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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

22..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2255  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001111  
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

CHEIAS NO BRASIL 
 

“O Estado do Rio de Janeiro foi recentemente fustigado 
com gigantescas chuvas torrenciais que causaram uma das 
maiores catástrofes naturais de que há memória, em todo 
o Brasil. 
Estão contabilizados, até ao momento, mais de 800 
mortos, largas centenas de desaparecidos e milhares de 
desalojados, vítimas das cheias e dos deslizamentos de 
terra ocorridos. 
 
Através dos órgãos de comunicação social, somos 
confrontados diariamente com inúmeras imagens de 
devastação de povoações inteiras e do sofrimento 
daqueles que perderam os seus familiares, as suas 
habitações e bens mais preciosos. 
As equipas de resgate e salvamento têm realizado um 
trabalho de inegável bravura, na busca incessante por mais 
sobreviventes no meio dos destroços, lama e cursos de 
água. 
Este rasto de destruição, que desfigurou de sobremaneira 
as cidades de Teresópolis e Nova Friburgo, e toda a região 
serrana do Estado do Rio de Janeiro, conduziu a um 
cenário dramático e inquietante, onde as pessoas, 
desesperadas, deambulam pelas ruas em busca de abrigos 
seguros. 
 
Sendo o Brasil um “país irmão”, é com um sentimento de 
enorme perda que também partilhamos a angústia e o 
sofrimento que aflige neste momento o povo brasileiro. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas presta a sua homenagem 
às vítimas das cheias no Brasil e endereça os mais sentidos 
votos de condolência àqueles que perderam os seus 
familiares e amigos neste trágico acontecimento.  
 
A Presidente da Câmara e os Vereadores do Partido 
Socialista.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

FUNDOS DE MANEIO 2011 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2011 
 

Constituição de fundos de maneio do Gabinete da 
Presidência, Vereadores a Tempo Inteiro, Assembleia 
Municipal, Departamento de Administração Jurídica e 
Geral e da Divisão de Aprovisionamento para o ano 2011, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/477, de 2011.01.13: 
 
Constituição de fundos de maneio do Gabinete da 
Presidência, Vereadores a Tempo Inteiro, Assembleia 
Municipal pelo montante de €1.000,00 cada, distribuídos 
pelas seguintes rubricas orçamentais: 
 

Presidente da Câmara Municipal 
e Vereadores a Tempo Inteiro 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

01.04/02.01.21 
Apoio Téc. Adm. – 
Aquisição de Outros 

Bens 
€500,00 

01.04/02.02.25 
Apoio Téc. Adm. – 
Aquisição de Outros 

Serviços 
€500,00 

€3.000,00 

 
 

Presidente da Assembleia Municipal 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

01.01/02.01.21 
Apoio Téc. Adm. – 
Aquisição de Outros 

Bens 
€500,00 

01.01/02.02.25 
Apoio Téc. Adm. – 
Aquisição de Outros 

Serviços 
€500,00 

€3.000,00 

 
 
Constituição dos Fundos de Maneio do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral e da Divisão de 
Aprovisionamento, no montante de €3.000,00 cada, 
repartidos da seguinte forma: 

 
Departamento de Administração Jurídica e Geral 

 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

03.01/02.01.21 
Apoio Téc. Adm. – 

Aquisição de 
Outros Bens 

€500,00 

03.01/02.02.25 
Apoio Téc. Adm. – 

Aquisição de 
Outros Serviços 

€2.500,00 

€5.000,00 
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Divisão de Aprovisionamento 
 

Orgânica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

04.03/02.01.21 
Apoio Téc. Adm. – 
Aquisição de Outros 

Bens 
€1.500,00 

04.03/02.02.25 
Apoio Téc. Adm. – 
Aquisição de Outros 

Serviços 
€1.500,00 

€5.000,00 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/DIEU/2010 
 

Aplicação de pena de multa, fixada em seis dias de 
remuneração base, correspondente à posição 
remuneratória entre a 5ª e a 6ª e entre o nível 5 e 6 da 
carreira de Assistente Operacional, no valor de € 142,14 
(cento e quarenta e dois euros e catorze cêntimos), 
suspensa, pelo prazo de um ano, ao funcionário desta 
Câmara Municipal, João Paulo Duarte Artilheiro, 
conforme consta do Relatório Final datado de 17 de 
Janeiro de 2011, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2011/576, de 2011.01.17. 
 
(Aprovado, por escrutínio secreto, com oito votos a favor e 
três abstenções) 

 
 
 

 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS E A MUNICIPÁLIA, E.M. PARA 2011 

 
Contrato-programa para o ano de 2011 a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Odivelas e a Municipália - Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
EM, nos termos da minuta de contrato anexa à proposta 
n.º 05/PRES/2011, de 20 de Janeiro de 2011 e que 
também foi aprovada. 
 

“MINUTA DE CONTRATO – PROGRAMA 

PARA O ANO DE 2011 
 
Considerando que: 
 
a) A Municipália - Gestão de Equipamentos e Património 
do Município de Odivelas, EM tem por objectivo 
potenciar e agilizar a gestão dos equipamentos e 
património, do Município de Odivelas, que lhe estão 

cometidos, nos termos do disposto no art.° 21º da Lei n.º 
53-F/2006; 
 
b) Nos termos do novo Regime Jurídico do Sector 
Empresarial Local, definido pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 
de Dezembro, a Municipália - Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, EM enquadra-se 
no conceito de “empresa encarregada da promoção e 
desenvolvimento local e regional”, mais precisamente nos 
termos do art.º 21° n.º 1 e n.° 2 al. f); 
 
c) A Municipália - Gestão de Equipamentos e Património 
do Município de Odivelas, EM, na prossecução dos seus 
objectivos, gere os equipamentos e património municipais 
que lhes estão cometidos, numa perspectiva de 
rentabilização dos recursos e desenvolvimento local em 
várias vertentes, nomeadamente, a vertente cultural e as 
vertentes associadas à prestação de serviços lúdicos, 
desportivos e de saúde ligadas à utilização do complexo 
das piscinas municipais; 
 
d) A Municipália - Gestão de Equipamentos e Património 
do Município de Odivelas, EM, presta serviços de âmbito 
público e municipal destinados, naturalmente, a todos os 
munícipes do concelho de Odivelas. 
 
e) No âmbito da alínea anterior bem como do art.° 23° do 
Regime Jurídico do Sector Empresarial Local define-se a 
necessidade de se celebrar um contrato - programa para a 
prossecução dos objectivos públicos e locais em vista. 
 
É celebrado o presente contrato-programa entre: 
 
Município de Odivelas, com sede na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa 
colectiva n.º 504 293 125, representada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana Fátima de 
Carvalho Amador, adiante designada como Primeiro 
Outorgante. 
 
e 
 
Municipália - Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, EM, com sede no Centro Cultural 
Malaposta, Rua Angola, 2620-492, Olival Basto, capital 
social de Euros € 649 639,37 (seiscentos e quarenta e nove 
mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete 
cêntimos), possuidora do cartão de identificação de 
Pessoa Colectiva n.º 506219992, representada neste 
contrato pelo Presidente do Conselho de Administração, 
Rui Gonçalves Simões do Nascimento e pelo Vogal, 
António Agostinho Rosa Antunes, adiante designada 
como Segunda Outorgante. 
Que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto do contrato - programa) 
 

1. Constitui objecto do presente contrato - programa a 
definição das condições a que as partes se obrigam para a 
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prossecução das atribuições estatutárias da Segunda 
Outorgante, tendo em consideração o seu objecto e as 
funções de desenvolvimento económico local e regional. 
 
2. O presente contrato-programa visa ainda dotar a 
Segunda Outorgante, nos termos do art. 9° da Lei n.º 53-
F/2006 de 29 de Dezembro, dos meios financeiros 
necessários para a prossecução das suas atribuições, 
considerando, entre outros factores, a existência de 
objectivos sectoriais e a prestação de serviços de impacto 
social relevante efectuados em condições de maior eficácia 
e agilização. 

 
Cláusula Segunda 
(Fundamento) 

 
1. Sem prejuízo do constante na cláusula anterior, o 
presente contrato-programa tem subjacente a 
concretização dos objectivos do Primeiro Outorgante no 
que respeita à implementação e dinamização da actividade 
cultural no Centro Cultural Malaposta, bem como a 
prestação de todos os serviços ligados à utilização do 
complexo das piscinas municipais do concelho, através da 
potencialização dos respectivos equipamentos e da 
realização de eventos lúdicos, recreativos, desportivos e de 
saúde, nas vertentes formativa e informativa. 
 
2. A actividade da Segunda Outorgante é crucial para a 
maximização dos recursos físicos e humanos dos referidos 
equipamentos municipais tendo em vista a prestação de 
um serviço público de excelência. 
 
3. O presente contrato-programa reporta-se à actividade a 
exercer pela Segunda Outorgante, no âmbito das suas 
atribuições gerais e específicas, em cumprimento dos seus 
Estatutos e da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro. 

 
Cláusula Terceira 

(Finalidade) 
 

1. O presente contrato-programa traduz o compromisso 
de ambas as partes na concretização dos objectivos 
definidos na cláusula anterior, com a transparência e rigor 
legalmente exigíveis. 
 
2. A eficácia e eficiência da presente relação contratual 
reflectir-se-á no cumprimento dos objectivos, por parte da 
Segunda Outorgante, definidos nos documentos de 
gestão, nomeadamente, no Plano de Actividades e 
Orçamento para o exercício de 2011, aprovados na 4.ª 
Reunião do Quadriénio 2009-2013 de 16 de Dezembro de 
2009, e que fazem parte integrante do presente contrato.  
 
3. Para o cabal cumprimento pela Segunda Outorgante 
dos objectivos definidos nos referidos instrumentos 
previsionais, mostra-se necessária a transferência de 
verbas, por parte do Primeiro Outorgante, nos termos 
previstos nos documentos indicados na Cláusula Quarta e 
no montante referenciado na Cláusula Quinta. 

 

Cláusula Quarta 
(Documentos de Gestão da Empresa) 

 
Os documentos de gestão da Segunda Outorgante e que 
espelham o cumprimento das suas atribuições são os 
seguintes: 
 
a) Plano de Actividade Anual e Plurianual; 
b) Orçamento Anual; 
c) Documentos de Prestação de Contas: Balanço, 
demonstração de resultados, Anexos ao Balanço e à 
Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos 
de Caixa, Relatório sobre a Execução Anual do Plano 
Plurianual Relatório do Conselho de Administração e 
Proposta de Aplicação de Resultados, Parecer do Revisor 
Oficial de Contas; 
d) Relatórios Trimestrais de Execução Orçamental. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 
 

1. Compete ao Primeiro Outorgante, de acordo com o 
previsto no Plano de Actividades e Orçamento da 
Segunda Outorgante para o exercício de 2011, e visando o 
cumprimento dos respectivos objectivos, proceder à 
transferência anual do montante de € 1.080.000€ (um 
milhão e oitenta mil euros). 
  
2. O montante referido no número anterior deverá ser 
mensalmente transferido, durante o exercício de 2011, 
tendo cada transferência o valor de € 90.000 (noventa mil 
euros). 

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

Compete à Segunda Outorgante: 
 
a) Prosseguir as atribuições previstas nos seus Estatutos; 
b) Cumprir a vertente estratégica e quantitativa dos 
compromissos assumidos nos documentos atrás referidos 
para o período em causa; 
c) Prestar as informações constantes no art.° 27°, da Lei 
n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro; 

 
Cláusula Sétima 

(Período de Vigência do Contrato - Programa) 
 

O presente documento vigorará de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2011. 

 
Cláusula Oitava 

(Acompanhamento e Controlo) 
 

O acompanhamento da execução do presente documento 
será assegurado por ambas as partes, sendo que qualquer 
alteração ou aditamento ao mesmo deverá constar em 
documento escrito, por ambas as partes e que constituirá 
parte integrante do mesmo. 
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O presente contrato-programa vai ser feito em duplicado, 
ficando cada uma das partes signatárias com um original 
do documento. 
 
Odivelas,  

 
As Partes: 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
_____________________________________ 

(Susana Fátima de Carvalho Amador) 
 

O Presidente do Conselho de Administração da Municipália, EM 
______________________________________ 

(Rui Gonçalves Simões do Nascimento) 
 

O Vogal do Conselho de Administração da Municipália, EM 
______________________________________ 

(António Agostinho Rosa Antunes)” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

TERRENOS 
 

 
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE HIPOTECA 
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE CEDIDO À CEDEMA 

 
Pedido de autorização para hipoteca do Direito de 
Superfície, solicitado pela CEDEMA – Associação de Pais 
e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, relativo à 
parcela de terreno com a área de 2.184,20 m2, 
denominada “Lote 26”, sita na Rua das Fontainhas, 
Freguesia de Famões, no qual vai ser construído o 
equipamento social “Lar, Residencial, Residências 
Autónomas e Centro de Dia - O Telhadinho”, nas 
condições da informação n.º Interno/2011/00332, de 
2011.01.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO DE PRAZOS DE INÍCIO E CONCLUSÃO 
DE CONSTRUÇÃO -  AGRUPAMENTO 1177 – CNE, FAMÕES 

 
Alteração dos prazos de início e conclusão da construção 
da nova sede do Agrupamento n.º 1177 de Famões do 
Corpo Nacional de Escutas para início da construção até 3 
anos após a celebração da escritura de cedência e 
conclusão no prazo de 5 anos a contar, igualmente, da 
data de celebração da escritura. A cedência em direito de 
superfície foi aprovada na 4.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 2010.02.24 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4/2010, de 9 
de Março, pág. 9), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/00335, de 2011.01.10. 
 
(Aprovado por maioria) 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA INÍCIO DE CONSTRUÇÃO 
ASSOCIAÇÃO DE JARDINS-ESCOLAS JOÃO DE DEUS 

 
Prorrogação do prazo de início da construção do 
equipamento colectivo de cariz educativo/social, com as 
valências de Creche, Jardim de Infância e 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, por um ano, solicitado pela Associação de 
Jardins Escolas João de Deus. A cedência em direito de 
superfície foi aprovada na 7.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 2008.11.14 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2008, de 18 
de Novembro, pág. 20), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/00520, de 2011.01.13. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

PROJECTO SEI! ODIVELAS 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Proposta de contratação de um prestador de serviço, em 
regime de avença, com formação superior adequada, afim 
de dotar o Projecto SEI! Odivelas - Projecto para o 
Sucesso Educativo e Integração, do número de 
mediadores suficiente para a concretização dos seus 
objectivos, com a duração de doze meses e Proposta de 
renovação contratual da prestação de serviço em regime 
de avença, da mediadora Sara Duarte Cunha Lopes, no 
âmbito do Projecto SEI! Odivelas - Projecto para o 
Sucesso Educativo e Integração, com duração de doze 
meses, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/578, de 2011.01.18. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACEITAÇÃO DE TÍTULO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃO D. DINIS 
ACEITAÇÃO DE TÍTULO DE SÓCIO HONORÁRIO 

 
Aceitação por parte da Câmara Municipal de Odivelas do 
título de sócio honorário atribuído pela Associação de 
Artesãos D. Dinis, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/255, de 2011.01.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CABAZES DE NATAL 2010 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal, exarado na informação n.º interno/2011/750, 
de 2011.01.19, de aquisição e entrega de 200 Cabazes de 
Natal 2010, através da sua doação a cento e setenta e nove 
agregados familiares carenciados e os restantes vinte e três 
a Instituições Particulares de Solidariedade Local que 
desenvolvem actividade social no Concelho, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/750, de 
2011.01.19. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 
COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS 

DA ESCOLA EB1/JI PORTO PINHEIRO 
 

Transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas 
da Arroja, para efeitos de comparticipação das refeições 
fornecidas aos alunos do jardim de infância (JI) e aos 
alunos do 1.º Ciclo do ensino básico (EB1) da escola 
EB1/JI Porto Pinheiro, relativamente ao 2.º e 3.º períodos 
do ano lectivo 2010/2011, sendo que a despesa total 
estimada é de €19.597,45 (dezanove mil quinhentos e 
noventa e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/586, de 2011.01.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TELEFONE AOS JARDINS-DE-
INFÂNCIA E ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
Atribuição de subsídio de telefone aos dezanove Jardins-
de-infância e trinta e uma Escolas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico da Rede Pública do Concelho de Odivelas, para o 
ano 2011, Atribuição de subsídio de telefone às Escolas 
EB1/JI Casal dos Apréstimos e EB1/JI Porto Pinheiro, 
referente ao 1.º período do ano lectivo 2010/2011, e ainda 
valor para instalação de novas linhas telefónicas em 2011, 
perfazendo um valor total de €18.390,64 (dezoito mil, 
trezentos e noventa euros e sessenta e quatro cêntimos), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/469, de 2011.01.13, da seguinte forma: 
 
Este subsídio processa-se duas vezes por ano, no início de 
cada semestre e destina-se à comparticipação dos encargos 
com o pagamento da taxa fixa de equipamento (uma linha 
telefónica simples, um telefone simples, uma campainha 
exterior e um fiscalizador de chamadas) aos Jardins-de-
infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede 
Pública do Concelho de Odivelas. Para o ano de 2011, a 

atribuição deste subsídio, no valor mensal de €28,65, 
perfazendo o montante de €8.595,00 no 1.º semestre de 
2011 e valor igual no 2.º semestre de 2011, tem o 
montante global de €17.190,00 (dezassete mil, cento e 
noventa euros).  
 

Equipamento Custo Actual com IVA 
Linha Telefónica €18,54 

Telefone Simples de posto principal €1,99 
Campainha exterior €1,75 

Fiscalizador de Chamadas €5,97 
Taxa de inflação (1,4%) €0,40 

Total €28,65 

 
A atribuição do subsídio de telefones, referente ao 1.º 
período do ano lectivo de 2010/2011, às Escolas EB1/JI 
Casal dos Apréstimos (Agrupamento de Escolas Vasco 
Santana) e EB1/JI Porto Pinheiro (Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja), para pagamento da 
assinatura mensal do telefone no valor de €25,08 (valor de 
2010), o que perfaz o valor de €100,32, para cada 
agrupamento de escolas, num total de €200,64 (duzentos 
euros e sessenta e quatro cêntimos). Aquando da 
aprovação do referido subsídio para o ano de 2010 estas 
escolas não foram contempladas por só terem começado a 
funcionar em Setembro desse ano. 
 
Para fazer face à eventual instalação de novas linhas 
telefónicas em 2011, prevê-se um valor de €1.000,00 (mil 
euros). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro Comunitário Paroquial da Ramada, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, nos dias 9 de Março, 13 e 19 de Abril, e 1 de 
Julho de 2011, para deslocações respectivamente a Belém, 
S. Bento, Cabeço de Montachique, Mafra/Parque das 
Nações, com um custo total estimado em €1.046,06, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/12766, de 2010.12.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Clube Atlético e Cultural, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 12 de Fevereiro de 2011, para deslocação a Santa 
Maria da Feira, com um custo total estimado em €410,79, 
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de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/708, de 2011.01.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/718 de 2011.01.19, para autorização da 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Recreativo Olival Basto, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, realizado em veículo municipal, no 
dia 22 de Janeiro de 2011, para deslocação a Barro, com 
um custo total estimado em €103,10, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/718, de 
2011.01.19. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROJECTO DE RECONVERSÃO URBANÍSTICA DA AUGI BAIRRO 
ALTO DE FAMÕES, LOTE 150, FAMÕES 

 
Rectificação ao projecto de reconversão do Bairro Alto de 
Famões, em Famões no sentido de vir a contemplar mais 
um fogo ao projecto de reconversão, a ser atribuído ao 
lote 150, no total de 295 fogos e uma densidade 
habitacional de 55 fogos/ha, nos termos e de acordo com 
o proposto na informação n.º 11/MS/DGOU/DRU/11, 
de 2011.01.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO SERRA DA LUZ, PONTINHA 
PROCESSO N.º 01/GPE/EPRUAC 

AUMENTO DO NÚMERO DE COMPARTES 
 

Pedido do aumento do número de compartes do Bairro 
da Serra da Luz, na freguesia da Pontinha, nos termos e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/8785, de 2010.08.10. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

LOTE 151 – BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
151, inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, Freguesia 
da Ramada, pelo depósito caução n.º 10644 efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos, em nome de Luís Miguel 
Roque Garcia, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, 
no valor de € 524,71 (quinhentos e vinte quatro euros e 
setenta e um cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 11/2001, de 
30 de Novembro, de acordo com o proposto na 
informação n.º 008/PC/DRU/DGOU/2011, de 
2011.01.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 54 – BAIRRO CASAL DAS QUEIMADAS 
À QUINTA DAS DÁLIAS, FAMÕES 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
54, inserido no Bairro Casal das Queimadas à Quinta das 
Dálias, Freguesia de Famões, pelo depósito caução n.º 
10694 efectuado na Caixa Geral de Depósitos, em nome 
de Elisabete Maria Jorge Costa e Luís Manuel Carriço 
Ganito, a favor da Câmara Municipal de Odivelas, no 
valor de € 1.432,10 (mil quatrocentos e trinta e dois euros 
e dez cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 4/2009/DRU, de 22 
de Maio, de acordo com o proposto na informação n.º 
11/PC/DR/DGOU/2011. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 64/PRES/2011 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Luís 
Manuel Nascimento Duarte, no cargo de Coordenador do 
Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação do 
Desempenho, nível equiparado a Chefe de Divisão 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Coordenador do Gabinete de 
Auditoria Interna e de Avaliação do Desempenho. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abri de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo.  
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
27.º da Lei n 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto e Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 
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-Leis n.º 104/2006, de 7 de Junho 
e n.º 305/2009, de 23 de Outubro, Luís Manuel 
Nascimento Duarte, Técnico Superior, do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna e de 
Avaliação do Desempenho, nível equiparado a Chefe de 
Divisão, com efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 1 de Fevereiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 

DESPACHO N.º 65/PRES/2011 
 

Assunto: Despacho de delegação de competências da 
presidente da câmara municipal no coordenador do 
gabinete de auditoria interna e de avaliação do 
desempenho, Dr. Luís Manuel Nascimento Duarte 
 
Na sequência do meu Despacho de Nomeação em 
Regime de Substituição n.º 64/PRES/2011, de 01 de 
Fevereiro, e nos termos do artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 
2, alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, artigo 109 º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 
e demais legislação habilitante, conjugados com os artigos 
35 °, 36 ° e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31/01, delego no Senhor Coordenador do Gabinete 
de Auditoria Interna e de Avaliação do Desempenho, 
Luís Manuel Nascimento Duarte, Técnico Superior 
do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, as 
competências abaixo discriminadas, que serão exercidas 
no âmbito desta Unidade Orgânica flexível, 
nomeadamente para: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
em conformidade com os respectivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 4 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
09/09; 
 
5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade;  
 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 160.º 
e 161.º e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em funções 
Públicas; 
 
7. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 
Geral a autorização do abono de vencimento de exercício 
perdido por motivo de doença; 
 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), bem como as demais 
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competências até esse limite, atribuídas ao órgão 
competente para a decisão de contratar previstas no 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 
278/2009, de 02/10, sempre com respeito pela disciplina 
de execução orçamental, estabelecida nas alíneas d), e) e f) 
do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 
14 de Setembro e Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto nos artigos 16.º e 
18.º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho 
em vigor, por força do artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra 
citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
9. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros); 
 
10. Promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 91 º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 
 
11. Competências genéricas de gestão para instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo do 
respectivo Gabinete devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
suas decisões, nelas se incluindo, entre outras, pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em edital 
dos Actos Administrativos, quando obrigatórios; 
 
12. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeitos pelas salvaguardas estabelecidas por Lei; 
bem como a restituição de documentos aos interessados; 
 
13. Propor a verificação domiciliária de doença nos 
termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em funções 
Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º e 117.º, do 
Anexo II que o Regulamenta; 
 
14. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante;  
 
15. Proceder às inspecções, sindicâncias, inquéritos ou 
processos de meras averiguações que forem determinadas 
pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 
 
16. Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação 
de fundos disponibilizados aos serviços para 
funcionamento corrente; 
 
17. Avaliar o grau de eficiência e economicidade das 
despesas municipais; 
 
18. 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; 
 
19. 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; 
 
20. 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 (SIADAP), aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, 28 
de Dezembro e adaptado à administração Local pelo 
Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro. 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá o delegado no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar  
 
O presente despacho produz efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 1 de Fevereiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 66/PRES/2011 
 
Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal no Director Municipal de 
Ordenamento e Intervenção Territorial, Luís Manuel da 
Conceição Jorge 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, 
alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, aplicável por força do artigo 14, n.º 1, 
alínea. f), do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, artigo 
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109 º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 e demais legislação 
habilitante, conjugados com os artigos 35 °, 36 ° e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, delego no Senhor 
Director Municipal de Gestão de Ordenamento e 
Intervenção Territorial, Luís Manuel da Conceição 
Jorge, Licenciado em Engenharia, com possibilidade 
de subdelegar, as competências abaixo discriminadas no 
âmbito do Projecto do Plano Director Municipal, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2.Autorizar férias dos trabalhadores afectos a esta 
Unidade Orgânica, em conformidade com os respectivos 
mapas e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 
 
3.Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.ºs 3 e 4 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
09/09; 
 
4.Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, dentro 
das condições e limites previstos nos artigos 160.º e 161.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que aprova o Regime do 
Contrato de Trabalho em funções Públicas; 
 
5.Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido 
por motivo de doença, bem como o exercício de funções 
que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
6.Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), bem como as 
demais competências até esse limite, atribuídas ao órgão 
competente para a decisão de contratar previstas no 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 
278/2009, de 02/10, com possibilidade de 
subdelegação no dirigente municipal intermédio de 
2.º grau até ao limite de 1.500 € (mil e quinhentos 
euros), sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental, estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 
2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro 
e Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e em 
obediência ao disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho em vigor, por força do artigo 14, 
n.º 1, alínea. f), do supra citado Decreto-Lei n.º 18/2008 
de 29/01; 
 
7.Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), com a 
possibilidade de subdelegação no dirigente 

municipal intermédio de 2.º grau até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros); 
 
8.Promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 
 
9.Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por Lei; 
bem como a restituição de documentos aos interessados; 
 
10.Propor a verificação domiciliária de doença nos termos 
do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que aprova 
o Regime do Contrato de Trabalho em funções Públicas 
constante do Anexo I e artigos 116.º e 117.º, do Anexo II 
que o Regulamenta; 
 
11.Praticar actos e formalidade de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória da 
delegante; 
 
12.Assegurar presença nas comissões de 
acompanhamento destinada à elaboração ou revisão do 
PROTAML, de PMOT dos municípios limítrofes ou 
outros planos que se relacionam com o PDM de Odivelas 
e condicionam o ordenamento do respectivo território; 
 
13.Promover a adequada articulação com vista à 
elaboração, execução e monitorização coordenada do 
PDM, em conformidade com o regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial, cabendo-lhe a recolha 
interdepartamental da necessária informação para o efeito; 
 
14.Assegurar a elaboração ou revisão dos planos, 
programas e projectos enquadrados nos objectivos e 
competências da equipa de projecto, com vista ao 
adequado e integrado desenvolvimento do planeamento 
estratégico e à adequada execução do planeamento 
director municipal; 
 
15.Colaborar no desenvolvimento interdepartamental de 
um SIG municipal descentralizado, integrado e 
interactivo, em ambiente web e promovendo a compilação 
de informação e desenvolvimento de conteúdos 
estruturados para sua disponibilização aos diferentes tipos 
de utilizadores; 
 
16.Colaborar na elaboração, de um relatório sobre o 
estado do ordenamento do território, com periodicidade 
bienal, cabendo-lhe a recolha interdepartamental da 
necessária informação para o efeito; 
 
17.Assegurar, nos termos do artigo 119 º do Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que estabelece o Regime 
jurídico da Urbanização e da Edificação, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
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a manutenção da relação dos instrumentos de gestão 
territorial e as servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública e outros instrumentos relevantes; 
 
18.Prestar apoio técnico e consultoria nas matérias, do seu 
âmbito de competências, às unidades orgânicas que o 
solicitem. 
 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 4 de Fevereiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DEJC/DDD/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, no Dr. Carlos Miguel Januário da Costa - 
Técnico Superior. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5° 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, 
com as alterações da Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto 
(Estatuto do Pessoal Dirigente) e 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, subdelego nas minhas ausências e 
impedimentos, no Técnico Superior, Dr. Carlos Miguel 
Januário da Costa, a assinatura da correspondência ou 
do expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito da respectiva Divisão. 
Odivelas, 20 de Janeiro de 2011 
 

O Chefe da Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
Por Subdelegação de Competências do Senhor Vereador Hugo Martins, 

Através do Despacho n.º 1/VHM/2011 de 03/01/2011 
(Carlos Alexandre Bargado Lérias) 

 
 
 

DESPACHO N.º 1/DGFP/2011 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, na 
Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana Cristina 
das Neves Mousinho. 
 
Nos termos do disposto no 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, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
no Despacho n.º 49/PRES/2011, de 6 de Janeiro, 
referente à Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal no Signatário, subdelego, 
na Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Ana 
Cristina das Neves Mousinho, as competências que me 
foram delegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites:  
 
1) Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas;  
 
2) Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
em conformidade com os respectivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 
 
3) Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos;  
 
4) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das mencionadas no artigo 40.º, n.ºs 3 e 4, da 
Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, diploma que aprovou 
o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 
Funções Públicas;  
 
5) Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
6) Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 160.º 
e 161.º e artigo 163º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, que aprova o Regime do Contrato de trabalho 
em funções Públicas; 
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7) A competência genérica de gestão e instrução de 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar as medidas que visem 
acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões; 
 
8) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restituição de documentos aos interessados; 
 
9) Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e em obediência ao 
disposto nos artigos 16.º e 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por força do artigo 14.º, n.º 1, al. f) do 
Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro; 
 
10) Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 
tenha autorizado, até ao limite de 1.500 €, (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Odivelas, 24 de Janeiro de 2011 
 

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

Patrimonial 
(Sérgio Pipa) 

 
 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/DGFP/2011 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, na 
Chefe de Divisão Financeira, Dra. Paula Susana do 
Nascimento Teixeira Gonçalves. 
 
Nos termos do disposto no 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, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
no Despacho n.º 49/PRES/2011, de 6 de Janeiro, 
referente à Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal no Signatário, subdelego, 
na Chefe da Divisão Financeira, Dra. Paula Susana 
do Nascimento Teixeira Gonçalves, as competências 
que me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito 
da respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1) Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas;  
 
2) Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
em conformidade com os respectivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 
 
3) Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos;  
 
4) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das mencionadas no artigo 40.º, n.ºs 3 e 4, da 
Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, diploma que aprovou 
o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 
Funções Públicas;  
 
5) Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
6) Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 160.º 
e 161.º e artigo 163º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, que aprova o Regime do Contrato de trabalho 
em funções Públicas; 
 
7) A competência genérica de gestão e instrução de 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar as medidas que visem 
acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões; 
 
8)Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
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documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restituição de documentos aos interessados; 
 
9) Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e em obediência ao 
disposto nos artigos 16.º e 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por força do artigo 14.º, n.º 1, al. f) do 
Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro; 
 
10) Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 
tenha autorizado, até ao limite de 1.500 €, (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro; 
 
11) Colaborar nos processos de planeamento municipal e 
na elaboração dos Orçamentos Municipais, e outros 
instrumentos de planeamento e de gestão financeira; 
 
12) Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 
de acordo com a legislação em vigor e com os requisitos 
do modelo de gestão estabelecido no Município; 
 
13) Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução 
de operações financeiras ao nível da aplicação de 
disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 
 
14) Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 
que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços; 
 
15) Colaborar com a Divisão de Estudos e Projectos 
Comparticipados na gestão financeira destes projectos, 
preparando os respectivos elementos contabilísticos; 
 
16) Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 
prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a favor 
do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 
 
17) Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respectivo 
relatório; 
 
18) Elaborar estudos e propostas de tabelas de taxas e 
relativamente a receitas a cobrar pelo Município; 
 
19) Propor directrizes, mediante análise económica-
financeira, para o aumento das receitas municipais; 
 
20) Colaborar na elaboração de relatórios que 
sistematizem aspectos relevantes da gestão financeira do 
Município; 
 

21) Preparar os 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; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Odivelas, 24 de Janeiro de 2011 
 

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

Patrimonial 
(Sérgio Pipa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/DGFP/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, no 
Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial, Dr. António 
Manuel Delgado Carrilho. 
 
Nos termos do disposto no 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, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
no Despacho n.º 2/VMM/2011, de 10 de Janeiro, 
referente à Subdelegação de Competências do Sr. 
Vereador Mário Máximo no Signatário, subdelego, no 
Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial, Dr. António 
Manuel Delgado Carrilho, as competências que me 
foram subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
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1) Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida às entidades 
referidas no Capítulo II, nº 5, alíneas a) e b) do Despacho 
nº 42/PRES/2011; 
 
2) Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
mediante os respectivos mapas e requerimentos; 
 
3) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das situações previstas no artigo 40º/nºs 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas; 
 
4) Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites estabelecidos e sempre que 
assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
5) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por Lei; 
 
6) Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei nº 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, alterada pela Lei nº 162/99, de 14 de 
Setembro e Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro, 
e o cumprimento do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, por aplicação do 
art.º 14º, nº 1, al. f) do supra citado Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos do art.º109º do 
Código dos Contratos Públicos, publicado em anexo ao 
mesmo diploma legal; 
 
7) Autorizar o pagamento das despesas cuja contratação 
tenha autorizado até ao limite de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008, 
de 29 de Janeiro; 
 
8) A competência genérica de gestão e instrução de 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar as medidas que visem 
acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões; 
 
9) Promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua conservação, 
nos termos da alínea h) do n.º2 do artigo 68º da Lei 
n.º169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 
Lei n.º5-A/202, de 11 de Janeiro; 
 
10) Proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, ou outros, nos termos da alínea 
i) do n.º2 do artigo 68º da Lei n.º169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º5-A/2002, de 
11 de Janeiro. 
 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Odivelas, 24 de Janeiro de 2011 

 
Por Subdelegação de Competências 

O Director do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial 
(Sérgio Pipa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 4/DGFP/2011 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Dr. Sérgio Manuel da Conceição Pipa, na 
Chefe da Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e 
Projectos Co-Financiados, Dra. Sandra Maria Nogueira 
Neto. 
 
Nos termos do disposto no 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, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 35.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e 
no Despacho n.º 2/VMM/2011, de 10 de Janeiro, 
referente à Subdelegação de Competências do Sr. 
Vereador Mário Máximo no Signatário, subdelego, na 
Chefe da Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e 
Projectos Co-Financiados, Dra. Sandra Maria 
Nogueira Neto, as competências que me foram 
subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, com exclusão do exercício de 
competências em matéria de Apoio Empresarial e 
Emprego, nos seguintes termos e limites: 
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1) Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida às entidades 
referidas no Capítulo II, nº 5, alíneas a) e b) do Despacho 
nº 42/PRES/2011; 
 
2) Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
mediante os respectivos mapas e requerimentos; 
 
3) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das situações previstas no artigo 40º/nºs 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas; 
 
4) Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites estabelecidos e sempre que 
assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
5) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por Lei; 
 
6) Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei nº 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, alterada pela Lei nº 162/99, de 14 de 
Setembro e Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro, 
e o cumprimento do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, por aplicação do 
art.º 14º, nº 1, al. f) do supra citado Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos do art.º109º do 
Código dos Contratos Públicos, publicado em anexo ao 
mesmo diploma legal; 
 
7) Autorizar o pagamento das despesas cuja contratação 
tenha autorizado até ao limite de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008, 
de 29 de Janeiro; 
 
8) A competência genérica de gestão e instrução de 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar as medidas que visem 
acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 

Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Odivelas, 24 de Janeiro de 2011 
 

Por Subdelegação de Competências 
O Director do Departamento de Gestão Financeira e 

Patrimonial 
 

(Sérgio Pipa) 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/DGOU/2011 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, da Lei n. º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 
de Setembro, e ao abrigo do Despacho n.º 4/VPCT/2011, 
subdelego na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, as competências abaixo indicadas, que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 45/PRES/2011; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respectivos mapas e requerimentos apresentados; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40 º, n.os 3 e 4, do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
6. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
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informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
7. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 70.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
9. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
10. A competência para praticar actos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
n) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados nos termos legalmente previstos. 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Odivelas, 17 de Janeiro de 2011 
 

O Director do Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 
pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/DGOU/2011 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 

Divisão de Reabilitação Urbana, Arq.ª Lizete da 
Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, da Lei n. º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 
de Setembro, e ao abrigo do Despacho n.º 4/VPCT/2011, 
subdelego na Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana, 
Arq.ª Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 45/PRES/2011; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respectivos mapas e requerimentos apresentados; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40 º, n.os 3 e 4, do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
6. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
7. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 70.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
9. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
10. A competência para praticar actos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
n) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados nos termos legalmente previstos. 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Odivelas, 17 de Janeiro de 2011 
 

O Director do Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 
pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/DGOU/2011 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos 
Estruturantes, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, da Lei n. º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 
de Setembro, e ao abrigo do Despacho n.º 4/VPCT/2011, 
subdelego na Chefe da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projectos Estruturantes, Arq.ª Florinda 
Rosa Pisco Lixa, as competências abaixo indicadas, que 
serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão: 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 45/PRES/2011; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respectivos mapas e requerimentos apresentados; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40 º, n.os 3 e 4, do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
6. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 
 
7. A competência para autorizar termos de abertura e de 
encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. A competência para autorizar a restituição aos 
interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 70.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
9. A competência para autorizar a passagem de certidões 
ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
10. A competência para praticar actos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória, nos termos do disposto na alínea 
n) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados nos termos legalmente previstos. 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
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ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Odivelas, 17 de Janeiro de 2011 
 

O Director do Departamento 
 de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 
 pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 4/DGOU/2011 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana 
 
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 o 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, conjugado 
com o artigos 35.º e seguintes do Código do 
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 na Técnica Superior Eng.ª Susana Coimbra 
Marques, durante o período compreendido entre os dias 
24 de Janeiro e 04 de Fevereiro de 2011 e por motivo de 
férias da respectiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação Urbana. 
 
Odivelas, 24 de Janeiro de 2011 
 
O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada 
 pelo Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 

através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 

DESPACHO N.º 03/DHS/2011 
 

Assunto: Subdelegação de competências da Directora do 
Departamento de Habitação e Saúde na Chefe de Divisão 
de Construção e Reabilitação de Habitação – Arqt.ª Ana 
Feronha Martins 
 
Nos termos do artigo 70º, n.º 1, n.º 2, alíneas a), b); c), f) e 
g) e nº 3, alíneas g) e n), da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, art. 

29º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08/06, artigo 
109º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, alterado pelo 
Decreto-lei n.º 278/2009, de 02/10 e demais lei 
habilitante, conjugado com o artigos 35º, 36º e 37º do 
Código de Procedimento Administrativo aprovado pela 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e ao abrigo do 
disposto no Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas n.º 
050/PRES/2011, de 6 de Janeiro, subdelego, na Chefe 
de Divisão de Construção e Reabilitação de 
Construção, Arqt.ª. Ana Feronha Martins, de 01 a 22 
de Fevereiro de 2011 as competências que me foram 
delegadas e que constam do supracitado Despacho e que 
serão exercidos no âmbito do DHS, durante o meu 
período de férias. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 por remissão do artigo 70.º, n.º 6, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pela Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e bem assim, poderão ser 
revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 28 de Janeiro de 2011. 
 

Por delegação de Competências 
da Sra. Presidente da Câmara, 

A Directora do Departamento de Habitação e Saúde 
(Alice Santos Silva, Dra.) 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/SMPC/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Serviço Municipal de Protecção 
Civil, no funcionário Paulo Sérgio Ribeiro Tavares 
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1. Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 5º 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 o 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, 
conjugado com os artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi ditada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 Janeiro, 
subdelego, nas minhas ausências e impedimentos no 
Assistente Técnico, Paulo Sérgio Ribeiro Tavares, a 
assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução de processos no âmbito do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. 
 
Odivelas, 03 de Fevereiro de 2011 
 
A Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil 
Por subdelegação de competências do Sr. Vereador Paulo César Teixeira, 

Através do Despacho nº3/VPCT/2011, de 13/1/2011 
(Cláudia Beiró) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da Informação n.º 
1321, de 2011.02.03, referente ao período de 20 de Janeiro a 2 de 
Fevereiro de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2010/71740 
Assunto: Envio de recibo: 5905496526 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Recibo de indemnização n.º 590546526 segue assinado.  
24-01-2011 
 
EDOC/2010/71213 
Assunto: Envio de documentos - Cliente nº29196345 Local 
109577. 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP,  
Ofício 2010/32994 e contrato 201010670 seguem assinados. 
24-01-2010 
 
EDOC/2010/71211 
Assunto: SMAS Serviços Municipalizados Loures - Envio de 
documentos - Cliente nº29193893, 29193958 e 29193923 Locais 
204168, 204169 e 204166. 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP,  
Ofício 2010/32995 e contratos 201010423, 201010429 e 
201010426 seguem assinados. 
24-01-2011 
 
EDOC/2011/72500 
Assunto: Terminos do processo 37/2008/DGAF/DA 
Despacho: 
Autorizo a abertura do procedimento adjudicatório proposto. 
Ao DGFP/DA,  
Para tramitação. 
24-01-2011 
 
EDOC/2010/19167 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
apreciação de declaração prévia e de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o proposto; 
Ofício 2011/484 segue assinado. 
 
EDOC/2010/20545 
Assunto: 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o proposto. 

Ofício 2011/1003 segue assinado. 
24-01-2011 
 
EDOC/2010/66532 
Assunto: Pº HF/2010/12 – Pedido de horário de 
funcionamento para estabelecimento sito na Av. D. Dinis, n.º 68 
e 68 A, C. C. Oceano - Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Determino o indeferimento liminar do pedido. 
01-02-2011 
 
EDOC/2010/55206 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Determino o indeferimento definitivo do horário requerido. 
01-02-2011 
 
EDOC/2010/29764 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Declaração Prévia 
de instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia segue 
assinado. 
01-02-2011 
 
EDOC/2011/5372 
Assunto: Contrato EDP – Pavilhão Multiusos 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Concordo. 
Contrato e ofício seguem assinados. 
28-01-2011 
 
EDOC/2011/4913 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis - Aquisição de uma 
garrafa de gás, no valor de 22,60€ (vinte e dois euros e sessenta 
cêntimos) 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Atento o informado na etapa 6 do EDOC/2011/4913, 
cabimente-se, comprometa-se e pague-se. 
31-01-2011 
 
EDOC/2011/5656 
Assunto: Aviso Recibo no valor de 998,44 
Despacho: 
Ao Sr. DDGFP, 
Autorizo conforme proposto. 
02-02-2011 
 
EDOC/2011/28923 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2675/OP Entrega 
Declaração Prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
02-02-2011 
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EDOC/2010/26706 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5356/OP - pedido 
de apreciação de declaração prévia para estabelecimento 
comercial 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
02-02-2011 
 
EDOC/2010/22424 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2687/OP Entrega 
declaração Prévia para efeitos de instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
02-02-2011 
 
EDOC/2010/30829 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 105/ODV/01 - 
Declaração Prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
02-02-2011 
 
ED OC/2011/4603 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / proc nº 2164/94 - 
pedido de alteração de horário de funcionamento 
Despacho:  
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
02-02-2011 
 
EDOC/2010/30786 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 19384/OCP + 
142/ODV/91 entrega declaração prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
02-02-2011 
 
EDOC/2010/28456 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 275/ODV/03 - 
Declaração prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
02-02-2011 
 
EDOC/2010/27366 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3252/OP + 
COM/2008/65 - entrega de Declaração Prévia rectificada 

Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia segue 
assinado. 
02-02-2011 
 
EDOC/2010/25707 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração Prévia para estabelecimento com 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
02-02-2011 
 
EDOC/2010/29198 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / DECL. PRÉVIA+ 
MOD.5 ( Pedido de horário)+MOD.6 ( Comunicação de 
Instalação)PROCESSO Nº 7601/D/E 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício comunicando a validade da declaração prévia e a 
concordância com o horário de funcionamento pretendido, 
segue assinado. 
02-02-2011 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos da Informação n.º 1320, de 2011.02.03, referente ao 
período de 20 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2010/25938  
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3796/OP - Pedido 
de autorização de utilização para estabelecimento restauração 
e/ou bebidas 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a actividade de restauração, condicionado ao pagamento da taxa 
devida; 
Defere-se a emissão do correspondente título, determinando-se 
que do mesmo conste a advertência constante em informação / 
parecer técnico da DFM/STR. 
24-01-2011 
 
EDOC/2010/56233 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Vendedor 
Ambulante + Vistoria higio-sanitária 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Alvará de Licença Sanitária n.º 01/2010 segue assinado." 
24-01-2011 
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EDOC/2011/3996 
Assunto: Envio de expediente - Esquadra de Odivelas: 
Participação com o Registo 3/2011 e NPP 473/2011 e Esquadra 
de S. António dos Cavaleiros: Auto de Noticia com o Registo 
1471/2010 e NPP 619819/2010. 
Despacho: 
Concordo. 
Considerando que no n.º 21 do ponto III do Despacho de 
Delegação de Competências n.º 42/PRES2011, de 3 de Janeiro, 
me foram subdelegadas as competências previstas no n.º 2 do 
artigo 30º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, na sua 
redacção actual, e constatando-se que, de acordo com o 
informado pelos serviços, não se encontra identificado o agente 
que praticou os factos descritos no auto de Noticia Registo 
1471/2010/SAC, determino o arquivamento do mesmo. 
Devolve-se o processo em formato de papel ao DDAJG. 
01-02-2011 
 
 
 

 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Vereador Hugo Martins, através do despacho de subdelegação 
de competências nº. 01/VHM/2011, de 3 de Janeiro de 2011, 
nos termos da Informação n.º Interno/2011/1175, 2011.01.31, 
referente ao período de 17 a 28 de Janeiro de 2011:  
 
Edoc/2011/3686 
Entrada/2011/644 de 2011-01-18 
Assunto: Actualização do valor do acordo de gestão do pavilhão 
desportivo da Escola Secundária da Ramada. Ano 2011. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: T.C. À Consideração 
do Sr. VHM, com proposta de envio da presente informação ao 
DGFP/DF, para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento. 
Data: 18-01-2011 
 
Edoc/2011/3708 
Interno/2011/660 de 18-01-2011 
Assunto: Actualização do valor do acordo de gestão do pavilhão 
desportivo da Escola Secundária de Pedro Alexandrino. Ano 
2011 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: T.C. À Consideração 
do Sr. VHM, com proposta de envio da presente informação ao 
DGFP/DF, para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento. 
Data: 18-01-2011 
 
Edoc/2011/3816 
Interno/2011/693 de 18-01-2011 
Assunto: Protocolo de colaboração e cooperação com o Ginásio 
Clube de Odivelas. Pedido de cabimento, compromisso e 
pagamento referente ao ano de 2001. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. À Consideração do Sr. VHM, com proposta de envio da 
presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Data: 18-01-2011 
 

Edoc/2011/3720 
Interno/2011/665 de 18-01-2011 
Assunto: Actualização do valor do acordo de gestão do pavilhão 
desportivo da Escola Secundária de Caneças. Ano 2011 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. À Consideração do Sr. VHM, com proposta de envio da 
presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Data: 18-01-2011 
 
Edoc/2010/71202 
Interno/2011/730 de 19-01-2011 
Assunto: Clube do Movimento – Cabimento, compromisso, 
pagamento de facturas Dezembro 2011 à Municipália, E.M. e 
pedido de estorno. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. À Consideração do Sr. VHM, com proposta de envio da 
presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Data: 19-01-2011 
 
Edoc/2011/71202 
Interno/2011/730 de 19-01-2011 
Assunto: Clube do Movimento – Cabimento, compromisso, 
pagamento de facturas Dezembro 2011 à Municipália, E.M. e 
pedido de estorno. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. À Consideração do Sr. VHM, com proposta de envio da 
presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Data: 19-01-2011 
 
Edoc/2011/4053 
Interno/2011/734 de 19-01-2011 
Assunto: Clube do Movimento – Cabimento, compromisso, 
pagamento de Janeiro a Junho de 2011 – Locais de prática. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. À Consideração do Sr. VHM, com proposta de envio da 
presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento. 
Data: 19-01-2011 
 
Edoc/2011/4136 
Interno/2011/767 de 19-01-2011 
Assunto: Clube do Movimento – Cabimento e compromisso – 
Seguro 2011. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. À Consideração do Sr. VHM, com proposta de envio da 
presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de cabimento e 
compromisso. 
Data: 20-01-2011 
 
Edoc/2011/4163 
Interno/2011/769 de 19-01-2011 
Assunto: Clube do Movimento – Cabimento e compromisso – 
Janeiro a Junho 2011 – Municipália. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias:  
T.C. À Consideração do Sr. VHM, com proposta de envio da 
presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de cabimento e 
compromisso. 
Data: 20-01-2011 
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TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
 
Decisões tomadas pela Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Vereador Hugo Martins, através do despacho de subdelegação 
de competências nº. 02/VHM/2011, de 3 de Janeiro de 2011, 
nos termos da Informação n.º Interno/2011/1210, de 
2011.02.01, referente ao período de 14 a 24 de Janeiro de 2011:  
 
EDOC/2011/3141- Interno/2011/557 de 14-01-2011 
Assunto: Reparação do banco do condutor da viatura n.º 1212 
da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/3154 - Interno/2011/558 de 14-01-2011 
Assunto: Reparação de 2 bancos da viatura n.º 1404 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/4279 - Interno/2011/803 de 20-01-2011 
Assunto: Aquisição de limitador e de molas para porta do 
condutor da viatura n.º 2006 da Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-01-20 
 
EDOC//2011/4956 - Interno/2011/900 de 24-01-2011 
Assunto: Reparações de avarias na viatura n.º 1609 da Frota 
Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos 
Data: 2011-01-24 
 
 
 


