao Presidente da Assembleia e apreciado pelo plenário na reunião imediata à sua 
apresentação. 
 
3. Determinam a suspensão do mandato, designadamente: 
 

a) Doença comprovada; 
 
b) Exercício dos direitos de maternidade e paternidade; 
 
c) Afastamento temporário da área geográfica do município, da autarquia por período superior a 
30 dias; 
 
d) Motivo de força maior. 

 
4. A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no decurso do mandato 
constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo, salvo se no primeiro dia útil seguinte ao termo daquele 
prazo o interessado manifestar, por escrito, a vontade de retomar funções. 

 

5. Durante o seu impedimento, os membros da Assembleia directamente eleitos são substituídos nos 
termos do n.º 1 do artigo 14.º deste regimento. 
 

6. A pedido do interessado, devidamente fundamentado, o plenário do órgão pode autorizar a 
alteração do prazo pelo qual inicialmente foi concedida a suspensão do mandato, até ao limite 
estabelecido no n.º 4. 
 

Artigo 10º 
Ausência Inferior a 30 Dias  

 
1. Os membros dos órgãos das autarquias locais podem fazer-se substituir nos casos de ausências 
por períodos até 30 dias. 
 
2. A substituição obedece ao disposto no artigo 14.º deste regimento e opera-se mediante simples 
comunicação por escrito dirigida ao Presidente do órgão respectivo, na qual são indicados os 
respectivos início e fim. 
 
3. Em caso de justo impedimento, os Presidentes de Junta fazem-se representar pelos seus 
substitutos legais.   
 

Artigo 11º 
Cessação da Suspensão do Mandato 

 
1. A suspensão do mandato cessa: 
 

a) Findo o prazo da suspensão; 
b) Pelo regresso antecipado, após comunicação ao Presidente da Assembleia; 
c) Pela cessação de funções incompatíveis com as de membro da Assembleia Municipal. 

 
2. Quando um membro da Assembleia Municipal retomar o exercício do mandato, cessam 
automaticamente os poderes do seu substituto. 
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Artigo 12º  

Renúncia ao Mandato 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal gozam do direito de renúncia ao mandato, a exercer 
mediante manifestação de vontade apresentada, quer antes, quer depois da instalação da 
Assembleia. 
 
2. A pretensão é apresentada por escrito e dirigida a quem deve proceder à instalação ou à 
presidência da mesa, consoante o caso. 
 
3. A falta do eleito local ao acto de instalação da Assembleia, não justificada por escrito no prazo de 
30 dias ou considerada injustificada equivale a renúncia de pleno direito. 
 
4. A apreciação e a decisão sobre a justificação referida no número anterior cabem à Assembleia e 
deve ter lugar na 1.ª reunião que se seguir à apresentação tempestiva da mesma. 
 

Artigo 13º  

Perda de Mandato 
 

1. Incorrem em perda de mandato os membros dos órgãos autárquicos ou das entidades equiparadas 
que: 
 

a) Sem motivo justificativo, não compareçam a 3 sessões ou 6 reuniões seguidas ou a 6 sessões 
ou 12 reuniões interpoladas; 
 
b) Após a eleição, sejam colocados em situação de inelegibilidade ou relativamente aos quais a 
Assembleia Municipal tome conhecimento de elementos reveladores de uma situação de 
inelegibilidade já existente, e ainda subsistente, mas não detectada previamente à eleição; 
 
c) Após a eleição se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados a 
sufrágio eleitoral; 

 
d) Pratiquem ou sejam individualmente responsáveis pela prática dos actos previstos no Artigo 9.º 
da Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto. 

 
2. Incorrem, igualmente, em perda de mandato os membros da Assembleia Municipal que, no 
exercício das suas funções, ou por causa delas, intervenham em procedimento administrativo, acto ou 
contrato de direito público ou privado relativamente ao qual se verifique impedimento legal, visando a 
obtenção de vantagem patrimonial para si ou para outrem. 
 
3. Constitui ainda causa de perda de mandato a verificação, em momento posterior ao da eleição, de 
prática, por acção ou omissão, em mandato imediatamente anterior, dos factos referidos na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 2 do presente artigo. 
 
4. As decisões de perda de mandato e de dissolução de órgãos autárquicos ou de entidades 
equiparadas são da competência dos tribunais administrativos de círculo. 
 
5. As acções para perda de mandato ou de dissolução de órgãos autárquicos ou de entidades 
equiparadas são interpostas pelo Ministério Público, por qualquer membro do órgão de que faz parte 
aquele contra quem for formulado o pedido, ou por quem tenha interesse directo em demandar, o qual 
se exprime pela utilidade derivada da procedência da acção. 
 
6. O Ministério Público tem o dever funcional de propor as acções referidas nos números anteriores 
no prazo máximo de 20 dias após o conhecimento dos respectivos fundamentos. 
 
7. A condenação definitiva dos membros dos órgãos autárquicos em qualquer dos crimes de 
responsabilidade previsto e definidos na Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, implica a sua inelegibilidade 
nos actos eleitorais destinados a completar o mandato interrompido e nos subsequentes que venham 
a ter lugar no período de tempo correspondente a novo mandato completo, em qualquer órgão 
autárquico. 
 
8. As acções previstas no presente artigo só podem ser interpostas no prazo de cinco anos após a 
ocorrência dos factos que as fundamentam. 
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Artigo 14º 
Preenchimento de Vagas 

 
1. Em caso de vacatura ou de suspensão do mandato, o membro da Assembleia Municipal é 
substituído, se tiver sido eleito directamente, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da 
respectiva lista ou, tratando-se de coligação, pelo cidadão imediatamente a seguir do partido pelo qual 
havia sido proposto o membro que deu origem à vaga. 
 
2. Quando, por aplicação da regra contida na parte final do número anterior, se torne impossível o 
preenchimento da vaga por cidadão proposto pelo mesmo partido, o mandato é conferido ao 
candidato imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista apresentada pela coligação. 
 
3. Esgotada a possibilidade de substituição e desde que não esteja em efectividade de funções a 
maioria legal dos membros da Assembleia, o Presidente comunica o facto ao Governador Civil para 
que este marque, no prazo máximo de 30 dias, novas eleições. 

 
SECÇÃO III 

Dos Direitos e Deveres dos Membros 
 

Artigo 15º  

Deveres dos Membros da Assembleia 
 

Constituem deveres dos membros da Assembleia: 
 

a) Comparecer e permanecer nas sessões da Assembleia Municipal e nas reuniões das 
comissões a que pertençam; 
 

b) Desempenhar os cargos e as funções para que sejam eleitos ou designados e a que se não 
hajam oportunamente escusado; 
 
c) Participar nas discussões e votações se, por lei, de tal não estiverem impedidos; 
 

d) Respeitar a dignidade da Assembleia e dos seus membros; 
 
e) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridade do Presidente da 
Assembleia Municipal; 
 
f) Justificar as faltas, nos termos da lei; 
 
g) Comunicar à mesa quando se retirem definitivamente no decurso das reuniões; 
 
h) Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e o prestígio dos trabalhos da Assembleia e, em 
geral, para a observância da Constituição, das leis e do Regimento. 

 
Artigo 16º  

Direitos Inerentes ao Exercício do Mandato 
  

1. Para o regular exercício do seu mandato constituem direitos dos membros da Assembleia 
Municipal, além dos conferidos por lei, e reportando-se a assuntos de interesse municipal: 
 

a) Usar da palavra nos termos do regimento; 
 
b) Apresentar, por escrito, pareceres, propostas, recomendações, moções, votos de louvor, de 
pesar e de votos de congratulação; 
 
c) Apresentar requerimentos; 
 
d) Invocar o regimento e apresentar recursos, protestos e contra protestos; 
 
e) Propor, por escrito, alterações ao regimento; 
 
f) Propor, por escrito, a constituição de comissões ou grupos de trabalho nos termos do artigo 67º 
do regimento; 
 
g) Propor por escrito listas para a eleição da mesa da Assembleia; 
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h) Propor por escrito, no âmbito do exercício da competência fiscalizadora, a realização de 
inquéritos à actuação dos órgãos ou serviços municipais; 
 
i) Solicitar, por escrito, à Câmara Municipal, por intermédio do Presidente da Assembleia 
Municipal, as informações e esclarecimentos que entenda necessários, mesmo fora das sessões 
da Assembleia; 
 
j) Assistir às reuniões das comissões ou grupos de trabalho; 
 
l) Receber as actas das reuniões da Câmara e o boletim municipal; 
 
m) Defender a sua honra pessoal e/ou a do grupo; 
 
n) Fazer pontos de ordem e interpelar a mesa. 
 

2. No exercício das suas funções os membros da Assembleia têm ainda direito a: 
 

a) Senhas de presença, relativamente a cada reunião da Assembleia Municipal e das Comissões 
de que façam parte, de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 15º; 
 
b) Ajudas de custo e subsídio de transporte de acordo com o definido na Lei; 
 
c) Livre circulação em lugares públicos de acesso condicionado quando investidos nas 
respectivas funções; 
 
d) Cartão especial de identificação; 
 
e) Viatura municipal quando em serviço da autarquia; 
 
f) Protecção em caso de acidente nos termos do Artigo 17º. da Lei 29/87 de 30 de Junho; 
 
g) Dispensa do desempenho das actividades profissionais, nos termos do disposto no N.º 4 do 
Artigo 2.º, da Lei N.º 29/87, de 30/06; 
 
h) Participação em delegações da Assembleia Municipal;  
 
i) Participação em cursos, colóquios ou seminários de interesse municipal.  

 
Artigo 17º  

Responsabilidade Pessoal 
 

Os membros da Assembleia Municipal só podem ser responsabilizados pela sua actuação no 
exercício do mandato, nos casos em que a lei os considere civil ou criminalmente responsáveis. 

 
SECÇÃO IV 

Grupos Municipais  

 
Artigo 18º  

Constituição e Organização 
 

1. Os membros da Assembleia eleitos, bem como os Presidentes de Juntas de Freguesia eleitos por 
cada partido ou coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores, podem associar-se para efeitos 
de constituição de grupos municipais, nos termos da lei e do regimento. 
 
2. A constituição de cada grupo municipal efectua-se mediante comunicação dirigida ao Presidente da 
Assembleia Municipal, subscrita pelos membros que o constituem, indicando a sua designação bem 
como a respectiva direcção. 
 
3. Cada grupo municipal estabelece livremente a sua organização, devendo qualquer alteração na 
sua composição ou direcção ser comunicada ao Presidente da Assembleia Municipal. 
 
4. Os membros que não integrem qualquer grupo municipal comunicam o facto ao Presidente da 
Assembleia e exercem o mandato como independentes. 
 
5. Os Grupos Municipais deverão ter condições de trabalho e espaços adequados à sua actividade. 
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SECÇÃO V 
Garantias de Imparcialidade  

 
Artigo 19º 

Casos de Impedimento 
 

Nenhum membro da Assembleia Municipal pode intervir em procedimento administrativo ou 
deliberação, nos casos seguintes: 
 

a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou gestor de negócios de outra 
pessoa; 

 
b) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse o seu 
cônjuge, algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como 
qualquer pessoa com quem viva em economia comum; 

 
c) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, tenha interesse em questão 
semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa 
abrangida pela alínea anterior; 

 
d) Quando tenha intervido no procedimento como perito ou mandatário ou haja dado parecer 
sobre questão a resolver; 

 
e) Quando tenha intervido no procedimento como perito ou mandatário do cônjuge, parente 
ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com 
quem viva em economia comum; 

 
f) Quando contra ele, seu cônjuge ou parente em linha recta seja intentada acção judicial 
proposta por interessado ou pelo respectivo cônjuge; 

 
g) Quando se trate de recurso da decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou 
proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas. 

 
Artigo 20º 

Escusa e Suspeição 
 

1. O membro da Assembleia Municipal deve pedir dispensa de participação e deliberação quando 
ocorram circunstâncias pelas quais possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou rectidão da 
sua conduta, designadamente: 
 

a) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nessa deliberação ou participação 
tenha interesse parente ou afim em linha recta ou até ao 3.º grau da linha colateral ou tutelado ou 
colaterado dele ou do seu cônjuge; 
 
b) Quando o titular do órgão ou agente ou seu cônjuge, ou algum parente ou afim em linha recta, 
for credor ou devedor de pessoa singular ou colectiva com interesse directo no procedimento, 
acto ou contrato; 
 
c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o 
procedimento, pelo titular do órgão ou agente, seu cônjuge, parente ou afim em linha recta; 
 
d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular do órgão ou agente ou o seu 
cônjuge e a pessoa com interesse directo no procedimento, acto ou contrato. 

 
2. Com fundamento semelhante e até ser proferida decisão definitiva, pode qualquer interessado opor 
suspeição aos membros da Assembleia Municipal que intervenham no procedimento, acto, contrato 
ou deliberação deste órgão. 
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CAPÍTULO II 
 

DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

SECÇÃO I 
Mesa da Assembleia 

 
Artigo 21º 

Composição da Mesa  

 
1. A mesa da Assembleia é composta por um Presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário. 
 
2. O Presidente é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º secretário e este pelo 2.º 
secretário. 
 
3. Na sua falta ou impedimento, qualquer dos secretários é substituído pelo membro da Assembleia 
Municipal que o Presidente designar. 
 
4. Na ausência de todos os membros da mesa, a Assembleia elege, por voto secreto, uma mesa «ad-
hoc» para presidir a essa reunião. 
 
5. O Presidente da mesa é o Presidente da Assembleia Municipal. 

 
Artigo22º 

Eleição e Destituição da Mesa  
 

1. A mesa da Assembleia é eleita por listas nominativas nas quais constam os cargos a desempenhar 
pelos respectivos candidatos. 
 
2. O Presidente da mesa e os restantes membros da mesa serão eleitos nos termos da lei, exercendo 
o respectivo mandato pelo período do mandato da Assembleia que os elegeu. 
 
3. A mesa pode ser destituída por deliberação tomada por maioria do número legal dos membros da 
Assembleia em efectividade de funções. 
 
4. A eleição e destituição realizam-se por escrutínio secreto. 
 

Artigo 23º 
Competências da Mesa  

 
1. Compete à mesa da Assembleia: 

 
a) Elaborar o projecto de regimento da Assembleia Municipal ou propor a constituição de um 

grupo de trabalho para o efeito; 
  
b) Deliberar sobre as questões de interpretação e integração de lacunas do regimento; 

 
c) Elaborar a Ordem do Dia das sessões e proceder à sua distribuição, depois de consultada a 
Comissão Permanente   
 
d) Admitir as propostas da Câmara Municipal obrigatoriamente sujeitas à competência deliberativa 
da Assembleia Municipal; 
 
e) Encaminhar, em conformidade com o regimento, as iniciativas dos membros da Assembleia 
Municipal, dos grupos municipais e da Câmara Municipal; 
 
f) Assegurar a redacção final das deliberações; 
 
g) Realizar as acções de que seja incumbida pela Assembleia Municipal no exercício da 
competência a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na sua redacção actual; 
 
h) Encaminhar para a Assembleia Municipal as petições e queixas dirigidas à mesma; 
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i) Requerer ao órgão executivo ou aos seus membros a documentação e informação que 
considere necessárias ao exercício das competências da Assembleia, bem como ao desempenho 
das suas funções, nos moldes, nos suportes e com a periodicidade havida por conveniente; 
 
j) Proceder à marcação e justificação de faltas dos membros da Assembleia Municipal; 
 
l) Comunicar à Assembleia Municipal a recusa de prestação de quaisquer informações ou 
documentos bem como de colaboração por parte do órgão executivo ou dos seus membros; 
 
m) Comunicar à Assembleia Municipal as decisões judiciais relativas à perda de mandato em que 
incorra qualquer membro; 
 
n) Dar conhecimento à Assembleia Municipal do expediente relativo aos assuntos relevantes; 
 
o) Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pela Assembleia Municipal. 

 
2. Das decisões da mesa da Assembleia Municipal cabe recurso para o plenário. 
 

ARTIGO 24º 
Competências do Presidente da Assembleia  

 
1. Compete especialmente ao Presidente da Assembleia Municipal: 
 

a) Representar a Assembleia Municipal, assegurar o seu regular funcionamento e presidir aos 
seus trabalhos; 
 
b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias; 
 
c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessões e das reuniões; 
 
d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das sessões e das reuniões, podendo, para esse 
efeito, em caso de emergência, requisitar os meios que se tornem necessários; 
 
e) Assegurar o cumprimento das leis, do regimento e a regularidade das deliberações; 
 
f) Suspender ou encerrar antecipadamente as sessões e as reuniões, quando circunstâncias 
excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na acta da reunião; 
 
g) Integrar o Conselho Municipal de Segurança; 
 
h) Comunicar à Assembleia de Freguesia ou à Câmara Municipal as faltas do Presidente da Junta 
e do Presidente da Câmara às reuniões da Assembleia Municipal; 
 
i) Comunicar ao representante do Ministério Público competente as faltas injustificadas dos 
restantes membros da Assembleia, para os efeitos legais; 
 
j) Aceitar ou rejeitar, após consulta à mesa e verificada a sua regularidade regimental, os 
requerimentos e os documentos apresentados à mesa pelos membros da Assembleia, sem 
prejuízo do direito de recurso para o plenário; 
 
l) Dar oportuno conhecimento à Assembleia das informações, explicações e convites que lhe 
forem dirigidos; 

 
m) Pôr à discussão e votação os documentos admitidos; 
 

n) Receber e publicar em edital as declarações de renúncia dos mandatos; 
 
o) Zelar para que a Câmara Municipal forneça as respostas e as informações solicitadas pela 
Assembleia Municipal no prazo máximo de 30 dias; 
 
p) Interpor recurso contencioso e pedir a suspensão de eficácia de deliberações da Assembleia 
Municipal que considere ilegais; 
 
q) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei, pelo regimento ou pela própria 
Assembleia Municipal. 
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2. Compete ainda ao Presidente da Assembleia Municipal autorizar a realização de despesas 
orçamentadas, relativas a senhas de presença, ajudas de custo e subsídios de transporte aos 
membros da Assembleia Municipal e de despesas relativas às aquisições de bens e serviços 
correntes, necessários ao funcionamento e representação do órgão autárquico, informando o 
Presidente da Câmara Municipal para que este proceda aos respectivos procedimentos 
administrativos. 
 

Artigo 25º 
Competências dos Secretários  

 
Compete aos secretários: 
 
a) Coadjuvar o Presidente no exercício das suas funções e assegurar o expediente da mesa; 
 
b) Lavrar as actas das reuniões, na falta de funcionário nomeado para o efeito; 
 
c) Substituir o Presidente nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do regimento; 
 
d) Proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar o quórum e registar as 
votações; 
 
e) Ordenar a matéria a submeter à votação; 
 
f) Organizar as inscrições para o uso da palavra; 
 
g) Assinar, em caso de delegação do Presidente, a correspondência expedida em nome da 
Assembleia; 
 
h) Servir de escrutinador; 
 
i) Passar as certidões requeridas nos termos legais. 

 
Artigo 26º 

Renúncia ao Cargo  

 
1. O Presidente ou qualquer dos secretários, podem renunciar ao cargo mediante declaração escrita, 
dirigida à Assembleia, tornando-se a renúncia efectiva com a sua publicação em edital. 
 
2. No caso de renúncia ao cargo ou de suspensão do mandato de membro da Assembleia Municipal, 
proceder-se-á de imediato à eleição do novo titular. 
 

CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA 

 
SECÇÃO I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 27º 
Sede da Assembleia 

 
1. A Assembleia Municipal de Odivelas tem a sua sede em Odivelas e nesta freguesia devem decorrer 
as suas reuniões. 
 
2. Por decisão do Presidente ou da própria Assembleia, esta pode reunir fora da sede, mas sempre 
dentro da área do Concelho de Odivelas. 
 

Artigo 28º 
Lugar na Sala das Reuniões 

 
1. Os membros da Assembleia Municipal tomam lugar na sala pela forma acordada entre o Presidente 
e os agrupamentos políticos ou os representantes dos grupos municipais, sendo que na falta de 
acordo cabe à Assembleia deliberar. 
 
2. Na sala de reuniões há lugares reservados para o executivo camarário. 
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3. Na sala de reuniões há lugares reservados para os técnicos e pessoal de apoio à Assembleia 
Municipal e à Câmara Municipal. 

 
Artigo 29º 

Lugar para a Assistência 
 

Na sala de reuniões há lugares próprios e perfeitamente delimitados para a presença do público e da 
comunicação social. 
 

Artigo 30º 
Proibição de pessoas estranhas no Plenário 

 
Durante o funcionamento das reuniões e salvo deliberação em contrário, não é permitida a presença 
no plenário de pessoas que não tenham assento na Assembleia ou não estejam ao serviço desta. 
 

Artigo  31º 
Convocação das Sessões  

 
1. Os membros da Assembleia Municipal são convocados para as sessões ordinárias por edital e por 
carta com aviso de recepção ou através de protocolo, a qual lhe deve ser dirigida com a antecedência 
mínima de 8 dias no caso de sessões ordinárias e de 5 dias no caso de sessões extraordinárias. 
 
2. As reuniões da Assembleia devem ser convocadas para dias diferentes das reuniões da Câmara, a 
fim de permitir a necessária colaboração entre os dois órgãos. 

 
Artigo 32º  

Quórum 
 
1. A Assembleia só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria do número legal dos 
seus membros. 
 
2. A verificação das presenças é feita à hora indicada na convocatória, através de chamada. 
 
3. Caso se verifique a inexistência de quórum, no momento referido no número anterior, será feita 
nova chamada até trinta minutos após a hora indicada na convocatória. 
 
4. Findos os trinta minutos previstos no número anterior, e caso persista a falta de quórum, o 
Presidente designa outro dia para nova sessão ou reunião, que tem a mesma natureza da anterior, a 
convocar nos termos previstos neste Regimento. 
 
5. Das sessões ou reuniões canceladas por falta de quórum é elaborada acta onde se registam as 
presenças e ausências dos respectivos membros, dando estas, lugar à marcação de falta. 
 
6. Iniciada a Reunião o quórum pode ser verificado em qualquer momento, por iniciativa do Presidente 
ou a requerimento de qualquer dos seus membros. 
 

Artigo 33º 
Interrupção ou suspensão das Reuniões 

 
1. As reuniões só podem ser interrompidas pelos motivos seguintes: 
 

a) Intervalos; 
b) Restabelecimento da ordem na sala; 
c) Falta de Quórum; 
d) A requerimento de cada Grupo Municipal, no máximo de duas vezes e não podendo 
exceder quinze minutos por Grupo Municipal e por reunião. 

 
2. Ocorrendo a situação de suspensão da reunião, o Presidente marca desde logo hora e local para a 
mesma ser retomada, na situação em que foi suspensa, se possível, até 48 horas depois do seu 
início. 
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SECÇÃO II 
Das Sessões 

 
Artigo 34º 

Sessões Ordinárias  
 

1. A Assembleia Municipal tem anualmente 5 sessões ordinárias, em Fevereiro, Abril, Junho, 
Setembro e Novembro ou Dezembro. 
 
2. A segunda e a quinta sessões destinam-se, respectivamente, à apreciação do inventário de todos 
os bens, direitos e obrigações patrimoniais, e respectiva avaliação, e ainda à apreciação e votação 
dos documentos de prestação de contas do ano anterior, bem como à aprovação das opções do 
plano e da proposta de orçamento para o ano seguinte, salvo o disposto quanto à aprovação especial 
dos instrumentos previsionais. 

 
Artigo 35º 

Sessões Extraordinárias  
 

1. O Presidente da Assembleia Municipal convoca extraordinariamente a Assembleia Municipal, por 
sua própria iniciativa, quando a mesa assim o deliberar ou, ainda, a requerimento: 
 

a) Do Presidente da Câmara Municipal, em execução de deliberação desta; 
 
b) De um terço dos seus membros ou de agrupamentos políticos ou grupos municipais com 
idêntica representatividade; 
 
c) De um número de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral do município 
equivalente a 50 vezes o número de elementos que compõem a Assembleia Municipal. 

 
2. Os requerimentos deverão ser apresentados por escrito com a indicação do assunto que os 
requerentes pretendem ver tratado na sessão extraordinária. 
 
3. O Presidente da Assembleia Municipal, nos 5 dias subsequentes à iniciativa da mesa ou à 
recepção dos requerimentos previstos nos números anteriores, por edital e por carta com aviso de 
recepção ou através de protocolo, procede à convocação da sessão para um dos 15 dias posteriores 
à apresentação dos pedidos, tendo em conta que a convocatória deve ser feita com a antecedência 
mínima de 5 dias sobre a data da realização da sessão extraordinária. 
 
4. Da convocatória deverá constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na reunião. 
 
5. Quando o Presidente da Assembleia Municipal não efectue a convocação que lhe tenha sido 
requerida nos termos dos números anteriores, podem os requerentes efectuá-la directamente, com 
invocação dessa circunstância, nos termos dos números anteriores com as devidas adaptações e 
publicitando-a nos locais de estilo, devendo a sessão realizar-se no prazo referido no n.º 3. 
 
6. Sessões Solenes: 
 

a) A Assembleia Municipal poderá reunir extraordinariamente para celebrar efemérides e discutir 
assuntos relevantes; 
 
b) A convocatória será da responsabilidade da Mesa da Assembleia Municipal, depois de ouvida a 
Comissão Permanente. 

 
Artigo 36º 

Duração das Sessões  
 

1. As reuniões da Assembleia Municipal não podem exceder a duração de 5 dias ou 1 dia, consoante 
se trate de sessão ordinária ou extraordinária, salvo quando a própria Assembleia delibere o seu 
prolongamento até ao dobro das durações referidas. 
 
2. As reuniões efectuam-se entre as 09 horas e as 24 horas, tendo cada reunião um período máximo 
de quatro horas. 
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3. No caso dos Debates Temáticos e do Debate sobre o estado do Município, só poderá ser realizada 
uma única reunião.  

 
Artigo 37º 

Sessões extraordinárias convocadas a Requerimento d e Cidadãos Recenseados  

 
1. O requerimento a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º deste regimento, deve indicar o 
número de eleitor de cada requerente e a freguesia em que se encontra recenseado, e obedecer ao 
disposto no artigo 98.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção actual. 
 
2. Compete à mesa fiscalizar o processo nos termos da lei em vigor. 
 

Artigo 38º 
Sessões convocadas para mais de uma reunião 

 
1. Quando da convocação de uma sessão ordinária conste que esta se prolongará por mais do que 
uma reunião, apenas na 1.ª reunião haverá um período de “Antes da Ordem do Dia”. 
 
2. Em todas as reuniões, porém, haverá um período destinado à menção, resumo ou leitura de 
correspondência ou petições de interesse urgente para a Assembleia. 
 
3. Estas sessões convocadas para mais de uma reunião carecem de convocatória efectuada nos 
termos legais aplicáveis, que poderá, no entanto, ser efectuada oralmente e registada em acta, 
quando ocorram num lapso de tempo que não permita tal convocação escrita. 
 

SECÇÃO III 
Organização dos Trabalhos 

 
Artigo 39º 

Período das Reuniões 
 

Em cada sessão há um período designado de antes da ordem do dia e outro de ordem do dia. 
 

Artigo 40º 
Período de Antes da Ordem do Dia  

 
1. O período de antes da ordem do dia é destinado: 
 

a) À apreciação das actas; 
 
b) À leitura resumida do expediente, à identificação dos pedidos de informação ou de 
esclarecimento que tenham sido formulados no intervalo entre as sessões da Assembleia 
Municipal, ao anúncio das respostas dadas pela Câmara Municipal e a resposta a questões 
anteriormente colocadas pelo público; 
 
c) À apreciação de assuntos de interesse local ou nacional; 
 
d) Ao tratamento de assuntos relativos à administração municipal, nomeadamente para perguntas 
dirigidas à Câmara Municipal, que o Presidente da Assembleia Municipal transmitirá àquele órgão 
executivo; 
 
e) À apresentação de votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar sobre 
assuntos ou personalidades de especial relevo, que sejam propostos por qualquer membro da 
Assembleia Municipal ou pela mesa; 
 
f) À apresentação de recomendações ou moções sobre assuntos de interesse, que sejam 
apresentadas por qualquer membro da Assembleia Municipal; 
 
g) À votação dos documentos apresentados ao abrigo das alíneas anteriores; 
 
h) À constituição de comissões, grupos de trabalho ou delegações. 
 

2. O Período Antes da Ordem do Dia nas sessões ordinárias tem a duração máxima de 60 minutos. 
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3. O Período Antes da Ordem do Dia, nas Sessões Ordinárias, excepcionalmente e por deliberação 
da Assembleia Municipal, pode ser acrescido de 30 minutos, sendo o tempo distribuído na mesma 
proporção. 
 
4. Nas sessões extraordinárias, o Período de Antes da Ordem do Dia, terá uma duração máxima de 
30 minutos. 
 
5. O Período Antes da Ordem do Dia, nas Sessões Extraordinárias, excepcionalmente e por 
deliberação da Assembleia Municipal, pode ser acrescido de 15 minutos, sendo o tempo distribuído 
na mesma proporção. 
 
6. Os assuntos referidos na alínea d) do n.º 1 podem igualmente ser tratados na apreciação da 
informação sobre a actividade e situação financeira do município. 
 

Artigo 41º 
Período da Ordem do Dia  

1. A ordem do dia de cada reunião será estabelecida pela Mesa da Assembleia coadjuvada pela 
Comissão Permanente. 
 
2. A ordem do dia deve incluir os assuntos que para esse fim forem indicados por qualquer membro 
da Assembleia Municipal, desde que sejam da competência deste órgão e o pedido seja apresentado 
por escrito com uma antecedência mínima de: 
 

a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias; 
 
b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões extraordinárias. 

 
3. A Ordem do Dia é entregue a todos os membros com antecedência sobre a data do início da 
reunião de, pelo menos, dois dias úteis, enviando-se-lhes, em simultâneo, para consulta, a respectiva 
documentação. 
 
4. A ordem do dia não poder ser modificada nem interrompida a não ser nos casos previstos no 
regimento ou, tratando-se de sessão ordinária, se tal for deliberado pela maioria de dois terços dos 
membros da Assembleia Municipal. 
 
5. A sequência das matérias fixadas para cada sessão pode ser modificada por deliberação da 
Assembleia Municipal. 
 
6. O tempo máximo da intervenção de cada deputado em cada ponto da ordem do dia, com as 
excepções previstas nos artigos seguintes, é de 8 minutos, repartido por um máximo de duas 
intervenções. 
 
7. A apresentação de cada proposta, pelo membro da Assembleia proponente ou pela Câmara, dever-
se-á limitar à indicação sucinta do seu objecto e fins que se visam prosseguir e não poderá exceder o 
total de 10 minutos. 
 
8. A apreciação da Informação a que se refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º deste regimento 
constitui, obrigatoriamente, o primeiro ponto da ordem do dia e processa-se da seguinte forma: 
 

a) Intervenção inicial do Presidente da Câmara ou do seu substituto legal; 
 
b) Intervenção dos agrupamentos políticos ou grupos municipais; 
 
c) Resposta do Presidente da Câmara ou do seu substituto legal, ou dos vereadores em que 
aqueles delegarem para as respostas sectoriais. 

 
9. Para efeitos do número anterior, a Câmara dispõe de um total de 30 minutos e os agrupamentos 
políticos ou grupos municipais de um total de 90 minutos. 
 
10. Nos casos em que o grande volume dos documentos relativos a um ou vários pontos da ordem de 
trabalhos obrigue a ponderar os elevados custos inerentes à sua distribuição integral a cada membro 
da Assembleia Municipal, será acordada em sede da Comissão Permanente uma outra forma de 
distribuição que, sem alienar os direitos de cada membro da Assembleia, proporcione redução de 
custos, sendo que nos casos do relatório e contas, do plano de actividades e do orçamento, a 
documentação deverá ser distribuída a todos os membros. 
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11.Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes aos 
assuntos que integram a ordem de trabalhos, que por razões de natureza técnica ou de 
confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do número anterior, devem 
estar disponíveis para consulta, desde o dia anterior à data indicada para a reunião. 
 

Artigo 42º 
Debates Temáticos 

 
1. Quando a Assembleia Municipal realize uma sessão extraordinária que tenha como único ponto da 
ordem de trabalhos um debate sobre matéria específica de política municipal, a sua duração será 
limitada a uma única reunião, salvo quando a Assembleia delibere o seu prolongamento por mais uma 
reunião. 
 
2. A sessão abrirá com exposição da Câmara, pelo período máximo de quinze minutos, podendo 
intervir na exposição o Presidente e os Vereadores responsáveis dos serviços respectivos, seguindo-
se um período de perguntas e respostas, após o que o debate será generalizado. 
 
3. Os tempos de intervenção serão distribuídos pelos Grupos Políticos Municipais nos termos do 
artigo 44º. 
 
4. A Câmara, para além do período da exposição inicial, disporá de um período não superior a 30 
minutos para respostas ou outras intervenções. 
 
5. As matérias específicas e os temas a debater são fixados pela Mesa, sob proposta da Comissão 
Permanente, depois de ouvida a Câmara. 
 
6. O Presidente da Assembleia Municipal poderá convidar a participar nestas sessões 
individualidades cuja presença considere útil pelos seus conhecimentos dos temas em debate. 
 

Artigo 43º 
Debates sobre o Estado do Município 

 
1. No primeiro semestre de cada ano, em sessão extraordinária a convocar expressamente para o 
efeito, a Assembleia Municipal realizará um debate sobre o estado do Município. 
 
2. A sessão abrirá com uma intervenção de cada Grupo Municipal, em tempo não superior a cinco 
minutos cada uma, seguindo-se o debate no período de cento e vinte minutos a distribuir nos termos 
do ponto 6 do Art.º 44 deste Regimento. 
 
3. A gestão dos tempos de intervenção da Câmara no debate serão da responsabilidade desta, tendo 
como limite máximo 45 minutos. 
 
4. As matérias especificas e os temas a debater são fixados pela mesa sob proposta da Comissão 
Permanente e ouvida a Câmara. 
 

Artigo 44º 
Tempos de Intervenção e Organização das Intervençõe s 

 
1. É da exclusiva responsabilidade dos agrupamentos políticos ou grupos municipais e da Câmara 
Municipal a gestão dos tempos de intervenção que o regimento lhes atribui. 
 
2. No período da ordem do dia nenhum membro da Assembleia Municipal se pode inscrever para usar 
da palavra mais do que duas vezes, nos termos do n.º 6, do artigo 41.º. 
 
3. A palavra é dada pela ordem de inscrição, devendo a mesa, sempre que se justifique, conceder a 
palavra intercaladamente aos membros da Assembleia Municipal inscritos nos diferentes 
agrupamentos políticos ou grupos municipais. 
 
 
4. Com excepção dos requerimentos feitos nos termos do artigo 52º deste regimento, nenhum 
documento entrado na mesa durante os trabalhos pode ser votado sem que previamente tenha sido 
fornecida cópia a cada agrupamento político ou grupo municipal. 
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5. Quando houver lugar à definição de tempos de intervenção a utilizar pelos Grupos Municipais, os 
mesmos serão distribuídos proporcionalmente ao número de membros de cada Grupo, assegurando-
se um tempo mínimo a cada um destes, sendo igualmente definido um tempo de intervenção para a 
Câmara. 
 

SECÇÃO IV 
Do Uso da Palavra 

 
Artigo 45º 

Uso da Palavra pelos Membros da Assembleia 
 

A palavra é concedida aos membros da Assembleia Municipal para: 
 

a) Participar nos debates; 
 
b) Tratar de assuntos de interesse municipal ou nacional; 
 
c) Emitir votos; 
 
d) Apresentar recomendações, propostas, moções e declarações políticas; 
 
e) Formular ou responder a pedidos de esclarecimentos; 
 
f) Fazer requerimentos; 
 
g) Produzir declarações de voto; 
 
h) Fazer propostas, contrapropostas e interpor recursos; 
 
i) Exercer o direito de defesa, reagindo contra ofensas à sua honra e dignidade; 
 
j) Invocar as demais disposições aplicáveis do presente regimento. 

 
Artigo 46º 

Uso da Palavra pelos Membros da Mesa 
 

Os membros da mesa em funções na reunião, deverão sair da mesa e deslocar-se ao local de estilo, 
para o uso da palavra, quando o pretendam fazer na simples qualidade de membro da Assembleia 
Municipal. 
 

Artigo 47º 
Uso da Palavra pelos Membros da Câmara 

 
1. A palavra é concedida ao Presidente da Câmara ou ao seu substituto legal para no período de 
antes da ordem do dia prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Presidente da 
Assembleia Municipal, não podendo, em cada intervenção, exceder 3 minutos na resposta a cada 
pedido de esclarecimento; 
 
2. A palavra é concedida ao Presidente da Câmara ou ao seu substituto legal para no período da 
ordem do dia: 
 

a) Prestar a informação nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º deste regimento; 
 
b) Apresentar os documentos submetidos pela Câmara Municipal nos termos legais à apreciação 
da Assembleia Municipal; 
 
c) Intervir nas discussões, sem direito a voto; 
 

d) Exercer, quando o invoque e dentro do tempo da Câmara, o direito de resposta; 
 
e) Invocar o regimento ou pedir esclarecimentos à mesa. 

 
3. A palavra é concedida aos vereadores para, no âmbito das tarefas específicas que lhes estão 
cometidas e no período da ordem do dia: 
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a) Intervir sem direito a voto nas discussões, a solicitação do Presidente da Câmara ou do 
plenário da Assembleia Municipal; 
 
b) Exercer, quando o invoquem e dentro do tempo da Câmara, o direito de resposta. 

 
4. A palavra é ainda concedida aos membros da Câmara para o exercício do direito de defesa da 
honra. 
 

Artigo 48º 
Uso da Palavra pelo Público  

 
A palavra é concedida ao público para intervir nos termos do artigo 74.º deste regimento. 
 

Artigo 49º 
Fins de Uso de Palavra 

 
1. Quem solicitar a palavra deve declarar para que fim a pretende. 
 
2. Quando o orador se afaste da finalidade para que lhe foi concedida a palavra, é advertido pelo 
Presidente da Assembleia Municipal, que pode retirar-lha se o orador persistir na sua atitude. 
 

Artigo 50º 
Modo de Usar a Palavra 

 
1. No uso da palavra os oradores dirigem-se ao Presidente da Assembleia Municipal, aos membros 
da Assembleia Municipal e aos representantes da Câmara. 

 

2. O orador não pode ser interrompido sem o seu consentimento, não sendo, porém, consideradas 
interrupções, as vozes de concordância ou análogas. 
 
3. O orador é advertido pelo Presidente da Assembleia Municipal quando se desvie do assunto em 
discussão ou quando o discurso se torne injurioso ou ofensivo, podendo o Presidente da Assembleia 
Municipal retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude. 
 
4. O orador pode ser avisado pelo Presidente da Assembleia Municipal para resumir as suas 
considerações quando se aproxime o termo do tempo regimental. 
 

Artigo 51º 
Invocação do Regimento e Interpelação à Mesa 

 
1. O membro da Assembleia Municipal que pedir a palavra para invocar o regimento, indica de forma 
fundamentada a norma visada. 

 
2. Os membros da Assembleia Municipal podem interpelar a mesa quando tenham dúvidas sobre as 
decisões desta ou a orientação dos trabalhos. 

 
3. Não há justificação nem discussão das perguntas dirigidas à mesa. 

 
4. O uso da palavra para invocar o regimento e interpelar a mesa não pode exceder 3 minutos. 

 
Artigo 52º 

Requerimentos 
 

1. São considerados requerimentos apenas os pedidos dirigidos à mesa respeitantes ao processo de 
apresentação, discussão e votação de qualquer assunto ou ao funcionamento da reunião. 

 
2. Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente, podendo o Presidente da 
Assembleia Municipal, sempre que o entender conveniente, determinar que um requerimento oral seja 
formulado por escrito. 

 
3. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, se pedida, não podem 
exceder 2 minutos. 
 
4. Os requerimentos, uma vez admitidos, são imediatamente votados sem discussão. 
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5. A votação dos requerimentos é feita pela ordem da sua apresentação. 
 
6. As declarações de voto orais carecem de confirmação por escrito. 
 

Artigo 53º 
Recursos 

 
1. Qualquer membro da Assembleia Municipal pode recorrer da decisão do Presidente da Assembleia 
Municipal. 
 
2. O membro da Assembleia Municipal que tiver recorrido pode usar da palavra para fundamentar o 
recurso por tempo não superior a 3 minutos. 
 
3. Para intervir sobre o objecto do recurso pode usar da palavra, por tempo não superior a 3 minutos, 
um representante de cada agrupamento político ou grupo municipal. 
 
4. As declarações de voto orais carecem de confirmação por escrito. 
 

Artigo 54º 
Pedidos de Esclarecimento 

 
1. A palavra para esclarecimentos limita-se à formulação concisa da pergunta e da resposta, sobre a 
matéria em dúvida, enunciada pelo orador que tiver acabado de intervir. 
 
2. Os membros da Assembleia Municipal que queiram formular pedidos de esclarecimento, devem 
inscrever-se no termo da intervenção que os suscitou, sendo formulados pela ordem de inscrição e 
respondidos em conjunto se o interpelado assim o entender. 
 
3. O orador interrogante e o orador interpelado dispõem de 3 minutos por cada intervenção, não 
podendo, porém, as respostas exceder o tempo global de 10 minutos. 
 

Artigo 55º 
Reacção Contra Ofensas à Honra ou Consideração 

 
1. Sempre que um membro da Assembleia Municipal considere que foram proferidas expressões 
ofensivas da sua honra ou da honra do grupo a que pertence, pode para se defender, usar da palavra 
por tempo não superior a 3 minutos. 
 
2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não superior a 3 
minutos. 
 

Artigo 56º 
Protestos e Contra-protestos 

 
1. Por cada grupo municipal e sobre a mesma matéria apenas é permitido um protesto. 
 
2. O tempo para o protesto não pode ser superior a 3 minutos. 
 
3. Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimento e às respectivas respostas, bem como a 
declarações de voto. 
 
4. Os contra protestos não podem exceder 3 minutos por cada protesto, e 5 minutos no total. 
 

Artigo 57º 
Proibição do Uso da Palavra no Período da Votação 

 
Anunciado o período de votação, nenhum membro da Assembleia Municipal pode usar da palavra até 
à proclamação do resultado, excepto para apresentar requerimentos respeitantes ao processo de 
votação. 
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Artigo 58º 
Declaração de Voto 

 
1. Cada grupo municipal ou cada membro da Assembleia Municipal, a título individual, tem direito a 
produzir, no final de cada votação, uma declaração de voto esclarecendo o sentido da sua votação. 
 
2. As declarações de voto podem ser escritas ou orais, carecendo estas últimas de confirmação por 
escrito. 
 
3. As declarações de voto orais não podem exceder 3 minutos, salvo quanto às alíneas a), b), c) e d) 
do n.º 3 do artigo 4.º deste regimento, casos em que podem ser de 5 minutos. 
 
4. As declarações de voto escritas são entregues na mesa até ao final da reunião. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DELIBERAÇÕES E VOTAÇÕES 

 
Artigo 59º 

Maioria 
 

As deliberações são tomadas pela pluralidade de votos, com a presença da maioria do número legal 
dos membros da Assembleia Municipal, tendo o Presidente da Assembleia Municipal voto de 
qualidade no caso de empate, não contando as abstenções para o apuramento da maioria. 
 

Artigo 60º 
Objecto das Deliberações  

 
Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião ou sessão, 
salvo se, tratando-se de reunião ou sessão ordinária, pelo menos dois terços do número legal dos 
seus membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos. 
 

Artigo 61º 
Voto 

 
1. Cada membro da Assembleia Municipal tem um voto. 
 
2. Nenhum membro da Assembleia Municipal presente pode deixar de votar, sem prejuízo do direito 
de abstenção. 
 
3. Não é permitido o voto por procuração. 

 
Artigo 62º 

Formas de Votação  

 
1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas: 
 

a) Por braço levantado; 
 
b) Por escrutínio secreto, sempre que se realizem eleições, em que estejam em causa juízos de 
valor sobre pessoas ou ainda quando a Assembleia Municipal assim o delibere; 
 
c) Por votação nominal, apenas quando requerida por qualquer dos grupos municipais e aceite 
expressamente pela Assembleia Municipal. 

 
2. Nas votações por braço levantado, a mesa anuncia a distribuição partidária dos votos. 
 
3. O Presidente da Assembleia Municipal vota em último lugar. 
 

Artigo  63º 
Processo de Votação 

 
1. Sempre que se tenha que proceder a uma votação, o Presidente da Assembleia Municipal anuncia-
o de forma clara, para que os membros da Assembleia Municipal possam tomar atempadamente os 
seus lugares. 
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2. Quando da votação por escrutínio secreto procede-se à chamada nominal de todos os membros da 
Assembleia Municipal, findo o que se efectua uma segunda chamada, desta vez apenas dos 
membros que não responderam à primeira. 
 
3. Terminada a segunda chamada é encerrada a urna, procedendo-se de seguida à contagem dos 
votos e ao anúncio dos resultados. 
 

Artigo 64  

Empate da Votação 
 

1. Em caso de empate na votação o Presidente da Assembleia Municipal tem voto de qualidade, salvo 
se a votação se tiver efectuado por escrutínio secreto. 
 
2. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova votação e 
se o empate se mantiver adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. 
 
3. Mantendo-se o empate na primeira votação da reunião seguinte, procede-se a votação nominal. 
 

Artigo 65º 
Voto de Vencido 

 
1. Os membros da Assembleia Municipal podem fazer constar da acta o seu voto de vencido e as 

razões do mesmo; 
 
2. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações terão de ser 

acompanhadas das declarações de voto apresentadas; 
 
3. O registo na acta do voto de vencido isenta o emissor deste da responsabilidade que eventualmente 

resulte da deliberação tomada; 
 

4. Do Voto de Vencido e nos termos do Estatuto de Oposição decorre o direito à divulgação do 
mesmo. 

 
CAPÍTULO V 

DAS COMISSÕES OU GRUPOS DE TRABALHO 
 

Artigo 66º 
Constituição 

 
1.A Assembleia Municipal delibera sobre a constituição de Delegações, Comissões Especializadas 
Permanentes e Grupos de Trabalho, de entre os seus membros, para estudo dos problemas 
relacionados com os interesses próprios da autarquia nos termos da Lei. 
 
2. A iniciativa de constituição de Comissões Especializadas Permanentes, Delegações e Grupos de 
Trabalho, pode ser exercida pelo Presidente da Assembleia Municipal, pela mesa ou por qualquer um 
dos Agrupamentos Políticos ou Grupos Municipais, sem prejuízo do disposto na alínea f), número 1, 
do artigo 16.º deste regimento. 
 
3. A deliberação da constituição de Grupos de Trabalho deve delimitar o seu objecto e fixar o prazo de 
funcionamento. 

Artigo 67º 
Competências 

 
1. Compete às Delegações, Comissões Especializadas Permanentes ou Grupos de Trabalho, o 
estudo dos problemas relacionados com as atribuições do município, sem interferência, no 
funcionamento e na actividade normal da Câmara Municipal. 
 
2. Os relatórios das Comissões e Grupos de Trabalho bem como os pareceres sobem ao plenário 
com as posições consensuais e com todas as outras não consensuais.  
 
3. As Delegações, após cumprida a sua finalidade, devem enviar à mesa da Assembleia Municipal, 
num prazo máximo de 30 dias, o respectivo relatório. 
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Artigo 68º 
Composição 

 
1. O número de membros de cada delegação, comissão especializada, ou grupo de trabalho e a sua 
distribuição pelos diversos agrupamentos políticos ou grupos municipais, quando existirem, são 
fixados pela Assembleia Municipal. 
 
2. A composição referida no número anterior deve ter em atenção, a representação existente na 
Assembleia Municipal. 
 
3. A indicação dos membros para Comissões Especializadas e Grupos de Trabalho, efectivos e 
suplentes, compete aos respectivos Agrupamentos políticos e Grupos Municipais e deve ser 
efectuado no prazo fixado pela Assembleia ou pelo Presidente. 
 
4.Os Agrupamentos Políticos ou Grupos Municipais podem proceder à substituição do membro que 
indicaram por um outro em efectividade de funções. 
 

Artigo 69º 
Funcionamento das Comissões, Delegações e Grupos de  trabalho 

 
1. Compete ao Presidente da Assembleia Municipal convocar a primeira reunião, das Comissões e 
Grupos de Trabalho, e dar posse aos membros efectivos e suplentes das Comissões. 
 
2. As regras internas do funcionamento são da responsabilidade da delegação, comissão 
especializada ou grupo de trabalho. 
 
3. As Comissões Especializadas ou grupos de trabalho podem solicitar a colaboração nos seus 
trabalhos de membros da Câmara Municipal, de funcionários dos seus serviços, de outros membros 
da Assembleia Municipal ou de quaisquer outras pessoas ou entidades que se considerem 
necessárias. 
 
4. Cada Comissão Especializada ou Grupo de Trabalho terá um coordenador a quem competirá dirigir 
as reuniões, orientar os trabalhos e submeter ao plenário da Assembleia Municipal as respectivas 
conclusões, nos prazos por este fixado. 
 

Artigo 70º 
Comissão Permanente 

 
1. Uma das comissões será a Comissão Permanente da Assembleia Municipal, constituída pelos 
membros da mesa da Assembleia Municipal e por um representante de cada agrupamento Político ou 
Grupo Municipal. 

 
2 - A Comissão Permanente reúne mediante convocação do Presidente da Assembleia, a pedido de 
qualquer Grupo Político Municipal e sempre antes de cada sessão da Assembleia. 
 
3 - Compete à Comissão Permanente: 
 

a) Elaborar a proposta de Orçamento e Plano de Actividades da Assembleia Municipal;  
 

b) Pronunciar-se sobre assuntos que tenham a ver com o regular funcionamento da 
Assembleia; 

 
c) Apreciar os assuntos e propostas a agendar nas reuniões da Assembleia; 

 
d) Propor a introdução no período da Ordem do Dia de assuntos de interesse para o 
Município; 

 
e) Analisar e encaminhar as petições dirigidas à Assembleia Municipal; 

 
f) Colaborar com o Presidente da Assembleia Municipal na elaboração da informação da 
Assembleia Municipal a incluir no boletim informativo do município. 

 
4 – As deliberações da Comissão Permanente são apuradas por consenso e, não sendo possível o 
mesmo, caberá ao plenário decidir. 
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5 – A Comissão Permanente reunirá, pelo menos uma vez entre as Sessões da Assembleia 
Municipal.  

Artigo 71.º 
Comissões Especializadas Permanentes 

 
As comissões especializadas serão criadas por deliberação do plenário, sob proposta do Presidente 
da Assembleia Municipal, ouvida a Comissão Permanente da Assembleia Municipal, não podendo o 
número de comissões especializadas ser superior a seis. 
 

Artigo 72º  
Contactos Externos e Visitas 

 
1. Os contactos externos das comissões processam-se por intermédio da mesa da Assembleia 
Municipal. 
 
2. As comissões podem realizar reuniões e visitas de trabalho. 

 
CAPÍTULO VI 

DIREITO DE PETIÇÃO  

 
Artigo 73º 

Direito de Petição 
 

1. É garantido aos cidadãos eleitores do Concelho de Odivelas o direito de petição à Assembleia 
Municipal de Odivelas, sobre matérias do âmbito do município. 
 
2. As petições, individuais ou colectivas, são dirigidas ao Presidente da Assembleia Municipal 
devidamente assinadas pelos titulares e com identificação completa de um dos signatários. 
 
3. O Presidente da Assembleia Municipal encaminha as petições para uma comissão ou grupo de 
trabalho, tendo em atenção a respectiva matéria, podendo fixar prazo para a sua apreciação. 
 
4. Essa comissão ou grupo de trabalho procederá às diligências que considerar necessárias, ouvindo 
os peticionários se o entender, e requerendo à Câmara e aos serviços as informações adequadas. 
 
5. A comissão elabora um relatório no prazo fixado ou, na ausência de fixação, no prazo de 30 dias. 
 
6. Com base no relatório, será sempre dada resposta aos peticionários e informação ao plenário. 
 
7. A apreciação dos relatórios relativos às petições subscritas por um mínimo de 250 cidadãos 
eleitores recenseados na área do Concelho de Odivelas é obrigatoriamente inscrita na ordem de 
trabalhos de uma sessão ordinária da Assembleia Municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
DA PUBLICIDADE DOS TRABALHOS E DOS ACTOS DA ASSEMBL EIA 

 
Artigo 74º 

Carácter Público das Reuniões  

 
1. As reuniões da Assembleia Municipal são públicas. 
 
2. A intervenção do público será feita em local condigno, de molde a que possa falar de frente para a 
Assembleia Municipal. 
 
3. Em cada sessão, ordinária e extraordinária, o Presidente da Assembleia Municipal fixa um período 
de intervenção, não superior a 30 minutos, aberto ao público para apresentação de assuntos de 
interesse municipal e pedidos de esclarecimento dirigidos à mesa. 
 
4. Nas sessões realizadas no período da noite, a intervenção do público terá início após o período 
antes da ordem do dia. Nas reuniões de continuação este período ocorre no início dos trabalhos. 
 
5. Os munícipes interessados em intervir no período de intervenção do público, deverão inscrever-se 
presencial ou telefonicamente até à hora marcada para o início da reunião, indicando nome, morada e 
assunto a tratar. 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XI - N.º 15 – 17 de Agosto de 2010 – Anexo 

31 
 

6. O tempo referido no n.º 3 do presente artigo, será distribuído pelos munícipes inscritos, não 
podendo cada um exceder 5 minutos na sua intervenção. 
 
7. O período de intervenção do público, pode ocorrer excepcionalmente após o período de antes da 
ordem do dia, se tal for deliberado pela Assembleia Municipal. 
 
8. Terminado o período fixado nos termos do n.º 2, o Presidente da Câmara Municipal ou o vereador 
por si indicado, e a mesa, se for caso disso, responderão aos esclarecimentos solicitados. 
 
9. Se a mesa não estiver de momento habilitada a prestar os esclarecimentos solicitados, remeterá o 
assunto à comissão especializada respectiva para acompanhamento, posterior resposta aos 
requerentes e informação ao plenário. 
 
10. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e aplaudir ou 
reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob pena de sujeição à 
aplicação de coima nos termos legalmente previstos. 
 

Artigo 75º 
Actas  

 
1. De cada reunião ou sessão é lavrada acta, que contém um resumo do que de essencial nela se 
tiver passado, indicando designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes e 
ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado das 
respectivas votações e, bem assim, o facto de a acta ter sido lida e aprovada. 
 
2. Das actas deverão também constar uma referência sumária às eventuais intervenções do público 
na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. 
 
3. As actas são lavradas, sempre que possível, por um funcionário da autarquia designado para o 
efeito (ou pelos secretários da mesa) e submetidas à votação de todos os membros no final da 
respectiva reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, pelos secretários e 
pelo Presidente da Assembleia Municipal. 
 
4. As actas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no final ou 
durante as reuniões, conforme o caso, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros 
presentes. 
 
5. As deliberações só adquirem eficácia depois de aprovadas as minutas das actas ou depois de 
assinadas as minutas, nos termos do número anterior. 
 
6. As actas são aprovadas em sessão subsequente sendo remetidas antecipadamente aos membros 
da Assembleia Municipal. 
 
7. Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1 deste artigo, a acta deve sempre conter uma 
referência, ainda que sumária, ao conteúdo das intervenções proferidas no âmbito da discussão do 
período da ordem do dia. 
 

Artigo 76º 
Registo na Acta de Voto de Vencido 

 
1. Os membros do órgão podem fazer constar da acta o seu voto de vencido e as razões que o 
justificam. 
 
2. Quando se trate de dar parecer a outras entidades, as deliberações são sempre acompanhadas 
das declarações de voto apresentadas. 
 
3. O registo na acta de voto de vencido isenta o emissor deste da responsabilidade que 
eventualmente resulte da deliberação tomada. 
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Artigo 77º 
Publicidade das Deliberações  

 
As deliberações destinadas a ter eficácia externa, são obrigatoriamente publicadas no Diário da 
República, quando a lei expressamente o determine, sendo nos restantes casos publicada no boletim 
da autarquia ou em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada 
da deliberação, sem prejuízo do disposto em legislação especial. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 78º 

Entrada em Vigor e Publicação 
 
1. O regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e dele é fornecido um exemplar a 
cada membro da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. 
 
2. O regimento da Assembleia Municipal é publicado no boletim municipal. 
 
3. Nos termos da lei, quando da instalação de uma nova Assembleia Municipal, enquanto não for 
aprovado e publicado o regimento, continuará em vigor o anteriormente aprovado. 

 
Artigo 79º  

Interpretação e Integração de Lacunas 
 

Compete à mesa, com recurso para o plenário, interpretar o presente regimento e integrar as lacunas. 
 
 

Artigo 80º 
Alterações 

 
1. O presente regimento pode ser alterado pela Assembleia Municipal, por proposta de um grupo 
municipal ou de, pelo menos, 20% dos seus membros. 
 
2. Admitida qualquer proposta de alteração, a sua apreciação é feita pela mesa ou por um grupo de 
trabalho expressamente criado para o efeito. 
 
3. As alterações do regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta dos membros em 
efectividade de funções, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em edital e boletim 
municipal. 
 
4. O regimento, com as alterações inscritas no lugar próprio, é objecto de nova publicação. 
. 
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ANEXO I 
Distribuição de Tempos de Intervenção 

 
a) Período de “Antes da Ordem do Dia”: 
 

PS - 22 minutos 
CDU - 12 minutos 
PSD - 12 minutos 
CDS – 5 minutos 
BE - 3 minutos 
MPT – 3 minutos 
PPM – 3 minutos 
 

b) Primeiro ponto da “Ordem do Dia” das Sessões Ordinárias, Prestação de Contas, Orçamento 
e GOP 

 
PS - 22 minutos 
CDU - 12 minutos 
PSD - 12 minutos 
CDS – 5 minutos 
BE – 3 minutos 
MPT – 3 minutos 
PPM – 3 minutos 

 

 

 

PAOD 
 Em 60 minutos Em 30 minutos Em 90 minutos 

Câmara 
Municipal  

(Artº 47º) 

 
3 minutos por 
cada resposta 

 
3 minutos por cada 
resposta 

 
3 minutos por cada 
resposta 

 
PS  

 

22 

 

11 

 

33 

 
PSD 

 

12 

 

6 

 

18 

 
CDU  

 

12 

 

6 

 

18 

 
CDS  

 

5 

 

2,5 

 

7,5 

 
BE  

 

3 

 

1,5 

 

4,5 

 
MPT  

 

3 

 

1,5 

 

4,5 

A
ss

em
bl

ei
a 

M
un

ic
ip

al
 

(A
rt

º 
40

º)
 

 
PPM  

 

3 

 

1,5 

 

4,5 
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Ordem do Dia  
Informação Actividade 
 Em 90 minutos 

Câmara Municipal  
(Artº 41º § 8) 

 
30 

 
 
PS  

 

33 

 
PSD 

 

18 

 
CDU  

 

18 

 
CDS  

 

7,5 

 
BE  

 

4,5 

 
MPT  

 

4,5 

A
ss

em
bl

ei
a 

M
un

ic
ip

al
 

(A
rt

º 
40

º)
 

 
PPM  

 

4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debates Temáticos 

 
 

Câmara Municipal  
(Artº 42º) 

 
Inicio 15´ 

 
Final 30´ 

                   
 

 
PS  

 

22 

 
PSD 

 

12 

 
CDU  

 

12 

 
CDS  

 

5 

 
BE  

 

3 

 
MPT  

 

3 

A
ss

em
bl

ei
a 

M
un

ic
ip

al
 

(A
rt

º 
42

º/
3)

 

 
PPM  

 

3 
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Debate sobre o estado do Município 
 Inicial Debate Tempo total 

Câmara 
Municipal  

(Artº 43º/3) 

 
 

 
 

 
             45 

 
PS  

 

5 

 

29 

 

34 

 
PSD 

 

5 

 

16 

 

21 

 
CDU  

 

5 

 

16 

 

21 

 
CDS  

 

5 

 

7 

 

12 

 
BE  

 

5 

 

4 

 

9 

 
MPT  

 

5 

 

4 

 

9 

A
ss

em
bl

ei
a 

M
un

ic
ip

al
 

(A
rt

º 
43

º)
 

 
PPM  

 

5 

 

4 

 

9 

 
 
 
 
 


