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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2222  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“TRANSPORTE DE DOENTES EM AMBULÂNCIA” 
 

Em 29 de Dezembro de 2010, foi publicado o despacho 
19264/2010, assinado pelo Secretário de Estado da Saúde, 
para entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2011, garantindo o 
pagamento do transporte de doentes não urgentes apenas 
“aos utentes nas situações que preencham 
simultaneamente os seguintes requisitos: 
 
a) Em caso de clinicamente se justificar; 
 
b) Em caso de insuficiência económica” 
 
Quanto à aferição e demonstração da insuficiência 
económica, embora o mesmo despacho nada esclareça, na 
prática o que está a acontecer é que todos os utentes com 
rendimentos superiores ao salário mínimo nacional têm de 
efectuar o pagamento do respectivo transporte. 
 
Tal decisão do Ministério da Saúde, ao arrepio do que 
estava acordado com a LBP e as Associações de 
Bombeiros, está a causar uma grave limitação no acesso 
aos cuidados de saúde por parte dos idosos e, sobretudo, 
das pessoas que dispõem de menos recursos económicos 
e a lançar a confusão junto dos Corporações de 
Bombeiros. 
 
As Associações de Bombeiros Voluntários ao longo dos 
anos fizeram investimentos em viaturas/ambulâncias e 
contrataram profissionais. As pessoas ao serviço dos 
corpos de bombeiros não realizam exclusivamente 
transporte de doentes, antes estão disponíveis para vários 
tipos de ocorrências. 
 
Se essas pessoas tiveram de ser dispensadas por 
insuficiência económica das respectivas associações de 

bombeiros, é todo o sistema de socorro do nosso país que 
fica depauperado. 
 
No nosso concelho este é e será um sério problema se 
tivermos em conta que a população cada vez está mais 
carenciada e, a título exemplificativo, só uma corporação 
de Bombeiros já teve uma redução de mais de 130 
serviços, numa pequena amostra de parte do mês de 
Fevereiro (1 a 18) comparativamente com igual período 
do mês de Janeiro do presente ano. 
 
Assim, os eleitos da CDU propõem que a Câmara 
Municipal de Odivelas, reunida em 4ª Reunião Ordinária 
em 22 de Fevereiro de 2011, delibere: 
 
Expressar a sua preocupação com a situação criada e 
solidarizar-se com a população atingida; 
 
Partilhar as preocupações e solidarizar-se com a Liga dos 
Bombeiros Portugueses e as Corporações de Bombeiros 
do nosso concelho; 
 
Solicitar a suspensão imediata do despacho 19264/2010 
do Sr. Secretário de Estado da Saúde; 
 
Sugerir que através do diálogo entre as partes se encontra 
uma solução que não penalize nem as populações nem as 
Associações de Bombeiros, nem ponha em causa o direito 
à saúde; 
 
Odivelas, 22 de Fevereiro de 2011 
 
Os Vereadores da CDU” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA COM A ABAE/FEE 
 

Continuidade do Programa Eco-Escolas através da 
Parceria a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
ABAE/FEE - Associação Bandeira Azul da 
Europa/Fundação para a Educação Ambiental, programa 
que se destina preferencialmente às Escolas do Ensino 
Básico e pretende encorajar e apoiar os estabelecimentos 
de ensino na melhoria do seu desempenho ambiental, 
através da promoção de comportamentos ambientalmente 
correctos, bem como a integração dos princípios da 
Agenda 21 na Filosofia da Escola. O Programa Eco-
Escolas certifica ambientalmente através da atribuição de 
um Galardão (que inclui a atribuição de uma bandeira 
verde, um certificado e o direito à utilização do logótipo 
do programa Eco-Escolas nos materiais escolares), as 
Escolas que cumpram a metodologia de acção constituída 
pelos sete passos: 
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1. conselho eco-escolas; 
2. auditoria ambiental; 
3. plano de acção; 
4. monitorização/avaliação; 
5. trabalho curricular; 
6. divulgação à comunidade; 
7. eco-código. 
Além do cumprimento destes 7 passos as escolas devem 
promover actividades que abordem os temas base: água, 
resíduos, energia e, complementarmente, biodiversidade, 
agricultura biológica, espaços exteriores, ruído, transporte, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/1157, de 2011.01.31. 

 
 

“Parceria 
ABAE-Município de Odivelas 

2010/2011 
Termos da Parceria ABAE/Municípios 

 
1- A Autarquia compromete-se a: 
 
- Colaboração ABAE/Município nos termos acordados 
por ambas; 

- Reconhecimento da importância do desenvolvimento do 
Programa ECO-ESCOLAS, nas escolas inscritas; 

- Compromisso de apoio, dentro das possibilidades de 
cada Município às Iniciativas que as escolas se propõem 
desenvolver; 

- Contribuição simbólica de 20 € por cada escola inscrita, 
destinada a comparticipar nalgumas das despesas 
inerentes à implementação do programa (produção e 
distribuição e envio de materiais, formação, 
contribuição à Fee por escola inscrita, deslocações, 
mailings, despesas administrativas, etc.) 

- Contribuição para atribuição do Galardão de 50 € por 
cada escola galardoada com a Bandeira Verde, destinada 
a comparticipar nalgumas das despesas inerentes à 
atribuição do Galardão (produção das bandeiras, 
produção de certificados, organização do Dia Bandeiras 
Verdes, etc.) 

 
2- A ABAE compromete-se a: 
 
- Colaboração ABAE/Município nos termos acordados 
por ambas; 

- Privilegiar o desenvolvimento de acções com as 
autarquias parceiras; 

- Colaboração ou participação com o Município Parceiro 
na realização de acções ou eventos de educação 
ambiental promovidos pelo Município, que envolvam as 
escolas; 

- Acompanhamento em termos de formação e informação 
a todas as escolas inscritas no Programa ECO-
ESCOLAS; 

- Envio de Cópia do Plano de Acção das Escolas do 
Município quando solicitado; 

- Listagem no site da ABAE ( www.abae.pt) de todas as 
autarquias parceiras com linking para a respectiva página 
municipal; 

- Fazer constar nos certificados Eco-Escolas entregues a 
cada escola Galardoada, a declaração do apoio do 
respectivo Município. Todas as escolas dos concelhos 
com os quais se estabelece a parceria terão o seu 
Certificado Eco-Escola chancelado com o logótipo do 
Município; 

- Emissão de um Certificado para o Município 
mencionando o número e nome das Eco-Escolas 
galardoadas no concelho; 

- Entrega de uma Bandeira de Secretária para o Município 
identificada com o ano da Parceria; 

- Disponibilização da Exposição de trabalhos Eco-
Códigos de forma gratuita (desde que levantada e 
entregue nas nossas instalações) para os Municípios 
Parceiros; 

- Difusão e publicação nos órgãos de comunicação social 
e no Boletim da ABAE – “TerrAzul notícias” - do 
“MAPA BANDEIRAS VERDES” - Eco-Escolas e 
respectivos municípios. 

 
Pela Associação Bandeira Azul da Europa 
 
Pela Câmara Municipal de ____________” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 
 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
NA FREGUESIA DO OLIVAL BASTO 

 
Protocolo de Cooperação entre o Município de Odivelas e 
o Instituto Superior Técnico, nos termos da minuta de 
protocolo (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23/2010, de 7 de Dezembro, pág. 11) e, para 
efeitos da sua cláusula primeira, parceria com a Câmara 
Municipal de Odivelas no âmbito da candidatura ao 
Projecto de Investigação Científica na Freguesia do Olival 
Basto, a apresentar pelo Instituto Superior Técnico à 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/1543, de 
2011.02.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UTILIZAÇÃO DE PAVILHÃO MUNICIPAL 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA 
DEFICIENTES MOTORES (ANDDEMOT) 

 
Atribuição à Associação Nacional de Desporto para 
Deficientes Motores (ANDDEMOT), de isenção total do 
pagamento de taxas pela utilização do Pavilhão Municipal 
Susana Barroso, num valor global de € 540,00 
(Quinhentos e quarenta euros), para a realização da Fase 
de Play Off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, no 
dia 12 de Março de 2011, de acordo e nos termos 
propostos na informação nº interno/2011/1496, de 2011-
02-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO “COMTACTO NA RUA” 
 

 
 

INTEGRAÇÃO NO PLANO ESTRATÉGICO CONCELHIO DE 
PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 

 
Integração do Projecto “ComTacto na Rua”, projecto que 
tem como entidade promotora a Junta de Freguesia de 
Odivelas, no Plano Estratégico Concelhio de Prevenção 
das Toxicodependências de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2011/1141, de 2011-
01-28. 
 
O Projecto “ComTacto na Rua” procura atingir os 
seguintes Objectivos: 
 
Gerais: 
 
- Conhecer e aprofundar técnicas de intervenção com a 
população alvo; 

- Desenvolver intervenção que incida na Prevenção e 
redução de comportamentos de risco, bem como na 
sensibilização e encaminhamento da população alvo 
para as instituições existentes na comunidade; 

- Criar relações de cooperação com as instituições que 
estejam de alguma forma relacionadas com a população 
alvo, visando a criação de canais de troca de 
informações, colaboração nos meios e nas intervenções 
a realizar; 

- Promover a intervenção social de forma a melhorar a 
qualidade de vida da população alvo. 

 
Específicos: 
 
-Disponibilizar informações relativas à Prevenção e ao 
consumo de drogas à população alvo; 

- Promover comportamentos e estilos de vida saudáveis; 

- Informar a população alvo relativamente às instituições e 
serviços com intervenção psicossocial no plano das 
drogas e toxicodependências e proceder a 
encaminhamentos; 

- Identificar os Sem-Abrigo da Freguesia de Odivelas e 
suas principais características; 

- Criar relação de confiança na intervenção com os Sem-
Abrigo residentes na Freguesia de Odivelas; 

- Articular a intervenção social com os recursos existentes 
no Concelho; 

- Intervir junto dos Sem-Abrigo, prevenindo novas 
situações. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A UNIÃO DE 
MULHERES ALTERNATIVA E RESPOSTA – UMAR 

 
Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a UMAR – União de Mulheres Alternativa e 
Resposta, no âmbito da implementação do Projecto 
BIG/Escola da Igualdade de Género, no Concelho de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação nº 
interno/2011/1983, de 2011-02-17, e nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

Entre a UMAR - União de Mulheres Alternativa e 
Resposta e a Câmara Municipal de Odivelas estabelece-se 
o seguinte protocolo de parceria, no âmbito do 
desenvolvimento do projecto BIG/ Escola da Igualdade 
de Género, que tem como principais objectivos e 
actividades: 
 
- Desconstruir estereótipos de género e valorizar atitudes 
e práticas inseridas numa perspectiva de novas 
masculinidades que contribuam para a igualdade efectiva 
entre rapazes e raparigas; 
 
- Envolver escolas, autarquias e outros agentes sociais na 
promoção de práticas de cultura e cidadania viradas para a 
Igualdade de Género; 
 
- Dinamizar a intervenção sócio-artística e cultural dos 
jovens e das jovens nas escolas e no espaço comunitário 
como co-construtores de uma Escola da Igualdade sem 
paredes, mas como práticas comuns emancipatórias e 
cidadãs; 
 
- Contribuir para um engajamento activo das/dos jovens 
na recusa das múltiplas discriminações e situações de 
violência e exclusão; 
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- Desenvolver formas de cidadania inclusivas, assim como 
uma linguagem inclusiva que se reporte de forma explícita 
a rapazes e raparigas, a homens e mulheres. 
 
A UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, 
compromete-se a desenvolver as seguintes actividades: 
 
- Entrega de Kits bibliográficos na área da Igualdade de 
Género a bibliotecas escolares e municipais e realizar 
sessões de exploração dos kits bibliográficos; 
 
- Empréstimo da exposição itinerante “Mulheres e 
Cidadania e Novas Masculinidades” para circular pelas 
escolas do concelho; 
 
- Dinamização das Olimpíadas da Igualdade de Género no 
concelho com base em trabalhos de alunos/alunas nas 
escolas em diversas áreas: literatura, artes plásticas, 
fotografia, música, reportagem/vídeo; 
 
- Realização de sessões, debates, workshops, cursos-livres 
sobre os seguintes temas: 
 
- Prevenção da violência de género; 
- Desconstrução de estereótipos e novas masculinidades; 
- Direitos Humanos e Igualdade de Género; 
- Representações de Género nos media; 
- Violência nas relações de intimidade e no namoro; 
- Corpos e sexualidades; 
- Trabalho, discriminações e assédio sexual; 
- Linguagem inclusiva e não sexista; 
- Igualdade de Género, Ambiente e Território; 
- Feminismos e Percursos da Igualdade. 
 
- Intervir nas escolas dos vários graus de ensino através de 
sessões, trabalho com grupos de alunos/as em contexto 
de turma ou de biblioteca escolar; 
 
- Dinamizar com os e as jovens, em contexto de escolas, 
de bibliotecas municipais e de comunidade local, 
actividades artísticas, em diversas áreas com produção de 
materiais artístico-interventivos, que possam ser aplicados 
junto de outros públicos. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a: 
 
- Estabelecer contactos, com a biblioteca municipal, 
escolas, associações locais, que possam contribuir para o 
desenvolvimento do projecto; 
 
- Dinamização com o projecto BIG/Escola da Igualdade 
das OLIMPÍADAS DA IGUALDADE no concelho, 
nomeadamente: encetar contactos com os 
estabelecimentos de ensino; efectuar materiais de 
divulgação e certificados de participação; divulgar o 
projecto; promoção das Olimpíadas da Igualdade;  
 
- reunir com os professores e aferir quais as escolas e 
alunos que pretendem participar; elaborar regulamento; 
definir o(s) prémio(s) a atribuir; procurar patrocinadores 

para os prémios; disponibilizar espaço para a realização da 
final das Olimpíadas; definir quantas e quais as pessoas 
que farão parte do júri; convidar as pessoas que 
constituirão o júri; constituir o júri; 
 
- Cedência de espaços para a realização de acções, debates, 
workshops. 
 
Este protocolo de parceria só entra em vigor no caso do 
projecto BIG – Escola da Igualdade ser aprovado no 
âmbito da candidatura ao POPH/QREN. 
 
Odivelas, 10 de Março de 2011. 
 
Pela União de Mulheres Alternativa 

e Resposta 
Pela Câmara Municipal de 

Odivelas 
  

(Maria Manuela Góis e 
Salomé Coelho) 

(Susana de Carvalho Amador) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO KARINGANA WA KARINGANA 
APOIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na etapa 11 do 
edoc/2011/5441, anexo à informação n.º 
Interno/2011/1747, de 2011.02.11, para apoio à 
Associação Karingana Wa Karingana, por parte da 
Câmara Municipal de Odivelas, através da colaboração na 
divulgação da Campanha dessa Associação “Eu dou um 
Livro por um Sorriso de uma Criança Moçambicana, e 
Você?”. A colaboração consiste na sua divulgação 
electrónica junto das Juntas de Freguesia e Escolas do 
Concelho e ainda a impressão de duas cópias A3 do cartaz 
de divulgação, de forma a publicitar a campanha nas 
instalações da Biblioteca Municipal D. Dinis e pólo da 
Pontinha, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/1652, de 2011.02.10. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, aos 
Docentes e Discentes da Licenciatura de Geografia e 
Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a realizar em 
veículo municipal, no dia 25 de Fevereiro de 2011, para 
deslocação ao Concelho de Odivelas, de acordo com o 
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proposto na informação n.º Interno/2011/1747, de 
2011.02.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Odivelas Futebol Clube, enquadrável no disposto da 
alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 
da Lei 159/99, de 14 de Setembro, a realizar em veículo 
municipal, do dia 25 a dia 26 de Fevereiro de 2011, para 
deslocação a Portimão, com um custo total estimado em 
€463,40, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/1945, de 2011.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2011/1763, de 2011.02.15, de aprovação da 
atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Instituto Português de Pedagogia Infantil, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, realizado em veículo 
municipal, no dia 17 de Fevereiro de 2011, para 
deslocação ao Centro Cultural da Malaposta, com um 
custo total estimado em €59,00, de acordo com o 
proposto na informação acima mencionada. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Instituto Português de Pedagogia Infantil, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) - Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal, no dia 10 de Março de 2011, para deslocação à 
Biblioteca de Odivelas e no dia 11 de Março de 2011, para 
deslocação à Quinta Pedagógica dos Olivais, com um 
custo total estimado em €125,80, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/1872, de 
2011.02.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL PRESA CASAL DO RATO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar 
em veículo municipal, no dia 12 de Março de 2011, para 
deslocação a Barro, com um custo total estimado em 
€110,34, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/1545, de 2011.02.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO FUTSAL DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Associação Futsal de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 26 de Fevereiro de 2011, para deslocação a Penafiel 
com um custo total estimado em €381,81, no dia 3 de 
Março de 2011, para deslocação a Évora, com um custo 
total estimado em €236,67, no dia 16 de Abril de 2011, 
para deslocação a Vila Real, com um custo total estimado 
em €417,98, e no dia 7 de Maio de 2011, para deslocação a 
Braga, com um custo total estimado em €368,81, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/1540, de 2011.02.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GINÁSIO CLUBE DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Ginásio Clube de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 12 de Março de 2011, para deslocação a Travassô, com 
um custo total estimado em €342,81, no dia 26 de Março 
de 2011, para deslocação a Aveiro, com um custo total 
estimado em €358,18, e no dia 9 de Abril de 2011, para 
deslocação a Valongo/Vouga, com um custo total 
estimado em €350,50, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/1943, de 2011.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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URBANISMO 
 

 
 

URBANIZAÇÃO DO CASAL DA GRANJA, ARROJA, ODIVELAS 
PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE 

LOTEAMENTO N.º 1/88. (DGOU) 
PROCESSO N.º 16.349/U 

 
Alteração ao alvará de licença de loteamento n.º 1/88, nas 
condições da informação técnica constante de folhas 928 a 
folhas 931, do processo n.º 16.349/U. O pedido de 
alteração da licença administrativa apresentado ao abrigo 
do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua 
redacção dada pela Lei 60/2007 de 04-09, diz respeito à 
alteração quanto às características e indicadores 
urbanísticos dos lotes 39 e 40, com vista à construção de 
um futuro edifício com o uso de actividades económicas 
(equipamento social e pré-escolar, creche e jardim de 
infância. As alterações caracterizam-se pela adaptação dos 
lotes 39 e 40 para a actividade de creche e jardim-de-
infância, normalizando a terminologia relativa ao uso 
urbanístico dos lotes para os conceitos constantes do 
PDM e RMEU em vigor, passando assim de “lojas/centro 
comercial” para o uso genérico de actividades económicas. 
Aumento da volumetria dos dois lotes de um piso mais 
uma cave para dois pisos acima da cota de soleira. É 
mantida a configuração original dos lotes e áreas de 
construção total. As alterações propostas não alteram nem 
agravam os indicadores urbanísticos previstos no PDM. 
De acordo com o proposto na informação n.º 
04/APV/2011, de 17-01-2011. 
 
(Aprovado por maioria) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CEMITÉRIO DE ODIVELAS 
 

Decisão de contratar, perspectivando a formação de 
contrato de concepção, construção e concessão da 
exploração do forno crematório e complexo funerário e 
de concessão de exploração do cemitério municipal de 
Odivelas, respeitante a: elaboração de estudos e projectos 
de execução relativos ao forno crematório e ao complexo 
funerário, elaborados de forma a dar resposta ao previsto 
no programa funcional definido; execução das obras de 
construção do forno crematório e complexo funerário, 
bem como de todas as obras necessárias à concretização 
do Plano de Investimentos; exploração, gestão 
manutenção e conservação do cemitério municipal de 
Odivelas. A fazer-se nos termos e condições definidas no 
Programa do Procedimento e no Caderno de encargos, e 
nos termos e condições definidos nos documentos anexos 
à informação n.º 1838/2011, de 2011-02-15,de acordo 
com o proposto na informação n.º 1838/2011, de 2011-
02-15, bem como aprovar as peças do procedimento, 
anexas à informação referida. Designação do Júri do 
Concurso, integrando os seguintes elementos: 
 
Efectivos: 
 
- Presidente - Dr.ª Regina Meneses, Directora do 
Departamento de Ambiente e Transportes; 
 
- Vogal – Eng.º António Lopes, Chefe da Divisão de 
Instalações e Equipamentos Municipais, que substituirá o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
 
- Vogal – Arqt.º Pedro Pires, Técnico Superior. 
 
Suplentes: 
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- Dr.ª Alexandra Mendes, Chefe da Divisão de Controlo 
Ambiental; 
- Dr.ª Manuela Seringa, Técnica Superior. 
 
Delegação no Júri do concurso das seguintes 
competências: 
 
a) Prestar os esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do concurso nos 
termos e prazos previstos no artigo 50.º n.º 2 do Código 
dos Contratos Públicos. 
 
b) Proceder à rectificação de erros ou omissões das peças 
do procedimento nos termos e prazos previstos no artigo 
50.º n.º 2 do Código dos Contratos Públicos. 
 
c) Decidir quanto à prorrogação do prazo fixado para a 
apresentação das propostas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

QUINTA DO ESPÍRITO SANTO 
 

 
 

PROCEDIMENTO DE ARRENDAMENTO PARA 
FINS NÃO HABITACIONAIS 

 
Autorização do procedimento de arrendamento para fins 
não habitacionais da área de 514 m2, sita na Quinta do 
Espírito Santo, em Odivelas, por ajuste directo, nos 
termos do artigo 61.º do Decreto-Lei 280/2007, de 7 de 
Agosto. O valor da renda e as condições a que fica sujeito 
terão como base os indicados no Programa de 
Procedimento e Caderno de Encargos, com respectivos 
anexos, aprovados na 5.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 23 de 
Junho de 2010, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 12 de 29 de Junho de 2010, página 15), nos 
termos e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/01797, de 2011-02-1. 
 
O procedimento em causa deverá ser conduzido pela 
Comissão nomeada no anterior procedimento, com as 
seguintes alterações. 
 
Elementos Efectivos: 
 
Presidente – Exmo. Sr. Chefe da Divisão de Gestão 
Patrimonial, Dr. António Carrilho; 
 
Vogal – Exmo. Sr. Dr. Miguel Ferreira, Técnico Superior 
da Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural; 
 
Vogal – Exmo. Sr. Eng.º Vítor Almeida, Técnico Superior 
da Divisão de Instalações Equipamentos Municipais. 
 

Elementos suplentes, que substituirão, respectivamente, o 
Presidente e os Vogais, nas suas faltas e impedimentos: 
 
Dra. Maria João Batista, Técnica Superior da Divisão de 
Gestão Patrimonial: 
 
Dra. Ana Paula Santos, Técnica Superior da Divisão de 
Cultura, Turismo e Património Cultural; 
 
Arqº David Dionísio, Técnico Superior da Divisão de 
Instalações e Equipamentos Municipais. 
 
A decisão de adjudicação do imóvel só será válida, depois 
de convertida em despacho da Senhora Presidente da 
Câmara. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PINHAL DA PAIÃ 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO 
DE CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE PARQUE DE ARBORISMO 

 
Autorização de abertura de procedimento concursal 
tendente à concessão da exploração de parque de 
arborismo a instalar no Pinhal da Paiã, Freguesia da 
Pontinha, a fazer-se nos termos e condições definidos no 
programa do procedimento e caderno de encargos, anexos 
à informação n.º 1861/2011, de 15.02.2011, e que dela 
fazem parte integrante; 
 
Assim como, também de acordo com o proposto na 
referida informação: 
 
Aprovação das peças do procedimento; 
 
Designação do Júri do Concurso, integrando os seguintes 
elementos: 
 
Efectivos 
-Presidente - Dr.ª Regina Meneses, Directora do 
Departamento de Ambiente e Transportes; 
-Vogal - Eng.º José Fonseca, Chefe da Divisão de Infra-
Estruturas e Espaços Urbanos, que substituirá o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
-Vogal - Dr.ª Inês Lourenço, Técnica Superior; 
 
Suplentes 
-Arq.ª Pedro Pires, Técnico Superior; 
-Eng.ª Carla Silva, Técnica Superior. 
 
E ainda, alteração ao artigo 3.º do Programa de Concurso, 
proposta no decurso da discussão deste ponto, conforme 
consta da minuta da acta desta reunião de Câmara. 
 
(Aprovado por maioria) 
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TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E 
SEU REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Nos termos do artigo 8º, da Lei n.º 53-E/2006, 29 de 
dezembro, que estabelece o regime geral das taxas das 
Autarquias Locais, e da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na sua atual redação, que estabelece o quadro de 
competências, assim como o regime jurídico de 
funcionamento dos órgãos dos municípios e das 
freguesias, a Câmara Municipal delibere e proponha, à 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do número 
6, do artigo 64º, e da alínea e) do número 2, do artigo 53º, 
a proposta de “Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e sua Liquidação e Cobrança - Município de 
Odivelas”, com as alterações propostas, decorrentes do 
período de discussão pública, de acordo com o proposto 
na informação Interno/2011/1709 de 10-02-2011. 

 
 

“A Proposta de alteração ao Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas Municipais e seu Regulamento de 
Liquidação e Cobrança do Município de Odivelas, 
aprovado na 2.ª Reunião da 1.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, de 20 de novembro de 
2009 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
22/2009, de 30 de novembro), publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2010, com as 
alterações aprovadas na 2.ª Reunião da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 2 de 
junho de 2010 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 11/2010, de 15 de junho), foi aprovada na 
26ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizadas no dia 21 de dezembro de 2010; 
 
Em cumprimento do disposto no artigo 118º, do Código 
de Procedimento Administrativo e, demais legislação 
aplicável, o projeto de revisão foi objeto de apreciação 
pública, tendo sido publicitado por Edital da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Edital nº 
134/PRES/2010, de 22 de dezembro, e, publicado, na 
íntegra, em Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 25/2010, de 31 de dezembro. 
 
Como resultado do período de discussão pública, e 
atendendo que, também, no decorrer do mesmo, 
ocorreram alterações legislativas e jurisprudenciais 
significativas, o Grupo de Trabalho, nomeado pelo 
Despacho nº 58/PRES/2010, de 17 de junho, considerou 
pertinente atender e apresentar as seguintes alterações: 
 
I. Eliminado o número 2 do artigo 5º; 
 
II. Nova redação ao número 2 do artigo 5º, antigo número 

3; 
 

Artigo 5.º 
Redução ou isenção específica em situações de cumulação 

de exploração de atividades económicas e 
outras situações especiais 

 
1- ………………………………………………………. 
 
2- Pela colocação de suportes publicitários em edificações, 
utilizando anúncios luminosos ou diretamente iluminados, 
quando estes sejam complementares dos anúncios e não 
entrem na sua medição, com recurso à utilização de 
energias alternativas, ao valor resultante da aplicação da 
fórmula prevista no n.º 5, do artigo 62.º, do presente 
Regulamento, é aplicável uma redução de 50%. 
 
3- (antigo número 4) …………………………………… 
 
III. Nova redação aos artigos 14º, 68º, 94º, 109º, 110º, 
111º, e aos nº 2, 6 e 7 do artigo 158º, bem como, incluir o 
nº 8 do artigo 158º e nova redação da Secção II, Do 
Capítulo VIII, Do Livro II; 

 
Artigo 14.º 

Dossiers de candidatura do “Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e à Criação do Próprio 

Emprego” – Isenção específica 
 

1- Os requerentes de dossiers de candidatura ao 
PAECPE, previstos no Livro II, Capitulo VIII, Secção 
II, nos artigos 109º e 110º, do presente Regulamento, 
ficam isentos do pagamento de taxas, quando os 
respetivos projetos se destinem a ter concretização na área 
geográfica do Município de Odivelas. 
 
2- ……………………………………………………….. 

 
Artigo 68.º 

Suportes publicitários em propriedade particular 
 

1- Pelo pedido de afixação ou inscrição de 
mensagens publicitárias                                         47,52 
 
2- A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, 
nomeadamente em painéis, videopaineis, mupis, 
monopostos, mastros, relógios, termómetros, colunas, 
reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, 
insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, cartazes de 
papel, telas, lonas, ou outros suportes ou materiais, que 
se divisem da via pública, dependem de prévia 
autorização para verificação da conformidade com as 
normas legais e regulamentares em vigor e estão sujeitas 
ao pagamento do valor resultante da aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
V= P x M x R 
 
Em que: 
 
P= Por mês de utilização, ou fração 
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M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do 
suporte publicitário 
R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por 
estrutura do suporte publicitário                             6,00 

 
Artigo 94º 

Bloqueamento, remoção e depósito de veículos 
 
Pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos, 
são devidas as taxas legalmente fixadas por Portaria, 
nos termos do Código da Estrada.  

 
SECÇÃO II 

Candidaturas aos Programas de Apoio ao 
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego 

- Registos de Cidadãos da União Europeia 
 

Artigo 109.º 
Criação do Próprio Emprego 

 
Pela elaboração de dossiers de candidatura à CPE por 
beneficiários de prestações de desemprego, no âmbito 
das candidaturas ao PAECPE                                 347,65 

 
Artigo 110.º 

Candidaturas às Linhas de Créditos 
MICROINVEST e INVEST+ 

 
Pela elaboração de dossiers de candidatura às Linhas de 
Créditos MICROINVEST e INVEST+, no âmbito 
das candidaturas ao PAECPE                             427,20 

 
Artigo 111.º 

Registo de Cidadãos da União Europeia 
 

Pelo certificado de registo, emissão de documentos e 
cartão de residência, bem como, pelos demais atos 
administrativos, são devidas as taxas fixadas pelas 
Portarias definidas no quadro da Lei que Regula o 
Exercício do Direito de Livre Circulação e 
Residência dos Cidadãos da União Europeia. 

 
Artigo 158.º 

Pagamento em prestações 
 

1 – ……………………………………………………… 
 
2 – O pagamento em prestações poderá ser efetuado até 
um máximo de seis prestações mensais, sempre que o 
valor apurado para cada prestação não seja inferior a 1 
UC, salvo disposição legal em contrário.  
 
3 – ……………………………………………………… 
 
4 – ……………………………………………………… 
 
5 – ……………………………………………………… 
 

6 – A autorização do pagamento de taxas, em 
prestações, está condicionada à prestação de caução, 
salvo disposição legal em contrário. 
 
7 – Nas taxas a que refere o n.º 2, do artigo 51.º, do 
presente regulamento, com um valor superior a €1.000,00, 
o Município de Odivelas poderá aceitar o pagamento em 
prestações, por prazo não superior a 3 anos, mediante 
requerimento fundamentado dos interessados e sempre 
que o valor apurado para cada prestação não seja 
inferior a 2 UC, salvo disposição legal em contrário.  
 
8 – As taxas devidas nos termos do n.º 2, do artigo 
51.º, do presente regulamento, podem ser, em casos 
devidamente fundamentados, por deliberação da 
Câmara Municipal, dispensadas da prestação da 
caução prevista no n.º 6, do presente artigo.(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VERTENTE SUL 
 

 
 

WORKSHOPS DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIAS E PROCESSOS DE PLANEAMENTO PARTICIPATIVO 

 
Adjudicação ao GESTUAL/CIAUD - Centro de 
Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design, 
através da figura de ajuste directo, da prestação de 
serviços para a concretização da operação “Workshops de 
Participação e Desenvolvimento de Tecnologias e 
Processos de Planeamento Participativo”, inserida no 
Programa de Acção - Parcerias para a Regeneração da 
Vertente Sul do Concelho de Odivelas, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2011/1422, de 
2011.02.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS ENCOSTAS 
 

Adjudicação ao LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, I.P., através da figura de ajuste directo, 
da prestação de serviços para a concretização da operação 
“Estudos Geológicos para a Consolidação das Encostas”, 
inserida no Programa de Acção - Parcerias para a 
Regeneração da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/90, de 2011.01.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
16 15 de Março de 2011 Ano XII - N.º 4 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

22..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1111  ddee  MMaarrççoo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

TERCEIRA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2011 
TERCEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (EXTRAORDINÁRIA) 

 
Terceira Alteração Orçamental de 2011, nos termos dos 
Mapas anexos à informação n.º Interno/2011/2611, de 
2011.03.04, e que farão parte integrante da acta da 
presente reunião. 
 
“A 3.ª Alteração Orçamental de 2011, reveste-se de 
carácter extraordinário e tem como intuito único proceder 
ao ajustamento de algumas rubricas do orçamento de 
Despesas com o Pessoal. 
 
A Modificação à Despesa totaliza 26.000,00 Euros (vinte e 
seis mil euros), verificando-se uma manutenção do total 
de despesas corrente e de capital, conforme quadro síntese 
abaixo: 
 
 

Modificação Despesa 
(Quadro Síntese) 

 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 26.000,00 26.000,00 

Total de Despesas de Capital 0,00 0,00 

Total Geral 26.000,00 26.000,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

CLARIFICAÇÃO RELATIVA À BASE DE INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO 
DE REMUNERAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 
Clarificação no sentido de que a redução, nos honorários 
dos prestadores de serviços, prevista no artigo 19.º e no 
22.º da Lei do Orçamento de Estado para 2011, seja 
calculada sobre os valores em vigor à data da aprovação 
do Plano de Contenção Financeira para 2010, aprovado 
na 5.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 23 de Junho 2010 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 12/2010, de 29 de Junho, 
pág. 15), de acordo com a Proposta n.º 7/PRES/2011, de 
22 de Fevereiro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RENOVAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 

Renovação de vários Contratos de Prestação de Serviços, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/2063, de 2011.02.21. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Contratação de Prestação de Serviços em Regime de 
Avença - Técnico de Som, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/2118, de 2011.02.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 71/PRES/2011 
 

Assunto: Designação de Coordenadora dos Balcões de 
Atendimento Municipal na Loja do Cidadão  
 
Considerando que: 
 
1 – O Município de Odivelas presta um conjunto alargado 
de serviços na Loja do Cidadão garantindo o atendimento 
público relativo ao trabalho desenvolvido nas diversas 
unidades orgânicas que integram a Câmara Municipal de 
Odivelas;  
 
2 - Na Loja do Cidadão pratica-se um horário específico 
tendo em conta a necessidade em dar resposta aos 
munícipes para a resolução dos mais diversos assuntos.  
 
Toma-se necessário designar um Coordenador para as 
seguintes áreas de trabalho:  
 
- Loja do Munícipe / Balcão Turismo; 
- Balcão Empresa; 
- Licenciamentos Municipais não Urbanísticos. 
 
Assim, o Coordenador a designar deverá garantir: 
 
- A articulação entre as Unidades Orgânicas que operam 
na Loja do Cidadão e entre os Serviços Municipais e a 
entidade gestora da Loja do Cidadão, a AMA (Agência de 
Modernização Administrativa); 
 
- A coordenação do pessoal afecto às áreas de trabalho 
supra referidas;  
 
- A supervisão do economato dos balcões referidos.  
 
Nestes termos, designo, ao abrigo da competência prevista 
na alínea a), do n ° 2, do artigo 68 ° da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n ° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro a Dr.ª 
Fernanda Maria Pina da Costa Ramos, Coordenadora 
Técnica do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como Coordenadora das áreas de trabalho 
acima referidas, com efeitos à data do presente Despacho.  
 
 
 

Odivelas, 22 de Fevereiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 108/PRES/2011 
 

Assunto: Grupo de Trabalho para o acompanhamento das 
operações de intervenção, regularização/ requalificação de 
linhas de água no concelho de Odivelas 
 
Considerando que: 
 
Os trabalhos de regularização/requalificação das linhas de 
água existentes no Concelho de Odivelas, como acontece 
em Caneças, na Ribeira de Caneças (junto à Rua das 
Ribeiras,) e na freguesia da Pontinha, na Estrada da Paiã, 
com a linha de água afluente do Rio da Costa, 
direccionada com a Escola EB1 da Urmeira, ou outros 
locais, que venham a carecer de intervenção e que possam 
vir a ser analisados neste âmbito, exigem a preparação de 
todas as operações de intervenção a efectuar;  
 
As intervenções de regularização/requalificação destas 
linhas de água, poderão vir a incluir a correcções do perfil 
hidráulico e a sustentação das respectivas margens, 
contemplando todos os trabalhos necessários a colmatar 
as deficiências existentes nos pontos críticos identificados; 
 
No caso específico das zonas identificados no Ponto 1) 
existem situações de assoreamento e fragilidade das 
margens, entre outros problemas, que levam ao 
comprometimento do escoamento, e exigem uma 
intervenção de regularização, que garanta a estabilidade do 
curso de água, bem como o eficiente escoamento do 
caudal; 
 
É necessário que as unidades orgânicas com intervenção 
directa nesta área se reúnam, regularmente, no sentido de 
apresentarem e proporem ao executivo municipal, os 
projectos e toda a documentação necessária à prossecução 
dos objectivos estabelecidos ou a estabelecer; 
 
O resultado de tal trabalho deverá ser dado a conhecer à 
Administração de Região Hidrográfica do Tejo, I.P. 
(ARH), no sentido de, tendo em conta a experiência deste 
organismo nesta matéria, ser encontrada, a melhor solução 
técnica para as referidas linhas de água, de forma a serem 
garantidas as condições de escoamento das mesmas, e 
evitarem-se obstruções, estrangulamentos, riscos de cheia, 
ou outros danos, sempre com o pressuposto da 
reabilitação das respectivas zonas ribeirinhas; 
 
Determino que seja constituído um Grupo de Trabalho 
para o acompanhamento das operações de intervenção, 
regularização/requalificação de linhas de água no 
concelho de Odivelas, com a seguinte composição: 
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- Eng.ª Rita Meira – Divisão de Ambiente e Valorização 
Paisagística (DAVP) do Departamento de Ambiente e 
Transportes (DAT); 
 
- Eng.ª Isália Castanho – Divisão de Ambiente e 
Valorização Paisagística (DAVP) do Departamento de 
Ambiente e Transportes (DAT); 
 
- Arq. Telmo Pina – Divisão de Planeamento Urbanístico 
e de Projectos Especiais (DPUPE) do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico (DGOU); 
 
- Arq. Teresa Rego – Equipa de Projecto do Plano 
Director Municipal, Projectos Especiais e Energia 
(EPPDMPEE) do Gabinete de Planeamento Estratégico 
(GPE); 
 
- Arq. António Monteiro – Divisão de Estudos e 
Projectos (DEP) do Departamento de Obras Municipais 
(DOM); 
 
- Dr.ª Sandra Neto – Divisão de Apoio Empresarial, 
Emprego e Projectos Co-Financiados (DAEEPCF) do 
Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial 
(DGFP). 
 
Mais determino que este Grupo de Trabalho seja 
coordenado pela Eng.ª Rita Meira que, nas suas ausências 
e impedimentos será substituído pela Eng.ª Isália 
Castanho. 
 
Odivelas, 28 de Fevereiro de 2011 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 109/PRES/2011 
 

Assunto: Revogação do Despacho n.º 14/PRES/2011, de 
3 de Janeiro, que nomeou em regime de substituição 
Sérgio Manuel da Conceição Pipa, no cargo de Director 
do Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial 
 
Considerando que: 
 
Através do meu Despacho n.º 14/PRES/2011, de 03 de 
Janeiro, publicado em 25 de Janeiro de 2011 no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1, foi 
nomeado, em regime de substituição, o Senhor Dr. Sérgio 
Manuel da Conceição Pipa, no cargo de Director do 
Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial. 
 
No âmbito desta Unidade Orgânica, é necessário proceder 
à redistribuição de funções ao abrigo da competência 
prevista no artigo 68 º, n.º 2, alínea a) da Lei n º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 
 

Nesta conformidade, revogo, a pedido do próprio, o meu 
Despacho de Nomeação em Regime de Substituição n.º 
14/PRES/2011, de 03 de Janeiro, publicado em 25 de 
Janeiro de 2011 no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 1, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 138.º, 140.º, 142.º a 145.º todos 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, operando-se, 
consequentemente a caducidade de todos os Despachos 
de Delegação e Subdelegação de competências proferidos 
na vigência do Despacho ora revogado, nos termos do 
artigo 40.º, alínea b) do citado Código de Procedimento 
Administrativo. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 28 de Fevereiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 110/PRES/2011 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal no Director Municipal de 
Gestão e Administração Geral, Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura 
 
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 a 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 e Administração Geral, 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, licenciado em Direito, 
com faculdade de subdelegação, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito da 
Divisão Financeira e Divisão de Aprovisionamento, 
nomeadamente para: 
 
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; 
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4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40.º, nºs 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 Jurídico e Administração 

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

 
8. 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; 

 
9. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar todas as 
medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das suas decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em 
edital dos Actos Administrativos, quando 
obrigatórios; 

 
10. 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;  

11. 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; 

 
12. Coordenar a elaboração das Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Outras 
Actividades Relevantes) e do Orçamento do 
Município, promovendo o planeamento anual e 
plurianual de actividades, tanto na sua vertente 
operativa como orçamental, bem como colaborar na 
elaboração de outros instrumentos de planeamento e 
de gestão financeira;  

 
13. Acompanhar e controlar a execução dos Planos e 

Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação dessa 

execução e promover medidas de reajustamento, 
sempre que se verifique a ocorrência de desvios entre 
o programado e o executado;  

 
14. Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 

acordos, na sua incidência financeira, em que o 
Município participe;  

 
15. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 

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

 
16. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na 

execução de operações financeiras ao nível da 
aplicação de disponibilidades e da gestão da carteira 
de empréstimos;  

 
17. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 

que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços;  
 
18. Colaborar com a Divisão de Apoio Empresarial, 

Emprego e Projectos Comparticipados na gestão 
financeira destes projectos, preparando os respectivos 
elementos contabilísticos;  

 
19. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 

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

 
20. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o 

respectivo relatório; 
 
21. Elaborar estudos e propostas de tabelas de taxas e 

relativamente a receitas a cobrar pelo Município;  
 
22. Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 

Município, designadamente no que respeita à 
elaboração de planos de tesouraria; 

 
23. Propor directrizes, mediante análise económico-

financeira, para o aumento das receitas municipais;  
 
24. Colaborar na elaboração de relatórios que 

sistematizem aspectos relevantes da gestão financeira 
do Município; 

 
25. 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;  

 
26. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante; 

 
27. No âmbito da Divisão de Aprovisionamento, 

autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
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de 25.000 € (vinte cinco mil 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 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; 

 
28. Autorizar o pagamento das despesas no âmbito da 

Divisão de Aprovisionamento até ao limite de 25.000 
€ (vinte cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais 
intermédios de 2.º grau até ao limite de 1.500 € 
(mil e quinhentos euros); 

 
29. No âmbito da Divisão Financeira, 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 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; 

 
30. Autorizar o pagamento no âmbito da Divisão 

Financeira 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); 

 
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. 
 
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 Março de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 111/PRES/2011 
 

Assunto: Revogação do Despacho n.º 16/PRES/2011, de 
3 de Janeiro, que nomeou em regime de substituição Ana 
Cristina das Neves Mousinho, no cargo de Chefe da 
Divisão de Aprovisionamento 
 
Considerando que: 
 
Através do meu Despacho n.º 16/PRES/2011, de 
03/01, publicado em 25 de Janeiro de 2011 no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1, foi nomeada 
em regime de substituição a Senhora Dr.ª. Ana Cristina 
das Neves Mousinho, no cargo de Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento. 
 
No âmbito desta Unidade Orgânica, é necessário proceder 
à redistribuição de funções ao abrigo da competência 
prevista no artigo 68 º, n.º 2, alínea a) da Lei n º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 
 
Nesta conformidade, revogo, a pedido da própria, o meu 
Despacho de Nomeação em Regime de Substituição 
n.º 16/PRES/2011, de 03/01, publicado em 25 de 
Janeiro de 2011 no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 1, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 138.º, 140.º, 142.º a 145.º todos 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. 
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O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 4 de Março de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 112/PRES/2011 
 

Assunto: Aditamento ao Despacho n.º 108/PRES/2011 
Grupo de Trabalho para o acompanhamento das 
operações de intervenção, regularização/ requalificação de 
linhas de água no concelho de Odivelas 
 
Através do despacho 108/PRES/2011 foi divulgada a 
constituição do Grupo de Trabalho para o 
acompanhamento das operações de intervenção, 
regularização/ requalificação de linhas de água no 
concelho de Odivelas. 
 
Entretanto, tendo-se verificado a necessidade de 
integração de um elemento da Equipa de Projecto de 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas por forma a 
garantir o referido acompanhamento das operações de 
intervenção, regularização/ requalificação de linhas de 
água que percorrem as áreas críticas constituídas na área 
do Município, determino que o Arqt.º Nuno Neves da 
EPRUAC integre este Grupo de Trabalho. 
 
Odivelas, 04 de Março de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 113/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Inês 
Margarida Teixeira Lourenço, no cargo de Chefe da 
Divisão de Aprovisionamento 
 
Considerando que:  
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado na 4 ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro de 2010, ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 Setembro, que adapta à Administração 
Autárquica a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Aprovisionamento, o qual 
encontra-se actualmente vago. 
 
Nesta conformidade, e enquanto não for concluído o 
competente procedimento concurso, nomeio, em 
regime de substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 
do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 
de Agosto 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-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 
305/2009, de 23 de Outubro, Inês Margarida Teixeira 
Lourenço, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento, com efeitos a partir desta data. 
 
Odivelas, 9 de Março de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 114/PRES/2011 
 

Assunto: Medidas de Contenção da Despesa/Controlo 
Orçamental 
 
1. A actual situação financeira do Município impõe a 

adopção de medidas imediatas que conduzam à 
contenção efectiva dos níveis de despesa por parte de 
todos os serviços municipais, através de uma gestão 
criteriosa e rigorosa dos recursos disponíveis. 

 
2. Esta gestão requer um acompanhamento e controlo 

continuado da execução orçamental por parte da 
Presidente da Câmara, enquanto primeira responsável 
pela área da gestão financeira. 

 
Assim, e de acordo com o disposto no nº 2 do art. 69º da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, e no artigo 29º do 
Decreto Lei nº 197/99, de 8 de Junho, e ainda 
genericamente, no art. 35º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 
de Novembro, altero, com efeitos unicamente no ano de 
2011, os meus despachos de delegação e subdelegação de 
competências nos Senhores Vereadores e Directores 
Municipais, mediante a redução para metade dos valores 
respeitantes à realização de despesas e respectivos 
pagamentos, com locação e aquisição de bens e serviços, e 
com as empreitadas de obras públicas. 
 
Ao abrigo das mesmas disposições legais, faço ainda 
cessar para todos os restantes Dirigentes e 
Coordenadores, com efeitos unicamente ao ano de 2011, 
toda a competência para autorizar despesas e respectivos 
pagamentos, para realização de despesas com locação e 
aquisição de bens e serviços, e com empreitadas de obras 
públicas. 
 
A Divisão Financeira em todos os processos que se 
preveja um cabimento superior aos montantes definidos e 
não autorizados pela Presidente da Câmara, deve remeter 
os mesmos processos ao Gabinete da Presidência, para 
apreciação prévia. 
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Odivelas, 10 de Março de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 12/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo no Director Municipal de Gestão e 
Administração Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura 
 
Nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Director Municipal, Dr. 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, licenciado em 
Direito, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito da Divisão Jurídica, da Divisão de 
Licenciamentos e da Divisão Administrativa. 

 
I 
 

Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 

 
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 em Exercício de Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 2.500 € (dois mil e 

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

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
7. Assinar contratos de assistência técnica e de 

manutenção de equipamentos para a unidade 
orgânica; 

 
8. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e dos procedimentos em processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços, 
devendo para o efeito tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as 
notificações, mandados e pedidos de parecer a 
organismos exteriores e a publicação em edital dos 
Actos Administrativos, quando obrigatórios; 

 
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 respeitos pelas salvaguardas estabelecidas 
por Lei; 

 
10. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante ou subdelegante; 

 
11. Conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia 

com o disposto nas leis, regulamentos e posturas, nos 
termos da alínea o) do nº 2 do artigo 68º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
12. Exercer as competências previstas no artigo 9º n.º 4, 

artigo 12º n.º 1, artigo 18º n.º 4 e artigo 19º do 
Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro, 
relativamente ao licenciamento da instalação e 
funcionamento dos recintos de espectáculos e de 
divertimentos públicos; 

 
13. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 16 de Dezembro, designadamente: 
 
a) A prevista no artigo 5º, relativamente ao licenciamento 
do exercício da actividade de guarda-noturno, 
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b) A prevista no artigo 20º, relativamente ao registo de 
máquinas de diversão; 
 
14. Exercer a competência prevista no artigo 14º do 

Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro, 
relativamente à manutenção e inspecção de 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes, no que diz respeito à instrução do processo 
de contra-ordenação; 

 
15. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

209/2008, de 29 de Outubro, rectificado pelas 
Declarações de Rectificação n.º 77-A/2008, de 26/12, 
e 15/2009, de 10/02, relativamente ao registo e 
respectivos procedimentos no âmbito do Regime de 
Exercício da Actividade Industrial (REAI). 

 
II 
 

E, subdelego as competências que me foram 
subdelegadas pela Senhora Presidente da Câmara, 
para: 
 
1. Emitir matrículas e licenças de condução de 

ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 
50 cm3 e de veículos agrícolas, bem como o seu 
cancelamento, nos termos do artigo 12º do Decreto-
Lei nº 2/98, de 3 de Janeiro, na redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei nº 265-A/2001, de 28 de 
Setembro; 

 
2. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

309/2002, de 16 de Dezembro, relativamente aos 
procedimentos com vista ao licenciamento da 
instalação e funcionamento dos recintos de 
espectáculos e de divertimentos públicos, bem como 
ao processamento das contra-ordenações; 

 
3. Emitir e renovar cartões para o exercício de venda 

ambulante, nos termos do artigo 18º do Decreto-Lei 
n.º 122/79, de 8 de Maio; 

 
4. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 16 de Dezembro, designadamente: 
 
a) A prevista no artigo 10º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de vendedor 
ambulante de lotarias, 

 
b) A prevista no artigo 14º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
arrumador de automóveis; 

 
c) A prevista no artigo 18º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
acampamentos ocasionais; 

 
d) A prevista no artigo 23º, relativamente ao 

licenciamento da exploração de máquinas de diversão; 
 

e) A prevista no artigo 29º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de realização 
de espectáculos de natureza desportiva e de 
divertimentos públicos; 

 
f) A prevista no artigo 35º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de agências 
de venda de bilhetes para espectáculos públicos; 

 
g) A prevista no artigo 39º e artigo 40º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de fogueiras 
e queimadas; 

 
h) A prevista no artigo 41º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de leilões; 

 
i) A prevista no artigo 50º n.º 1, relativamente à 

instrução dos processos de contra-ordenação; 
 
5. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

320/2002, de 28 de Dezembro, relativamente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

 
6. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

2-A/2005, de 24 de Março, relativamente à emissão 
de autorização de utilização das vias públicas para a 
realização de actividades de carácter desportivo, 
festivo ou outras que possam afectar o trânsito 
normal; 

 
7. Receber os pedidos de instalação, modificação, 

comunicações de encerramento, e demais 
documentação no âmbito da instalação e modificação 
dos estabelecimentos de comércio ou de 
armazenagem de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços cujo funcionamento pode 
envolver riscos para a saúde e segurança das pessoas, 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 
Julho, assim como, encaminhar tais pedidos, quando 
necessário, para o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico. 

 
8. O processamento das contra-ordenações nos termos 

do artigo 30º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de Janeiro, no âmbito do Regulamento Geral do 
Ruído; 

 
9. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 370/99 

de 18 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2002, de 24 de Janeiro, no que diz respeito aos 
procedimentos com vista ao licenciamento de 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos alimentares, bem como de estabelecimentos 
de comércio de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços, cujo funcionamento envolve 
riscos para a saúde e segurança das pessoas. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique. 
 
Com este Despacho, revogo o meu Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 1/VMM/2011, de 
10 de Janeiro, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, alínea 
a) 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. 
 
O presente Despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 17 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º42 /PRES/2011, de 3/01/2011, 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 13/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo no Director Municipal de Gestão e 
Administração Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura 
 
Nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Director Municipal, Dr. 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, licenciado em 
Direito, as competências abaixo discriminadas que serão 

exercidas no âmbito da Divisão Jurídica, da Divisão de 
Licenciamentos, da Divisão Administrativa e da Divisão 
de Gestão Patrimonial. 

 
I 
 

Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores das unidades 

orgânicas referidas supra, 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 em Exercício de Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

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

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
7. Assinar contratos de assistência técnica e de 

manutenção de equipamentos para a unidade 
orgânica; 

 
8. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e dos procedimentos em processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços, 
devendo para o efeito tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as 
notificações, mandados e pedidos de parecer a 
organismos exteriores e a publicação em edital dos 
Actos Administrativos, quando obrigatórios; 
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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; 

 
10. Promover todas as acções necessárias à administração 

corrente do património municipal e à sua conservação 
nas unidades orgânicas sob a minha tutela, nos termos 
da alínea h) do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
11. Proceder aos registos prediais e patrimoniais do 

património imobiliário do Município, ou outros, nos 
termos da alínea i) do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
12. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante ou subdelegante; 

 
13. Conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia 

com o disposto nas leis, regulamentos e posturas, nos 
termos da alínea o) do nº 2 do artigo 68º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
14. Exercer as competências previstas no artigo 9º n.º 4 e 

artigo 12º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 
de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto – 
Lei n.º 268/2009, 29 de Setembro, relativamente ao 
licenciamento da instalação e funcionamento dos 
recintos de espectáculos e de divertimentos públicos; 

 
15. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 16 de Dezembro, designadamente: 
 
a) A prevista no artigo 5º, relativamente ao licenciamento 

do exercício da actividade de guarda-noturno, 
 
b) A prevista no artigo 20º, relativamente ao registo de 

máquinas de diversão; 
 
16. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

320/2002, de 28 de Dezembro, relativamente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes, no que diz 
respeito à instrução de processos de contra-
ordenação; 

 
17. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

209/2008, de 29 de Outubro, rectificado pelas 
Declarações de Rectificação n.º 77-A/2008, de 26/12, 
e 15/2009, de 10/02, relativamente ao registo e 
respectivos procedimentos no âmbito do Regime de 
Exercício da Actividade Industrial (REAI). 

 

II 
 

E, subdelego as competências que me foram 
subdelegadas pela Senhora Presidente da Câmara, 
para: 
 
1. Emitir licenças de condução de ciclomotores, 

motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e de 
veículos agrícolas, bem como o seu cancelamento, 
nos termos do artigo 12º do Decreto-Lei nº 2/98, de 
3 de Janeiro, na redacção que lhe foi conferida pelo 
Decreto-Lei nº 265-A/2001, de 28 de Setembro; 

 
2. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

309/2002, de 16 de Dezembro, relativamente aos 
procedimentos com vista ao licenciamento da 
instalação e funcionamento dos recintos de 
espectáculos e de divertimentos públicos, bem como 
ao processamento das contra-ordenações; 

 
3. Emitir e renovar cartões para o exercício de venda 

ambulante, nos termos do artigo 18º do Decreto-Lei 
n.º 122/79, de 8 de Maio; 

 
4. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 16 de Dezembro, designadamente: 
 
a) A prevista no artigo 10º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de vendedor 
ambulante de lotarias, 

 
b) A prevista no artigo 14º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
arrumador de automóveis; 

 
c) A prevista no artigo 18º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
acampamentos ocasionais; 

 
d) A prevista no artigo 23º, relativamente ao 

licenciamento da exploração de máquinas de diversão; 
 
e) A prevista no artigo 29º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de espectáculos de natureza desportiva e de 
divertimentos públicos; 

 
f) A prevista no artigo 35º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de agências 
de venda de bilhetes para espectáculos públicos; 

 
g) A prevista no artigo 39º e artigo 40º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de fogueiras 
e queimadas; 

 
h) A prevista no artigo 41º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de leilões; 
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i) A prevista no artigo 50º n.º 1, relativamente à 
instrução dos processos de contra-ordenação; 

 
5. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

320/2002, de 28 de Dezembro, relativamente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

 
6. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

2-A/2005, de 24 de Março, relativamente à emissão 
de autorização de utilização das vias públicas para a 
realização de actividades de carácter desportivo, 
festivo ou outras que possam afectar o trânsito 
normal; 

 
7. Receber os pedidos de instalação, modificação, 

comunicações de encerramento, e demais 
documentação no âmbito da instalação e modificação 
dos estabelecimentos de comércio ou de 
armazenagem de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços cujo funcionamento pode 
envolver riscos para a saúde e segurança das pessoas, 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 
Julho, assim como, encaminhar tais pedidos, quando 
necessário, para o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico. 

 
8. O processamento das contra-ordenações nos termos 

do artigo 30º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de Janeiro, no âmbito do Regulamento Geral do 
Ruído; 

 
9. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 370/99 

de 18 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2002, de 24 de Janeiro, no que diz respeito aos 
procedimentos com vista ao licenciamento de 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos alimentares, bem como de estabelecimentos 
de comércio de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços, cujo funcionamento envolve 
riscos para a saúde e segurança das pessoas. 

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

As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique. 
 
Com este Despacho, revogo o meu Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 12/VMM/2011, 
de 17 de Janeiro, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, 
alínea a) 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. 
 
Odivelas, 02 de Março de 2011. 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º42 /PRES/2011, de 3/01/2011, 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 14/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo na Chefe da Divisão de Apoio 
Empresarial, Emprego e Projectos Co-Financiados Dr.ª 
Sandra Maria Nogueira Neto 
 
Nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego na Chefe da Divisão de Apoio 
Empresarial, Emprego e Projectos Co-Financiados Dr.ª 
Sandra Maria Nogueira Neto, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito da respectiva 
Unidade Orgânica: 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 

 
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 em Exercício de Funções Públicas; 
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4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço 

 
5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição 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 
o cumprimento do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, 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 29/01; 

 
7. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Com este Despacho, revogo o meu Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 11/VMM/2011, de 10 
de Janeiro, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, alínea a) 
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. 
 
Odivelas, 02 de Março de 2011 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º42/PRES/2011, de 3/01/2011, 
(Mário Máximo) 

 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/VHM/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Senhor Vereador Hugo Martins no Adjunto do seu 
Gabinete de Apoio Pessoal, Senhor Dr. Luís Gomes da 
Costa 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 73.º n.º 4 da Lei 169/99 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e nos termos dos 
artigos 35.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91 de 15 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96 de 31 de Janeiro e em aditamento ao meu Despacho 
03/VHM/2011, de 03 de Janeiro de 2011, subdelego, pelo 
presente Despacho, durante o período de 28 de Fevereiro 
a 04 de Março, inclusive, período em que me encontrarei 
ausente por motivo de férias, no Adjunto do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. Luís Gomes da Costa, as 
seguintes competências que me foram delegadas e 
subdelegadas, que serão exercidas no âmbito do referido 
Gabinete e que a seguir se discriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

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

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

respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores 
afectos ao gabinete; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

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

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

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

6. Autorizar deslocações em serviço no País, 
exceptuando aquelas que envolvam a representação 
oficial do Município; 

 
7. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

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

 
9. Autorizar o pagamento das despesas realizadas nas 

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

 
10. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

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

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado.  
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido.  
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
O presente Despacho vigorará pelo período determinado, 
data a partir do qual se manterá em plena eficácia apenas, 
o anterior Despacho de Subdelegação de competências, 
Despacho 03/VHM/2011, de 03 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 25 de Fevereiro de 2011 

 
O Vereador 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 43/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTOR MUNICIPAL DE 
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 
 

DESPACHO N.º 5/DMGAG/2011 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director Municipal de Gestão e Administração Geral na 
Chefe de Divisão Financeira, Dra. Paula Susana do 
Nascimento Teixeira Gonçalves. 
 
Considerando que; 
 
A delegação e subdelegação de competências constituem 
instrumentos privilegiados de gestão, cabendo aos titulares 
dos cargos de direcção a promoção da sua adopção, 
enquanto meios que propiciam a redução de circuitos de 
decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada. 
 
Nestes termos, subdelego, na Senhora Chefe da Divisão 
Financeira, Dra. Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves, as competências que me foram delegadas pela 
Senhora Presidente, no Despacho de Delegação de 
Competências n.º 110/PRES/2011, de 01/03, ao abrigo 
do disposto no artigo. 5.º,n.ºs 2 e 3 do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelos Decretos-Leis n.º.s 104/2006, de 7 de Junho e 
305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou à 
Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro e alterado 
pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de Agosto e 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, conjugado com os artigos 36.º a 39.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º s 6/96, de 
31 de Janeiro e 18/2008, de 29 de Janeiro, as quais serão 
exercidas no âmbito desta Unidade Orgânica 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.Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das situações previstas no artigo 40.º, n.º s 3 e 4 
da Lei n.º 58/2008, de 09/09; que aprova o Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas; 
 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 
termos e com os limites previstos nos art.s 160.º e 161.º, 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, sempre que assim 
o exija o funcionamento do serviço;  
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5. 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 
 
6. 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;  
 
7. 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 
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 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; 
 
8. Autorizar o pagamento das despesas, cuja contracção 
tenha autorizado, até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros),  
 
9. Competências genéricas de gestão para instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
suas decisões; 
 

10. 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;  
 

11. Acompanhar e controlar a execução dos Planos e 
Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação dessa 
execução e promover medidas de reajustamento, sempre 
que se verifique a ocorrência de desvios entre o 
programado e o executado;  
 
12. Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 
acordos, na sua incidência financeira, em que o Município 
participe;  
 
13. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 
de acordo com a legislação em vigor e com os requisitos 
do modelo de gestão estabelecido no Município;  
 

14. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução 
de operações financeiras ao nível da aplicação de 
disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos;  
 
15. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 
que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços;  
 
16. Colaborar com a Divisão de Apoio Empresarial, 
Emprego e Projectos Comparticipados na gestão 
financeira destes projectos, preparando os respectivos 
elementos contabilísticos;  
 
17. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 
prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a favor 
do Município, no quadro dos contratos estabelecidos;  
 
18. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respectivo 
relatório;  
 
19. Elaborar estudos e propostas de tabelas de taxas e 
relativamente a receitas a cobrar pelo Município; 
  
20. Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 
Município, designadamente no que respeita à elaboração 
de planos de tesouraria; 
 
21. Propor directrizes, mediante análise económico-
financeira, para o aumento das receitas municipais;  
 
22. Colaborar na elaboração de relatórios que 
sistematizem aspectos relevantes da gestão financeira do 
Município 
 
23. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante; 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem 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. 
 
O presente despacho produz efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 9 de Março de 2011 
 

Por Delegação de Competências 
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O Director Municipal de Gestão e Administração Geral 
 

(Hernâni Boaventura) 
 
 
 

DESPACHO N.º 6/DMGAG/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director Municipal de Gestão e Administração Geral no 
Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial, Dr. António 
Manuel Delgado Carrilho. 
 
Considerando que; 
 
A delegação e subdelegação de competências constituem 
instrumentos privilegiados de gestão, cabendo aos titulares 
dos cargos de direcção a promoção da sua adopção, 
enquanto meios que propiciam a redução de circuitos de 
decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada. 
 
Nestes termos, subdelego, no Senhor Chefe da Divisão de 
Gestão Patrimonial, Dr. António Manuel Delgado 
Carrilho, as competências que me foram subdelegadas 
pelo Senhor Vereador Mário Máximo, no Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 13/VMM/2011, de 
02/03, ao abrigo do disposto no artigo. 5.º,n.ºs 2 e 3 do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º.s 
104/2006, de 7 de Junho e 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que adaptou à Administração Local o Estatuto do 
Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro e alterado pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de 
Agosto e 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com 
os artigos 36.º a 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos-Leis n.º s 6/96, de 31 de Janeiro e 18/2008, de 
29 de Janeiro, as quais serão exercidas no âmbito desta 
Unidade Orgânica 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. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das situações previstas no artigo 40.º, n.º s 3 e 4 
da Lei n.º 58/2008, de 09/09; que aprova o Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas; 
 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 
termos e com os limites previstos nos art.s 160.º e 161.º, 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, sempre que assim 
o exija o funcionamento do serviço;  
 

5. 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 
 
6. 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;  
 
7. 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 
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 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; 
 
8. Autorizar o pagamento das despesas, cuja contracção 
tenha autorizado, até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros),  
 
9. Promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua conservação, 
nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 68 º da Lei n.º 
169/99, 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. 
 
11. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem 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 pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
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existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 9 de Março de 2011 
 

Por Subdelegação de Competências 
O Director Municipal de Gestão e Administração Geral 

 
(Hernâni Boaventura) 

 
 
 

DESPACHO N.º 7/DMGAG/2011 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director Municipal de Gestão e Administração Geral na 
Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dr.ª Inês 
Margarida Teixeira Lourenço. 
 
Considerando que; 
 
A delegação e subdelegação de competências constituem 
instrumentos privilegiados de gestão, cabendo aos titulares 
dos cargos de direcção a promoção da sua adopção, 
enquanto meios que propiciam a redução de circuitos de 
decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada. 
 
Nestes termos, subdelego, na Senhora Chefe da Divisão 
de Aprovisionamento, Dr.ª Inês Margarida Teixeira 
Lourenço, as competências que me foram subdelegadas 
pela Senhora Presidente, no Despacho de Delegação de 
Competências n.º 110/PRES/2011, de 01/03, ao abrigo 
do disposto no artigo. 5.º,n.ºs 2 e 3 do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelos Decretos-Leis n.º.s 104/2006, de 7 de Junho e 
305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou à 
Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro e alterado 
pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de Agosto e 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, conjugado com os artigos 36.º a 39.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º s 6/96, de 
31 de Janeiro e 18/2008, de 29 de Janeiro, as quais serão 
exercidas no âmbito desta Unidade Orgânica 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. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das situações previstas no artigo 40.º, n.º s 3 e 4 
da Lei n.º 58/2008, de 09/09; que aprova o Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas; 
 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 
termos e com os limites previstos nos art.s 160.º e 161.º, 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, sempre que assim 
o exija o funcionamento do serviço;  
 
5. 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 
 
6. 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;  
 
7. 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 
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 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; 
 
8. Autorizar o pagamento das despesas, cuja contracção 
tenha autorizado, até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros),  
 
9. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem 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 
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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. 
 
O presente despacho produz efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 9 de Março de 2011 
 

Por Delegação de Competências 
O Director Municipal de Gestão e Administração Geral 

 
(Hernâni Boaventura) 

 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DAT/DTO/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Departamento de Ambiente e 
Transportes/Divisão de Transportes e Oficinas, na Dra. 
Carla Sofia Nogueira de Matos Sequeira - Técnica 
Superior. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5º do Decreto-
Lei 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, pelo presente despacho, durante o 
período de 28 de Fevereiro a 2 de Setembro de 2011, 
datas em que me encontrarei ausente, na Técnica Superior, 
Dra. Carla Sofia Nogueira de Matos Sequeira a assinatura 
da correspondência ou do expediente necessário à 
instrução dos processos no âmbito da respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 25 de Fevereiro de 2011 

 
A Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 

Por Subdelegação de Competências do Senhor Vereador 
Hugo Martins, 

Através do Despacho n.º 02/VHM/2011 de 03/01/2011 
(Susana Maria Fernandes Duarte) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Aditamento ao Alvará de Loteamento N.º 3/2004 – B.º 
Tomada da Amoreira - Ramada 

 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e 

pelo Decreto-Lei 26/2010, de 30 de Março, 
fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 8.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
21 de Abril de 2010 – ponto 21.º da Ordem de Trabalhos 
– Proposta de Aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 3/2004 relativa aos lotes 27 e 72 que 
mereceu aprovação por unanimidade, de acordo com o 
proposto nas informações n.º 005/IF/DGOU/DRU/09 
e n.º 72/CR/DRU/DGOU/10, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome de Francisco Manuel 
Gil de Lemos e Francisco Morais Bernardo. As alterações 
às especificações constantes do mencionado alvará, 
constam em Planta Síntese anexa, que constitui parte 
integrante do presente aditamento, são as seguintes: 

 
1. Parâmetros urbanísticos alterados: 
 

Alvará de Loteamento Valores propostos *  
 

Lote 27 Lote 72 Lote 27 Lote 72 

N.º de pisos 2P+ Cave 2P+Cave 2P+Cave 2P+2Cave 

Área de construção 240 m2 236,80 m2 240 m2 396,96 m2 

N.º de fogos 1 1 2 _ 

N.º de ocupações  _ _ _ 1 

Total n.º fogos  159 159 

Área de construção 22 815,70 m2 22 975,86 m2 

Índice de construção 0.477 0.48** 

Volume construção 66 165,50 m3 66 629,99 m3 

Índice Volumétrico 1.38 1.39 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
 
Paços do Concelho, 04 de Fevereiro de 2011 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Aditamento ao Alvará de Loteamento N.º 1/2003 – B.º 
Vale Pequeno – Pontinha 

 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e 
pelo Decreto-Lei 26/2010, de 30 de Março, 
fundamentando-se na deliberação tomada em sede da 25.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
07 de Dezembro de 2010 – ponto 5.2. da Ordem de 
Trabalhos – Aprovação da proposta de alteração ao 
Alvará de Loteamento n.º 1/2003 relativa aos lotes 
2,86,100,101,102,169 e 379 que mereceu aprovação por 
unanimidade, de acordo com o proposto nas informações 
n.º 026/SVM/DGOU/DRU/10, n.º 100/RD/DRU/ 
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DGOU e n.º 56/DGOU/DRU/JRS, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome da Comissão de 
Administração Conjunta do B.º Vale Pequeno. As 

alterações às especificações constantes do mencionado 
alvará, constam em Planta Síntese anexa, que constitui 
parte integrante do presente aditamento, são as seguintes: 

 
1. Parâmetros urbanísticos alterados: 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

 
 
1.2. Ao Quadro dos Índices Urbanísticos Totais  
 

 Alvará n.º 1/2003 Alteração ao Alvará n.º 1/2003 

NÚMERO DE LOTES 370 368 

  Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
 
Paços do Concelho, 01 de Fevereiro de 2011 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Alvará n.º 1/2003 Alteração ao Alvará n.º 1/2003 

Lote 
Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Nº 
Pisos 

Nº 
Fogos Usos 

Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Nº Pisos Nº 
Fogos Usos 

2 244 187 374 2+S 1 H+C 244 187 374 2+S 2 H+C 

86 233 97 194 2 1 H Lote eliminado e parâmetros somados ao lote 102 

100 236 105 210 2 1 H Lote eliminado e parâmetros somados ao lote 101 

101 227 100 200 CV+2 1 H 463 205 410 CV+2 Casa de repouso 

102 268 120 240 2 1 H 501 217 434 2 1 H 

169 273 120 240 CV+2
+S 

1 H+C 273 120 240 CV+2+S 2 H 

379 173 125 250 2+S 1 H 173 125 250 2+S 2 H 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Relação dos Alvarás de Construção, Utilização, Prorrogações, 
Comunicações Prévias e Rejeições Liminares emitidos pelo 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, no uso da competência delegada/subdelegada pelo 
Vereador Paulo César Teixeira, através do despacho n.º 
1/VPCT/2010, de 9 de Dezembro, nos termos da Informação 
n.º Interno/2011/2615, de 2011.03.04, referente ao mês de 
Dezembro de 2010:  
 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 3454/OP/GI 
Nome: Armindo Pereira Cardoso 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua Nova de Massapés lote 1114 – 
Caneças 
Data de despacho: 20.09.09 
Alvará n.º 160/2010 
  
Processo n.º 9967/OP 
Nome: Pontiprédio – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Rua de Santo Eloy - Pontinha 
Data de despacho: 17.11.10 
Alvará n.º 161/2010 
  
Processo n.º 875/OP/GI 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: B.º Qt.ª do Porto Pinheiro – Rua D – Odivelas 
Data de despacho: 04.11.10 
Alvará n.º 162/2010 
  
Processo n.º 11086/OP 
Nome: António Monteiro de Azevedo 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Alterações de 
Construção  
Local: Rua Dr. Sidónio Pais – Odivelas 
Data de despacho: 17.11.10 
Alvará n.º 163/2010 
  
Processo n.º 9657/OP 
Nome: J.J. Alves, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Quinta das Flores, Lote 3 – Caneças 
Data de despacho: 09.10.09 
Alvará n.º 164/2010 
  
Processo n.º 6865/D 
Nome: Optimus Telecomunicações, S.A 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção 
Local: Rua 25 de Agosto Escola EB 2 3 Ramada 
Data de despacho: Deferimento tácito 
Alvará n.º 165/2010 
  

Processo n.º 7333/OP/GI 
Nome: Minesh Lilador 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Rua Castro da Amoreira, Bairro Quinta do Castelo, Lote 
9ª - Ramada 
Data de despacho: 18.02.2009 
Alvará n.º 166/2010 
  
Processo n.º 2347/OP/GI 
Nome: Fernando Correia Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Alterações de Construção 
Local: Almeida Garret, Lote 766 – Bº Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 29.10.2010 
Alvará n.º 167/2010 
  
Processo n.º 9133/OP/GI 
Nome: José da Silva Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Construção  
Local: Rua da Pedreira, Lote 242 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 11.03.2010 
Alvará n.º 168/2010 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 7429/OP/GI 
Nome: Manuel Alberto Abadesso Lapa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Qt.ª do Castelo – Rua do Povo de Alpiarça lote 43 – 
Ramada 
Data de despacho: 29.10.10 
Alvará n.º 374/2010 
  
Processo n.º 10363/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Cavaleiro Cardoso 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casalinho da Azenha – Rua Cidade de Lisboa lote 32 
– Pontinha 
Data de despacho: 04.10.10 
Alvará n.º 375/2010 
  
Processo n.º 11055/CP/OP/GI 
Nome: Rogério Pires de Pires de Loureiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Actor Ribeirinho lote 1016 – 
Famões 
Data de despacho: 29.110.10 
Alvará n.º 376/2010 
  
Processo n.º 11596/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho Ferreira Gil 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Encosta do Mourigo – Rua Adriano Correia de 
Oliveira lote 72 – Famões 
Data de despacho: 29.10.10 
Alvará n.º 377/2010 
  
Processo n.º 9587/OP/GI 
Nome: Armando Nunes Madruga 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Quinta da Silveira lote 583 – 
Famões 
Data de despacho: 29.10.10 
Alvará n.º 378/2010 
  
Processo n.º 8987/OP/GI 
Nome: Bruno José Pereira Paixão 
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Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Trigache Centro – Rua José Gomes Ferreira lote 11 – 
Famões 
Data de despacho: 29.10.10 
Alvará n.º 379/2010 
  
Processo n.º 10849/CP/OP/GI 
Nome: Américo Ribeiro Gaspar 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua do Brasil lote 261 – Caneças 
Data de despacho: 29.10.10 
Alvará n.º 380/2010 
  
Processo n.º 8386/OP/GI 
Nome: RODJA – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade da Horta lote 455 – 
Famões 
Data de despacho: 02.12.10 
Alvará n.º 381/2010 
  
Processo n.º 8426/OP 
Nome: Vértice Urbano – Promoção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Quinta das Piçarras lote 4 – Caneças  
Data de despacho: 14.12.10 
Alvará n.º 382/2010 
  
Processo n.º 11277/CP/OP/GI 
Nome: António Morais Vieira de Aguiar 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Pedreira lote 239 – Caneças 
Data de despacho: 29.10.10 
Alvará n.º 383/2010 
  
Processo n.º 4012/OP/GI 
Nome: Joaquim Gil Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua 11 de Março lote 486 – Caneças 
Data de despacho: 02.12.10 
Alvará n.º 384/2010 
  
Processo n.º 5956/OP/GI 
Nome: Daniel Ribeiro Pedro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Sítio da Várzea – Rua Jorge Sena lote 51 – Ramada 
Data de despacho: 02.12.10 
Alvará n.º 385/2010 
  
Processo n.º 13681/OCP/OC 
Nome: Américo Andrade 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Qt.ª das Dálias – Rua D. Dinis lote 79 – Famões 
Data de despacho: 02.12.10 
Alvará  n.º 386/2010 
  
Processo n.º 8033/OP/GI 
Nome: Amaro de Deus Almeida Matias 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Casal das Comendadeiras – Rua Faustino Freitas lote 
11 – Famões 
Data de despacho: 02.12.10 
Alvará n.º 387/2010 
  
Processo n.º 11153/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Augusto Rodrigues Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: B.º Vale Pequeno – Rua Zeca Afonso lote 201 – Pontinha 
Data de despacho: 02.12.10 
Alvará n.º 388/2010 
  
Processo n.º 3273/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro – Empreendimentos Imobiliários, 
S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 7 lote 23 – Odivelas 
Data de despacho: 17.12.10 
Alvará n.º 389/2010 
  
Processo n.º 9948/OP/GI 
Nome: Sebastião Gomes Fialho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Porto Pinheiro – Rua do Porto Pinheiro lote 89 – 
Odivelas 
Data de despacho: 20.12.10 
Alvará n.º 390/2010 
  
Processo n.º 8495/OP/GI 
Nome: Elsa Margarida Bezerra Gonçalves de Jesus 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Quinta da Condessa – Rua Vasco Santana lote 9 – 
Pontinha 
Data de despacho: 29.10.10 
Alvará n.º 391/2010 
  
Processo n.º 11163/CP/OP/GI 
Nome: José de Nascimento Leal Freixinho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Azinhaga do Canhamato lote 3 – Caneças 
Data de despacho: 02.12.10 
Alvará n.º 392/2010 
  
Processo n.º 9459/OP/GI 
Nome: Hortelinda Maria Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º Encosta do Mourigo – Rua Soares dos Reis lote 39 – 
Famões 
Data de despacho: 02.12.10 
Alvará n.º 393/2010 
  
Processo n.º 11561/CP/OP/GI 
Nome: Luís Miguel Roque Garcia 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: B.º C. dos Apréstimos – Rua Columbano B. Pinheiro lote 
151 – Ramada 
Data de despacho: 21.12.10 
Alvará n.º 394/2010 
  
Processo n.º 2396/OP 
Nome: ANICIL – Sociedade de Construções e Realizações 
Imobiliárias, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 9 lote 6 – Odivelas 
Data de despacho: 28.12.10 
Alvará n.º 395/2010 
  
Processo n.º 10970/CP/OP/GI 
Nome: Diogo de Jesus Coelho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Almeida Garrett, Lote 765 - Bº Casal Novo – 
Famões 
Data de despacho: 14.12.2010 
Alvará n.º 396/2010 
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Processo n.º 11690/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho Coelho Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Sol Nascente, Lote 228 – Bº Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 397/2010 
  
Processo n.º 11689/CP/OP/GI 
Nome: Agostinho Coelho Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Sol Nascente, Lote 229 – Bº Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 14.12.2010 
Alvará n.º 398/2010 
  
Processo n.º 10804/CP/OP/GI 
Nome: António de Oliveira Amaral 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Amaral, Lote 92 – Bairro Sol Nascente – 
Famões 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 399/2010 
  
Processo n.º 10644/CP/OP/GI 
Nome: Noémia das Dores Monteiro Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Amaral, Lote 123 – Bº Sol Nascente – 
Famões 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 400/2010 
  
Processo n.º 9124/OP/GI 
Nome: José Augusto Nobre e Mª Odete Fernandes Mata Nobre 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua São Miguel, Lote 148 – Moinho do Baeta – Caneças 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 401/2010 
  
Processo n.º 8353/OP/GI 
Nome: José Manuel 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Viegas, Lote 88 – Bº Vale Pequeno – Pontinha 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 402/2010 
  
Processo n.º 2535/OP/GI 
Nome: Manuel Paulino Martins Carvalho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 1º de Maio, Lt 203 – Bº Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 14.12.2010 
Alvará n.º 403/2010 
  
Processo n.º 11452/CP/OP/GI 
Nome: João Pires da Silva 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Gago Coutinho Lote 83 A – Bº Novo de Stº Eloy -
Pontinha 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 404/2010 
  
Processo n.º 6066/OP/GI 
Nome: Mário Duarte Bandeira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Gil Vicente, Lote 174 – Bº Granjas Novas – Ramada 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 405/2010 
  
Processo n.º 10075/OP/GI 

Nome: José Martins Mendes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, Lote 918 – Bº Casal Novo – Famões 
Data de despacho: 14.12.2010 
Alvará n.º 406/2010 
  
Processo n.º 6688/OP 
Nome: CA Imobiliário. – Fundo Especial de Investimentos 
Imobiliário Aberto 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Damião de Góis, Lote 11 – Bº Casal do Bispo – 
Famões 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 407/2010 
  
Processo n.º 10834/CP/OP/GI 
Nome: Sílvio Fernandes Mendes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Palmeiras, Lt 185, Bº Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 14.12.2010 
Alvará n.º 408/2010 
  
Processo n.º 11661/CP/OP/GI 
Nome: LORETTA MAE SHERWOOD 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Fontainhas das Pias, Lote 81 – Caneças 
Data de despacho: 02.12.2010 
Alvará n.º 409/2010 
  
Processo n.º 5035/OP/GI 
Nome: Nicolau José Gonçalves Alves Nunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Domingos Bontempo, lote 145 – Bº Encosta do 
Mourigo – Famões 
Data de despacho: 14.12.2010 
Alvará n.º 410/2010 
  
Processo n.º 11632/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Martinho Godinho Domingues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Amarante, Lt 150 Bº Casal de São 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 14.12.2010 
Alvará n.º 411/2010 
  
Processo n.º 9753/OP/GI 
Nome: Sérgio Manuel Gaspar Brunheta 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Lagos, Lt 167 – Bº Casal S. Sebastião – 
Famões 
Data de despacho: 14.12.2010 
Alvará n.º 412/2010 
 
 
Prorrogações 
 
Processo n.º 6230/OP 
Nome: Lincorlar - Sociedade de Construções e Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Averbamento ao Alvará de Construção – 
1ª Prorrogação 
Local: Quinta da Barrosa – Rua José Maria Gomes – Odivleas 
Data de despacho: 160/2007 
Alvará n.º 04.10.10 
  
Processo n.º 9923/OP 
Nome: E.U.P - Empreendimentos Urbanísticos da Portela, Lda. 
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Assunto: Concessão de Averbamento à Extensão do Prazo de 
Execução 
Local: Casal das Comendadeiras e S. Sebastião lote 2 – Famões 
Data de despacho: 20.10.10 
Alvará n.º 208/2009 
  
Processo n.º 10655/CP/OP/GI 
Nome: João Luís Monteiro 
Assunto: Concessão de Averbamento ao Comprovativo de 
Admissão Prévia-1ª Prorrogação 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Cesário Verde lote 223 – 
Famões 
Data de despacho: 20.10.10 
Comum.prévia n.º 129/2009 
  
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local:  
Data de despacho:  
Alvará n.º  
  
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local:  
Data de despacho:  
Alvará n.º  
  
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local:  
Data de despacho:  
Alvará n.º  
  
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local:  
Data de despacho:  
Alvará n.º  
  
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local:  
Data de despacho:  
Alvará n.º  
  
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local:  
Data de despacho:  
Alvará n.º  
  
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de 1ª Prorrogação do Alvará de Construção 
Local:  
Data de despacho:  
Alvará n.º  
 
 
 
 

Comunicações Prévias 
 
Processo n.º 11862/CP/OP/GI 
Nome: Luís Pino Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Qt.ª da Condessa – Rua Laura Alves lote 80 – 
Pontinha 
Data de despacho: 04.10.10 
Comprovativo n.º 323/2010 
  
Processo n.º 10877/CP/OP/GI 
Nome: João Vasco Cardoso Murteira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua António Silva lote 37 – Caneças 
Data de despacho: 25.06.10 
Comprovativo n.º 324/2010 
  
Processo n.º 11971/CP/OP/GI 
Nome: Janelas Góticas, Unipessoal, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Novo das Queimadas – Rua Francisco Lázaro lote 52 
– Famões 
Data de despacho: 26.11.10 
Comprovativo n.º 325/2010 
  
Processo n.º 5366/OP/GI 
Nome: João Manuel Azevedo Pinto 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho nº 103 – Ramada 
Data de despacho: 06.09.10 
Comprovativo n.º 326/2010 
  
Processo n.º 11459/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo da Conceição António  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Sul – Rua de S. Benedito lote 54 – Famões 
Data de despacho: 19.09.10 
Comprovativo n.º 327/2010 
  
Processo n.º 7330/OP/GI 
Nome: Angelina Martins Costa Moreira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua da Ajuda lote 349 – Famões 
Data de despacho: 25.06.10 
Comprovativo n.º 328/2010 
  
Processo n.º 11906/CP/OP/GI 
Nome: Tejostroi – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Castelo Poente – Rua Avelar Brotero lote 81 – 
Ramada 
Data de despacho: 17.09.10 
Comprovativo n.º 329/2010 
  
Processo n.º 11264/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Luz Mela Fonseca Cardoso 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Rua Actor Ribeirinho lote 1018 – 
Famões 
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Data de despacho: 23.06.10 
Comprovativo n.º 330/2010 
  
Processo n.º 11653/CP/OP/GI 
Nome: Fernanda Pereira Duarte  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Monte Verde – Rua José Carlos Ary dos Santos lote 
50 – Caneças 
Data de despacho: 29.10.10 
Comprovativo n.º 331/2010 
  
Processo n.º 11357/CP/OP/GI 
Nome: Manuel José Sousa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º da Milharada – Rua Elina Guimarães lote 138 – 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.09 
Comprovativo n.º 332/2010 
  
Processo n.º 11204/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Freitas Miguel 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Bernardino Machado lote 111 – 
Famões 
Data de despacho: 24.12.09 
Comprovativo n.º 333/2010 
  
Processo n.º 12025/CP/OP 
Nome: Anteprojecto – Arquitectura e Construção. Lda 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Jardim da Amoreira, Lt 26 - Caneças 
Data de despacho: 25.11.2010 
Comprovativo n.º 334/2010 
  
Processo n.º 32486/OCP/OC 
Nome: José Alves da Silva Vinhas 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º das Fontainhas – Rua das Fontainhas lote 62 – 
Famões 
Data de despacho: 17.11.10 
Comprovativo n.º 335/2010 
  
Processo n.º 11618/CP/OP/GI 
Nome: Tolentino Carlos Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º da Condessa – Rua Laura Alves lote 78 – Pontinha 
Data de despacho: 19.07.10 
Comprovativo n.º 336/2010 
  
Processo n.º 11804/CP/OP/GI 
Nome: Maria Irene Sampaio 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Pedernais – Rua D. José lote A 153 – Ramada 
Data de despacho: 17.11.10 
Comprovativo n.º 337/2010 
  
Processo n.º 9654/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 42 – Ramada 
Data de despacho: 29.10.10 
Comprovativo n.º 338/2010 
  
Processo n.º 9653/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 41 – Ramada 
Data de despacho: 29.10.10 
Comprovativo n.º 339/2010 
  
Processo n.º 8535/OP/GI 
Nome: Manuel Inácio Gomes Almeida 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Flor do Minho – Rua Fernão Lopes lote 73 – Caneças 
Data de despacho: 04.10.10 
Comprovativo n.º 340/2010 
  
Processo n.º 11812/CP/OP/GI 
Nome: Estêvão Inácio Macário 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º Quinta da Condessa – Rua Laura Aires lote 72 – 
Pontinha 
Data de despacho: 10.08.10 
Comprovativo n.º 341/2010 
  
Processo n.º 10809/CP/OP/GI 
Nome: João Araújo Fernandes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Pedernais – Rua da Liberdade lote C 49 – Ramada 
Data de despacho: 04.10.10 
Comprovativo n.º 342/2010 
  
Processo n.º 11837/CP/OP/GI 
Nome: António Francisco Batista do Carmo 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Vale Grande – Rua Ponte de Sôr lote 442 – Pontinha 
Data de despacho: 17.11.10 
Comprovativo n.º 343/2010 
  
Processo n.º 12106/CP/OP/GI 
Nome: Américo Nunes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernando Lopes Graça , Lote 142 – Ramada 
Data de despacho: 02.12.10 
Comprovativo n.º 344/2010 
  
Processo n.º 12028/CP/OP/GI 
Nome: Alfredo Albuquerque Simões 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Vila Nova de Gaia – Lt 390 Bº Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 29.10.10 
Comprovativo n.º 345/2010 
  
Processo n.º 11740/CP/OP 
Nome: MK HALAL TAKE AWAY, LDA 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários n.º 8 – Odivelas 
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Data de despacho: 23.06.10 
Comprovativo n.º 346/2010 
  
Processo n.º 11994/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Laura Alves, Lt 79 Bº Quinta da Condessa – 
Pontinha 
Data de despacho: 23.11.10 
Comprovativo n.º 347/2010 
  
Processo n.º 11843/D 
Nome: ZON TV CABO, S.A 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Várias Ruas nas freguesias da Ramada e Caneças 
Data de despacho: 23.11.10 
Comprovativo n.º 348/2010 
  
Processo n.º 11936/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Lopes da Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Eugénio Salvador, lote 25 – Bº da Condessa – 
Pontinha 
Data de despacho: 04.10.10 
Comprovativo n.º 349/2010 
  
Processo n.º 11813/CP/OP/GI 
Nome: Armindo Alves Nunes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Soeiro Pereira Gomes, Lt 691 Bº Casal Novo – 
Famões 
Data de despacho: 23.08.10 
Comprovativo n.º 350/2010 
  
Processo n.º 12039/CP/OP 
Nome: Nadir Patel Esmail 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. Reinaldo dos Santos, Lt 14 – 8º andar A - Odivelas 
Data de despacho: 14.12.10 
Comprovativo n.º 351/2010 
  
Processo n.º 11893/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Toscano Cabral Felício 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Miraflores, Lt 670 Bº Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 14.12.10 
Comprovativo n.º 352/2010 
  
Processo n.º 11902/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel de Almeida Martins 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, Lt 434 – Bº Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 04.12.10 
Comprovativo n.º 353/2010 
  
Processo n.º 4410/OP/GI 
Nome: Domingos Martins Mendes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua Cidade Alcácer do Sal, Lt 334 – Bº Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 14.12.10 
Comprovativo n.º 354/2010 
  
Processo n.º 25748/ANT 
Nome: José Silva Figueiredo 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Júlio Borba, n.º 27 e 29 – Póvoa Stº Adrião 
Data de despacho: 02.12.10 
Comprovativo n.º 355/2010 
  
Processo n.º 11901/D 
Nome: ZON TV CABO, S.A 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Álvaro de Campos e Rua Heróis de Chaimite - 
Odivelas 
Data de despacho: 31.08.2010 
Comprovativo n.º 356/2010 
  
Processo n.º 12056/CP/OP/GI 
Nome: António Fernandes Nunes do Pedro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Madame Curie, Lt 116 – Bº Novo das Queimadas 
Data de despacho: 21.12.10 
Comprovativo n.º 357/2010 
  
Processo n.º 11914/CP/OP/GI 
Nome: Américo Freixo de Macedo 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Bº Azinhaga do Canhamanto Lt 10 - Caneças  
Data de despacho: 02.12.10 
Comprovativo n.º 358/2010 
  
Processo n.º 2615/OP 
Nome: Industrial de Construções J. Gomes, Lda 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, Lote 5 Zona 4 – Odivelas 
Data de despacho: 07.12.2010 
Comprovativo n.º 359/2010 
  
Processo n.º 11703/CP/OP/GI 
Nome: Maria Angélica Santos Almeida 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mª Amália Vaz de Carvalho, Lote 71 – Bº da 
Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 10.08.2010 
Comprovativo n.º 360/2010 
  
Processo n.º 11108/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Almeida Amaral Pina 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Peça Lt 564 – Bº Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 21.12.10 
Comprovativo n.º 361/2010 
  
Processo n.º 9237/OP/GI 
Nome: José Pinto 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 4 15 de Março de 2011 41 

 

Local: Rua das Camélias, Lt 24 – Bº Quinta da Barroca – 
Famões 
Data de despacho: 14.12.10 
Comprovativo n.º 362/2010 
  
Processo n.º 11882/D 
Nome: Lisboagás GDL – Soc. Distribuidora e Gás Natural 
Lisboa, S.A 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Flor do Minho, Bairro Flor do Minho – Caneças 
Data de despacho: 02.12.10 
Comprovativo n.º 363/2010 
  
Processo n.º 3066/OP/GI 
Nome: Sandra Marina de Oliveira Lopes Sousa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Beatriz Costa, Lt 317 – Bº Vale Pequeno – Pontinha 
Data de despacho: 02.12.10 
Comprovativo n.º 364/2010 
  
Processo n.º 602/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Mota Grades 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Palmeiras, Lt 47 – Bº Quinta da Barroca – 
Famões 
Data de despacho: 07.12.10 
Comprovativo n.º 365/2010 
 
 
Rejeições Liminares 
 
Nº Processo: 11279/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Rego Gonçalves Pereira 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua Natália Correia lote 193, B.º da Milharada - Pontinha 
Data do Despacho: 02.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 11986/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Roque de Frias Fino 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua Cidade de Alcácer do Sal lote 326, Vale Grande - 
Pontinha 
Data do Despacho: 02.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 11995/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Inácio Vida 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua Cidade de Ponte Sôr lote 447, Vale Grande - 
Pontinha 
Data do Despacho: 02.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 9233/OP/GI 
Nome: Arlindo Moreira Neves 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de renovação da 
comunicação prévia 
Local: Rua Vasco Matias lote 309, Casal do Bispo - Famões 
Data do Despacho: 02.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 9234/OP/GI 
Nome: Arlindo Moreira Matias 

Assunto: Rejeição Liminar do pedido de renovação da 
comunicação prévia 
Local: Rua Vasco Matias lote 310, Casal do Bispo - Famões 
Data do Despacho: 02.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 11926/CP/OP/GI 
Nome: Serra e Possidónio, Lda. 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco lote 965, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data do Despacho: 02.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 11965/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Humberto Margarido Vidigal 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua Cidade de Constância lote 18, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho: 02.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 11713/CP/OP/GI 
Nome: David Figueiredo Lourenço 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro lote 561, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho: 07.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 11806/CP/OP 
Nome: Jorge Manuel de Oliveira Macedo Alves 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua António Feijó, n.º 15 – C/v Dtª - Odivelas 
Data do Despacho: 26.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 12017/CP/OP/GI 
Nome: Briolanja Mendes Garcia Neves 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua Duque de Saldanha, Lt 12 – Casal das Queimadas - 
Famões 
Data do Despacho: 30.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
 
Nº Processo: 12049/CP/OP/GI 
Nome: José Francisco Pólvora Varanda 
Assunto: Rejeição Liminar do pedido de comunicação prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado, Lt 99 – Bº Casal da 
Silveira 
Data do Despacho: 30.12.10 
Teor do Despacho: Rejeitar 
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COMUNICAÇÃO 
E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 
 

Decisões tomadas pela Coordenadora do Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa, ao abrigo das 
competências delegadas pela Presidente da Câmara Municipal, 
através do despacho de delegação de competências n.º 
51/PRES/2011, de 6 de Janeiro, nos termos da Informação n.º 
Interno/2011/2446, de 2011.03.01, referente ao período entre 1 
a 28 de Fevereiro de 2011: 
 
Informação n. º 2011/1445 
Data: 2011- 02- 04 
Assunto: “ Aquisição de Selos Brancos Com o Novo Brasão” 
Despacho: Autorizo, enviando para os devidos efeitos de 
cabimento, compromisso e adjudicação. 
Valor: € 1.168,50 com IVA incluído à taxa em vigor 
Data de Decisão: 2011-02-07 
 
Informação n.º 2011/1697 
Data: 2011- 02 - 10 
Assunto: “ Aquisição de Serviços Para Reparação de Guilhotina” 
Despacho: Concordo e autorizo, enviando para o necessário 
cabimento, compromisso e adjudicação, solicitando carácter de 
urgência neste processo. 
Valor: € 108,86 com IVA incluído à taxa em vigor 
Data de Decisão: 2011-02-10 
 
Informação n.º 2011/2149 
Data: 2011- 02 - 22 
Assunto: “ Aquisição de Instrumento – Sociedade Musical e 
Desportiva de Caneças” 
Despacho: Concordo e autorizo, enviando para cabimento, 
compromisso e adjudicação com carácter de urgência 
Valor: € 600,01 com IVA incluído à taxa em vigor 
Data de Decisão: 2011-02-22 
 
Informação n.º 2011/2367 
Data: 2011- 02 - 28 
Assunto: “ Aquisição de Identificadores em Acrílico” 
Despacho: De acordo. Envia-se para cabimento, compromisso e 
adjudicação. 
Valor: € 154,98 com IVA incluído à taxa em vigor 
Data de Decisão: 2011-02-28 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

SMAS 
 

Os trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Loures 
fizeram recentemente uma greve, por cinco dias 
consecutivos, no sector da recolha de resíduos sólidos, 
afectando os Concelhos de Loures e de Odivelas. Perante 
os contornos de que esta situação se veio a revestir, a 
Assembleia Municipal de Odivelas entende ter o dever de 
tomar uma posição. 
 
1 - A Assembleia Municipal de Odivelas sublinha que o 
direito à greve é um direito inalienável e irrenunciável dos 
trabalhadores, legal e constitucionalmente consagrado. Os 
trabalhadores têm a liberdade de a ela recorrer quando 
entendem ser esse o meio para fazer valer os seus 
interesses laborais ou outros. Nessa matéria, à Assembleia 
Municipal de Odivelas — como aliás aos restantes órgãos 
municipais de Odivelas, alheios à gestão da empresa em 
causa — não compete emitir qualquer juízo de apoio ou 
crítica sobre a substância das reivindicações dos 
trabalhadores nem sobre o diferendo que os opõe à sua 
administração; apenas sublinhar o direito que lhes assiste 
em utilizar o meio da greve na negociação das condições 
laborais que entendem ser as justas e adequadas. 
 
2 - O total respeito pelo direito da greve é, num Estado de 
direito democrático como Portugal, um alicerce 
fundamental das relações laborais. A Assembleia 
Municipal de Odivelas é, por isso, defensora do integral 
cumprimento das disposições legais em vigor nesta 
matéria. 
 
3 - A recolha de resíduos sólidos inclui-se claramente no 
quadro da “satisfação de necessidades sociais 
impreteríveis”, em particular no que toca às condições de 
“salubridade pública”, definidos pelo artigo 598° do 

Código do Trabalho. Por essa razão, a realização de greves 
neste sector está sujeita à prestação de serviços mínimos, a 
ser definidos nos termos da lei, de modo a não fazer 
perigar a saúde pública, com todas as implicações que daí 
advêm. A greve realizada no princípio de Fevereiro, 
durante cinco dias consecutivos e ininterruptos, justificava 
com certeza a existência de serviços mínimos adequados à 
delicadeza do sector em causa, tal como foi aliás decidido 
pelo colégio arbitral nomeado para o efeito. 
 
4 - Nesse sentido, não pode esta Assembleia deixar de 
repudiar o deliberado e reiterado não cumprimento de 
serviços mínimos durante esta greve prolongada, matéria 
sobre a qual a legislação em vigor é clara (art°s 598 e segs. 
do Código do Trabalho). Não assegurar quaisquer 
serviços mínimos em matérias que põem directamente em 
causa a saúde pública e das pessoas, e privá-las assim de 
padrões mínimos de recolha de lixo durante cinco dias 
consecutivos, configura não apenas um desrespeito ao 
Estado de direito que felizmente consagra o direito à 
greve no seu ordenamento, mas acima de tudo um 
desrespeito pelo interesse público e colectivo em matérias 
fundamentais, e pelos direitos sociais básicos dos 
cidadãos, nomeadamente pondo em risco a saúde de toda 
a população. 
 
5 - Em resultado desta situação, a Câmara Municipal de 
Odivelas viu-se confrontada com uma insustentável 
acumulação de lixo pelo espaço público do Concelho de 
Odivelas (incluindo junto a escolas, serviços de saúde e 
outros serviços públicos básicos). Esta situação pôs em 
causa de forma preocupante a saúde de todos os 
munícipes e provocou, compreensivelmente, inúmeras 
queixas e reclamações de cidadãos junto dos serviços 
camarários. 
 
6 - Do mesmo modo que reitera a importância do direito 
à greve que assiste a todos os trabalhadores, a Assembleia 
Municipal de Odivelas solidariza-se em absoluto com os 
seus munícipes, que viram posto em causa o seu direito 
fundamental à saúde e a um espaço público com 
condições mínimas de limpeza e higiene. 
 
7 - A Assembleia Municipal de Odivelas sublinha, por 
isso, que o superior interesse dos Odivelenses esteve na 
base da iniciativa tomada pela Câmara Municipal de 
Odivelas que, após vários dias de greve sem serviços 
mínimos, decidiu contratar um serviço de limpeza dos 
espaços circundantes aos contentores de lixo, perante o 
descontrolado avolumar da ameaça à saúde pública um 
pouco por todo o território do Concelho. O interesse 
público e dos munícipes foi assim devidamente 
acautelado, sem qualquer violação nem limitação ao 
direito à greve; aliás, Câmara de Odivelas não tem nem 
nunca teve qualquer participação ou intervenção na 
administração dos SMAS de Loures e é por isso alheia a 
qualquer conflito laboral entre esta empresa e os seus 
trabalhadores. 
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8 - A Assembleia Municipal de Odivelas solidariza-se 
ainda com todos os funcionários e dirigentes do 
município e com os trabalhadores dos serviços de limpeza 
que foram pressionados, insultados e ameaçados por 
alegados representantes sindicais, e só pode lamentar a 
tentativa inaceitável de impedir qualquer limpeza do 
espaço público em redor dos contentores — esses, sim, 
abrangidos pela greve e que há muito já não comportavam 
mais resíduos, contaminando o espaço de circulação das 
pessoas. 
 
9 - A preocupação fundamental desta Assembleia 
Municipal sobre a recolha de resíduos sólidos no 
Concelho de Odivelas é, no entanto, outra — que em 
nada se confunde com esta situação pontual de exercício 
do direito à greve. A nossa preocupação é estrutural e é a 
mesma que é partilhada pelos munícipes de Odivelas: a 
qualidade do serviço de recolha de resíduos sólidos 
urbanos, que tem diminuído drasticamente ao longo dos 
anos ao ponto de tornar a situação insustentável para os 
cidadãos. Este diagnóstico generalizado e o profundo 
descontentamento que ele provoca já foram anteriormente 
expressos numa recomendação aprovada nesta sede e, 
recentemente, expostos de viva voz pelos membros desta 
assembleia municipal em sede de comissão especializada 
desta Assembleia em que participaram e foram ouvidos 
responsáveis dos SMAS. Esta é uma questão decisiva e é 
ela que deve nortear uma reflexão consequente sobre estas 
matérias. 
 
10 - A Assembleia Municipal de Odivelas reitera, por isso, 
a necessidade de melhorar com toda a urgência a recolha 
de resíduos — como, aliás, o abastecimento de água, onde 
a situação não é melhor — por parte dos SMAS. Esta 
deve ser uma prioridade imediata, sob pena de tornar 
inevitável encontrar a curto prazo novas soluções 
autónomas para dimensões tão fundamentais da qualidade 
de vida dos cidadãos de Odivelas como aquelas que têm 
sido até hoje áreas de negócio desta empresa, com os 
níveis de serviço insuficientes e preocupantes que são 
conhecidos. 
 
Odivelas, 22 de Fevereiro de 2011 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Sérgio Paiva.) 
 

(Aprovada por Maioria) 

 
 
 

TRANSPORTE DE DOENTES EM AMBULÂNCIA 
 

Em 29 de Dezembro de 2010, foi publicado o despacho 
19264/2010, assinado pelo Secretário de Estado da Saúde, 
para entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2011, garantindo o 
pagamento do transporte de doentes não urgentes apenas 
“aos utentes nas situações que preencham 
simultaneamente os seguintes requisitos: 
 

a) Em caso de clinicamente se justificar; 
 
b) Em caso de insuficiência económica” 
 
Quanto à aferição e demonstração da insuficiência 
económica, embora o mesmo despacho nada esclareça, na 
prática o que está a acontecer é que todos os utentes com 
rendimentos superiores ao salário mínimo nacional têm de 
efectuar o pagamento do respectivo transporte. 
 
Tal decisão do Ministério da Saúde, ao arrepio do que 
estava acordado com a LBP e as Associações de 
Bombeiros, está a causar uma grave limitação no acesso 
aos cuidados de saúde por parte dos idosos e, sobretudo, 
das pessoas que dispõem de menos recursos económicos 
e a lançar a confusão junto dos Corporações de 
Bombeiros. 
 
As Associações de Bombeiros Voluntários ao longo dos 
anos fizeram investimentos em viaturas/ambulâncias e 
contrataram profissionais. As pessoas ao serviço dos 
corpos de bombeiros não realizam exclusivamente 
transporte de doentes, antes estão disponíveis para vários 
tipos de ocorrências. 
 
Se essas pessoas tiveram de ser dispensadas por 
insuficiência económica das respectivas associações de 
bombeiros, é todo o sistema de socorro do nosso país que 
fica depauperado. 
 
No nosso concelho este é um sério problema se tivermos 
em conta que a população cada vez está mais carenciada. 
 
Assim, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia 
Municipal de Odivelas, reunida em 1.ª Sessão Ordinária 
em 21 de Fevereiro de 2011, delibere: 
 
1. Expressar a sua preocupação com a situação criada e 
solidarizar-se com a população atingida; 
 
2. Partilhar as preocupações e solidarizar-se com a Liga 
dos Bombeiros Portugueses e as Corporações de 
Bombeiros do nosso concelho; 
 
3. Solicitar a revogação imediata do despacho 19264/2010 
do Sr. Secretário de Estado da Saúde; 
 
4. Sugerir que através do diálogo entre as partes se 
encontra uma solução que não penalize nem as 
populações nem as Associações de Bombeiros, nem 
ponha em causa o direito à saúde. 
 
Odivelas, 22 de Fevereiro 2011 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva) 
 

(Aprovada por Maioria) 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação, a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal, sobre a actividade e situação financeira 
do Município, à 1.ª Sessão Ordinária de 2011 da 
Assembleia Municipal, nos termos estipulados na alínea e) 
do n.º 1 do Artigo 53° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
 
Informação sobre a situação financeira do Município, em 
Janeiro de 2011, que inclui a informação relativa ao grau 
de endividamento do Município para o corrente ano, 
encontra-se espelhada nos Anexos A e B. 
 
A Informação sobre a Actividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 01 de Novembro de 2010 
e 15 de Janeiro de 2011. 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 

Informação Financeira:  
  

Informação Financeira do Município; 3 
  

Informação Sobre a Actividade Municipal:  
  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa 

 
9 

Gabinete Veterinário Municipal 25 

Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento 

 
28 

Serviço Municipal de Protecção Civil 29 

Gabinete para a Igualdade e Minorias 30 

Gabinete Coesão e Inovação Social 31 

Gabinete Planeamento Estratégico 34 

Departamento Gestão Financeira e Patrimonial 38 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

 
44 

Departamento de Obras Municipais 49 

Departamento Ambiente e Transportes 53 

Departamento Educação, Juventude e Cultura 58 

Departamento de Habitação e Saúde 72 

Departamento Administração Jurídica e Geral 79 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 
 

 
 

PROGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS 

ESPAÇOS VERDES NO CONCELHO DE ODIVELAS 
RECTIFICAÇÃO DE ERRO 

 
Rectificação de erro na forma de ponderação do subfactor 
preço – Ponto 2.3 do art.º 11º do Programa de Concurso 
Público Internacional para a aquisição de serviços de 
manutenção de diversos espaços verdes no Concelho de 
Odivelas, aprovado na vigésima quinta Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 7 de 
Dezembro de 2010, e aprovado na quarta reunião, da 
quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada em 20 de Dezembro de 2010, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 24 de 21 de 
Dezembro de 2010), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/1149, de 2011-01-28, 
conforme tabela constante da pág. 2 da referida 
informação. 
 
(Aprovado por Maioria) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 4690/RC 
BAIRRO MOINHO DO BAETA, FREGUESIA DE CANEÇAS 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/92 do Bairro 
Moinho do Baeta, na Freguesia de Caneças, nas condições 
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das informações técnicas do sector jurídico n.º 
interno/7261/2010, do sector de arquitectura n.º 
141/MS/DGOU/DRU/10, constantes do processo n.º 
4690/RC, de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 1288 do processo. 
 
“(…) 
Da análise feita, verificou-se que há viabilidade na referida 
pretensão urbanística e o seu enquadramento legal e 
regulamentar, encontra-se assegurado nas informações 
técnicas do sector jurídico n.º Interno/7261/2010 fls. 
1265 a 1267, do sector de arquitectura n.º 
141/MS/DGOU/DRU/10, fls 1279 a 1285, e do sector 
de engenharia n.º 90/DGOU/DRU/JRS e respectivo 
cálculo dos valores de compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização colectiva e espaços verdes, 
fls 1272 a 1278, considera-se estarem reunidos os 
requisitos necessários para submeter o presente processo a 
deliberação da Câmara para aprovação da proposta de 
alteração ao alvará de loteamento n.º 7/92 do Bº Moinho 
do Baeta nas seguintes condições: 
 
• Reformulação ao regulamento nos termos indicados na 
informação do sector de arquitectura nº 
141/MS/DGOU/DRU/10; 
 
• Aceitação da compensação em numerário pela área de 
cedência para equipamento de utilização colectiva em 
falta, aplicando os critérios definidos no art.º 99º do 
RMEU para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
prevista no n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 
16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-lei 
n.º 177/2001 de 4 de Junho e no art.º 49º e nº 2 do art.º 
99º do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica respectiva; 
 
• Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização colectiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001 de 4 de 
Junho e no art.º 49° e nº 2 do art.º 99° do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respectiva; 
 
• Que, nos termos previstos no nº 3 do Art.º 158 do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e seu 
Regulamento de Liquidação e Cobrança, as taxas devidas 
pela emissão do aditamento ao alvará de loteamento, 
TMU e Compensação pela área de cedência para 
equipamento de utilização colectiva em falta, imputáveis a 
cada lote, possam ser pagas, individualmente, pelos 
respectivos proprietários no acto de emissão da admissão 
da comunicação prévia de construção ou legalização, num 
período de um ano a contar da data da emissão do 
aditamento, sem prejuízo da sua exigência a qualquer 
momento pela Câmara Municipal de Odivelas, nos casos 
em que aquela não tenha sido emitida por inércia na 

apresentação dos projectos ou elementos necessários à sua 
comunicação prévia. Sendo que, a taxa geral deve ser paga 
antes da emissão do aditamento ao alvará de loteamento. 
 
De acordo com o nº 3 do Artº 158 do Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas Municipais e seu Regulamento de 
Liquidação e Cobrança, este último ponto está sujeito a 
aprovação da Assembleia Municipal sob proposta da 
Câmara Municipal. (…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA E 
ESPAÇO PÚBLICO DE ODIVELAS 

 

 
 

2ª EDIÇÃO 2011 
NOMEAÇÃO DE JÚRI 

 
Realização da 2ª Edição do Prémio Municipal de 
Arquitectura e Espaço Público – 2011. O Prémio 
Municipal de Arquitectura e Espaço Público da Câmara 
Municipal de Odivelas pretende distinguir e premiar obras 
novas ou de reabilitação/recuperação de edifícios (secção 
A) e de espaços exteriores públicos (secção B), que na sua 
concepção tenham tido como principal objectivos a 
qualidade arquitectónica e o enquadramento e articulação 
com a envolvente. O prémio é dividido em duas secções: 
A – edificações e B – Espaços Exteriores Públicos. Com a 
atribuição do prémio à obra, o Prémio Municipal de 
Arquitectura e Espaço Público pretende traduzir 
publicamente o reconhecimento do Município ao Autor 
do Projecto. Poderão concorrer os autores dos projectos 
de obras públicas ou privadas que estejam concluídas e 
que tenham obtido autorização de utilização até à data 
limite da candidatura.  
 
Designação de um representante para integrar o Júri da 2ª 
Edição do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço 
Público. Designado como Representante da Assembleia 
Municipal de Odivelas no Júri, a Deputada da Assembleia 
Municipal Eduarda Barros. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com 27 votos favoráveis, 
6 votos em branco e 4 contra) 

 
Na sequência da deliberação tomada na 22.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
26 de Outubro de 2010, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21 de 2010 de 9 de 
Novembro) publica-se o respectivo regulamento da 2.ª 
Edição do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço 
Público – 2011. 
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“Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público 
 

Preâmbulo 
 

A qualidade arquitectónica e a sua inserção na estrutura 
urbana e paisagem envolvente são os aspectos de maior 
valorização de uma intervenção. 
O Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público, 
instituído pela Câmara Municipal de Odivelas, surge, 
então, da vontade de incentivar e promover publicamente 
edifícios e espaços exteriores públicos, que pela sua 
concepção construtiva e estética, representem um 
contributo para a valorização e/ou salvaguarda do 
património arquitectónico e urbanístico do concelho.  

 
ARTIGO 1º 
OBJECTIVO 

 
1. O Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público 
da Câmara Municipal de Odivelas pretende distinguir e 
premiar obras novas ou de reabilitação/recuperação de 
edifícios (secção A) e de espaços exteriores públicos 
(secção B), que na sua concepção tenham tido como 
principal objectivos a qualidade arquitectónica e o 
enquadramento e articulação com a envolvente. O prémio 
é, por isso, dividido em duas secções: 
 
      A – Edificações; 
      B – Espaços Exteriores Públicos. 
 
2. Com a atribuição do prémio à obra, o Prémio 
Municipal de Arquitectura e Espaço Público pretende 
traduzir publicamente o reconhecimento do Município ao 
Autor do Projecto. 
 
3. Poderão concorrer os autores dos projectos de obras 
públicas ou privadas que estejam concluídas e que tenham 
obtido autorização de utilização até à data limite da 
candidatura. 
 
4. Só poderão candidatar-se as obras de autoria de 
Arquitectos para a secção A (Edificações), e Arquitectos 
e/ou Arquitectos Paisagistas para a secção B (Espaços 
Exteriores Públicos). 
 
5. As obras serão analisadas de acordo com os seguintes 
critérios de avaliação, competindo ao júri a definição da 
avaliação dos mesmos: 
 
- Execução da obra, numa perspectiva equilibrada entre 
custo e qualidade; 
 
- Integração urbanística e paisagística, ao nível do 
funcionamento do território; 
 
- Qualidade formal e funcional da solução arquitectónica, 
paisagística e construtiva, nomeadamente quanto às 
questões ambientais e de eficiência energética. 

 
 
 

ARTIGO 2º 
NATUREZA DO PRÉMIO 

 
1. O Prémio terá uma periodicidade bienal, sendo 
constituído por um valor pecuniário de cinco mil euros a 
atribuir por cada secção ao(s) Autor(es) das obras 
premiadas. 
 
2. A Câmara Municipal atribuirá aos promotores das obras 
premiadas um diploma e uma placa identificativa a colocar 
em local a definir pelo autor do projecto. 
 
3. Além dos prémios pecuniários, pode o júri propor a 
atribuição até três Menções Honrosas (sem valor 
pecuniário). 
 
4. Havendo Menções Honrosas, os Autores e Promotores 
receberão diplomas alusivos. 
 
5. O Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público 
não poderá ser atribuído a mais do que um concorrente 
por secção (A e B). 
 
6. Ao júri reserva-se o direito de não propor a atribuição 
do Prémio ou qualquer Menção Honrosa, em qualquer 
das secções.  

 
ARTIGO 3º 

PATROCINADORES 
 

A Câmara Municipal de Odivelas pode aceitar, para o 
Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público, o 
contributo de um ou mais patrocinadores. 

 
ARTIGO 4º 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 
 

1. O Júri será constituído por: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou seu 
representante, que presidirá o júri; 
 
- Um representante designado pela Assembleia Municipal 
de Odivelas; 
 
- Um Arquitecto designado pela Câmara Municipal de 
Odivelas; 
 
- Um Arquitecto designado pela Ordem dos Arquitectos 
Portugueses; 
 
- Um Arquitecto Paisagista designado pela Associação 
Portuguesa de Arquitectos Paisagistas. 
 
2. O júri pode solicitar acompanhamento técnico dos 
quadros de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, nas 
áreas que considerar importantes. 
 
3. O júri poderá solicitar o apoio de peritos para, a título 
consultivo e sem direito a voto, o auxiliarem no exercício 
das suas funções. 
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ARTIGO 5º 
CANDIDATURA 

 
1. As candidaturas ao Prémio Municipal de Arquitectura e 
Espaço Público deverão ser objecto de inscrição e 
poderão ser apresentadas pelo Autor do Projecto ou 
Promotor. 
 
2. Os processos de candidatura deverão conter, além de 
uma ficha de inscrição fornecida pela Câmara Municipal 
de Odivelas, os seguintes elementos: 
 
a) Memória Descritiva e justificativa do projecto; 
 
b) Peças desenhadas do respectivo projecto, constando, 
no mínimo: para a secção A, alçados das fachadas, plantas 
dos diversos pisos e dois cortes na escala de um para cem; 
para a secção B, plantas e perfis do projecto numa escala 
adequada, e quando se justifique, plantas com maior 
pormenorização. 
 
c) Fotografias elucidativas da situação do terreno e/ou 
imóvel antes e depois da intervenção; 
 
d) Fotografias e/ou imagens 3D que possibilitem avaliar a 
integração da intervenção no conjunto urbano e 
paisagístico envolvente. 
 
3. Os trabalhos deverão ser apresentados sob a forma de 
um processo em suporte papel organizado em A4, e em 
formato digital (extensões: pdf, tiff, jpg, png, dwg, dwf), 
contendo todos os elementos do ponto 2; 
 
4.O júri fará uma primeira apreciação das candidaturas 
apresentadas, de modo a seleccionar os candidatos 
admitidos a concurso. Esta decisão será comunicada por 
escrito a todos os inscritos e divulgada nos meios de 
informação da CMO. 

 
ARTIGO 6º 

APURAMENTO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 
 

1. Os processos de candidatura deverão ser formalizados 
durante o mês de Janeiro, dando entrada no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
2. Competirá ao Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico a condução do processo, podendo para o 
efeito solicitar o acompanhamento de elementos de outros 
Departamentos da Câmara Municipal de Odivelas que 
integrem o júri. 
 
3. Entre Fevereiro e Março, o júri efectuará a selecção de 
avaliação das obras a concurso. 
 
4. Durante o mês de Abril, será divulgada a classificação 
final. 
 
5. A entrega do Prémio Municipal de Arquitectura e 
Espaço Público e Menções Honrosas ocorrerá em sessão 

pública convocada para o efeito, e será efectuada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
ARTIGO 7º 
EXCLUSÃO 

 
1. É motivo para exclusão a não entrega de qualquer dos 
elementos solicitados. 
 
2. Não podem ser consideradas, para efeitos do Prémio 
Municipal de Arquitectura e Espaço Público, as obras em 
cujos projectos tenha a qualquer título participado 
qualquer membro do júri ou seu parente em linha directa 
ou até ao segundo grau da linha colateral. 
 
3. Não serão consideradas para efeitos do concurso, obras 
que tenham participado nas anteriores edições do Prémio 
Municipal de Arquitectura e Espaço Público. 

 
ARTIGO 8º 

DIVULGAÇÃO DO CONCURSO 
 

A Câmara Municipal de Odivelas assegurará a divulgação 
do concurso através de órgãos de comunicação social, do 
seu site na Internet www.cm-odivelas.pt , junto da Ordem 
dos Arquitectos, da Associação Portuguesa de Arquitectos 
Paisagistas e dos técnicos que tenham apresentado 
projectos de arquitectura e/ou arquitectura paisagista. 

 
ARTIGO 9º 

DIVULGAÇÃO DOS PRÉMIOS 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas assegurará a 
divulgação da decisão do júri, relativa ao Prémio 
Municipal de Arquitectura e Espaço Público e às Menções 
Honrosas através do Boletim Municipal, dos órgãos de 
comunicação social e do seu site na Internet www.cm-
odivelas.pt. 
 
2. Será realizada uma exposição pública de todos os 
trabalhos admitidos a concurso. 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o direito de 
expor e/ou publicar, no todo ou em parte, o conteúdo 
dos processos concorrentes, como forma de servir os 
objectivos da instituição de Prémio Municipal de 
Arquitectura e Espaço Público, com salvaguarda de todos 
os direitos de autor. 

 
ARTIGO 10º 

DEVOLUÇÃO DOS TRABALHOS 
 

1. Passarão a ser propriedade material da Câmara 
Municipal de Odivelas, sem prejuízo dos direitos de 
propriedade intelectual e artística dos seus autores, todos 
os elementos entregues pelos concorrentes premiados. 
 
2. Os trabalhos dos restantes concorrentes poderão ser 
recolhidos durante um prazo de 30 dias após o 
encerramento da exposição, findo o qual serão 
propriedade da Câmara Municipal. 
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ARTIGO 11º 
REVISÃO DO REGULAMENTO 

 
A Câmara Municipal de Odivelas, sempre que o considere 
necessário, poderá promover a revisão integral ou parcial 
do presente regulamento ou a sua suspensão. 

 
ARTIGO 12º 

ENTRADA EM VIGOR 
 

O presente regulamento entra em vigor após a sua 
aprovação e respectiva publicação em Boletim Municipal.” 
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DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“LOJA PONTO JÁ EM ODIVELAS” 
 

As Lojas Ponto JÁ foram criadas pela Secretaria de 
Estado da Juventude e Desporto, através do Instituto 
Português da Juventude, e são espaços públicos 
destinados aos jovens, nos quais podem encontrar 
informação de várias áreas temáticas e que vão ao 
encontro dos seus interesses. 
 
Tendo subjacente um conceito multicanal, ou seja, a 
disponibilização de uma oferta variada e transversal e uma 
resposta consonante e adequada às necessidades dos 
jovens, estas Lojas têm como principais objectivos a 
promoção e divulgação de informação nacional e 
internacional aos jovens, a recolha, selecção, divulgação e 
dinamização da informação recebida, o fomento da 
transversalidade dos Departamentos da Área da 
Juventude, a criação de parcerias que potenciem a 
prestação e dinamização do Serviço, a promoção e 
desenvolvimento dos valores da cidadania, a promoção e 
aconselhamento de oportunidades e actividades de 
interesse para os jovens. 
 
Para além destas potencialidades, uma Loja Ponto JÁ 
presta um verdadeiro serviço público disponibilizando 
serviços de aconselhamento em áreas como a sexualidade 
juvenil e vocacional, serviços de apoio contabilístico e 
financeiro às Associações Juvenis, a requisição do cartão 
jovem e do cartão de alberguista, a consulta de internet, 
para além de outros serviços. 
 
Tendo em conta que, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatística referentes ao ano de 2009, o 
concelho de Odivelas tem cerca de 40 mil jovens 
residentes com idade inferior a 25 anos e tendo em 
consideração que na área geográfica correspondente a 
Lisboa e Vale do Tejo existem apenas 4 Lojas Ponto JÁ 
sendo duas na cidade de Lisboa, uma em Loures e outra 
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em Sintra, faz todo o sentido pela população jovem 
residente em Odivelas que esta seja servida por este tipo 
de serviços. 
 
É necessário também ter em conta o claro crescimento da 
participação e interesse da sociedade juvenil no mundo 
associativo, deparando-nos com o aumento do número de 
associações juvenis que temos no nosso concelho. Uma 
Loja Ponto JÁ pode apoiar em grande medida estas 
Associações Juvenis através do apoio disponibilizado a 
nível contabilístico e financeiro, potenciando assim o 
voluntariado e a dimensão e qualidade das nossas 
associações. 
 
Considerando o acima exposto,  
a Assembleia Municipal vem recomendar ao Executivo 
Camarário que averigue a possibilidade junto do Instituto 
Português da Juventude para o estabelecimento de um 
protocolo que viabilize a implementação de uma Loja 
Ponto Já no Concelho de Odivelas. 
 
Odivelas, 15 de Março de 2011 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
(Sérgio Paiva) 

 
(Aprovada por Maioria) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2011 
COMEMORAR E LUTAR PARA DAR 
DIGNIDADE À VIDA DAS MULHERES” 

 
Considerando que: 
 
A afirmação do 8 de Março é fundamental para 
homenagear as mulheres que, antes de nós, lutaram pelos 
direitos das mulheres e contra a discriminação bem como 
para exigir as condições necessárias para uma vida digna e 
uma igualdade de facto, na vida; 
 
Em 1910, Clara Zetkin, propôs numa Conferência 
Internacional de Mulheres a comemoração de um Dia 
Internacional da Mulher Trabalhadora, dia de 
manifestação pela emancipação das operárias e pelo 
direito ao voto, que viria a ser celebrado pela primeira vez 
há 100 anos atrás, em 1911; 
 
A população feminina desempregada aumentou 7,1% no 
último trimestre de 2010 particularmente entre as jovens 
dos 15 aos 24 anos; os abonos de família foram cortados 
ou eliminados a 1 milhão e 300 mil crianças e jovens; as 
mães trabalhadoras encontram cada vez maiores 
obstáculos no cumprimento dos direitos da maternidade; 

as pensões foram todas reduzidas mantendo-se as pensões 
de invalidez e velhice das mulheres mais baixas do que as 
dos homens; 
 
O aumento dos preços, em resultado da entrada em vigor 
do Orçamento de Estado para 2011, nomeadamente no 
pão (12%), na electricidade (3,8%), no gás (23%), nos 
transportes (nos passes sociais e cerca de 4,5% no global 
das tarifas), nos combustíveis (l7%), nas portagens (entre 
2,3% e 2,49%), nas propinas do ensino superior, no 
vestuário e calçado, nas telecomunicações e nos produtos 
alimentares, agravam em muito as despesas familiares 
sobrando para as mulheres a árdua tarefa de gestão do 
orçamento familiar fazendo face a esta conjuntura; 
 
A dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, o aumento 
das taxas moderadoras e dos preços de medicamentos e a 
alteração ou desaparecimento das comparticipações, são 
questões fundamentais que atingem as populações, 
particularmente nas zonas mais distantes dos centros 
urbanos, mas que agravam a saúde das mulheres 
particularmente aliados à redução do número de médicos 
e enfermeiros e à restrição de exames complementares de 
diagnóstico mesmo aqueles que lhes são indispensáveis 
como as mamografias, citologias, ecografias mamárias e 
densitometrias ósseas; 
 
O aprofundamento da pobreza e a exclusão social, de 
todas as formas de violência incluindo a violência 
doméstica, da prostituição e do tráfico de pessoas, dos 
problemas das pessoas imigrantes ou com deficiência, 
atingem de forma mais dramática as mulheres, colocando-
as numa situação de vulnerabilidade e desigualdade. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na sua 1ª 
reunião extraordinária de 14 de Março de 2011, delibera: 
 
1. Saudar todas as mulheres, em Portugal e no Mundo, 
celebrando o Dia Internacional da Mulher como uma 
jornada de comemoração mas também de homenagem à 
luta pelos direitos das mulheres; 
 
2. Exortar todas as mulheres para que, à semelhança das 
que há 100 anos saíram às ruas, exijam o cumprimento e 
defendam os seus direitos; 
 
3. Reclamar do Governo uma mudança de rumo, 
seguindo políticas que garantam aos homens e mulheres 
uma vida digna e com qualidade, que assegurem a 
igualdade e a não discriminação e que contribuam para um 
país justo e equilibrado. 
 
Odivelas, 15 de Março de 2011 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
(Sérgio Paiva) 

 
(Aprovada por Maioria) 
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VOTO DE PESAR 
 

 
 

“CATÁSTROFE NO JAPÃO” 
 

A espaços, todos os povos, são sujeitos a provações que 
testam a sua resistência, a sua coragem, a sua capacidade 
de ultrapassar as dificuldades. 
 
O sismo recentemente verificado no Japão e os 
dramáticos incidentes que lhe sucederam, pela catastrófica 
dimensão que assumiram, são um trágico exemplo dessas 
provações. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 14 de 
Março de 2011, condoída, solidariza-se com o povo 
Japonês, no momento em que chora os milhares de vidas 
perdidas. 
 
A coragem, a organização e a resistência, estamos certos 
permitirão ao povo japonês erguer, dos escombros, uma 
sociedade ainda mais próspera e mais justa. 
 
Desejamos profundamente que a partir deste dia um novo 
Sol nasça sobre o Japão. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Sérgio Paiva) 

 
(Aprovada por Unanimidade) 

 
 
 
 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E 
SEU REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

“Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e 
seu Regulamento de Liquidação e Cobrança do Município 
de Odivelas”, decorrente do Período de Discussão 
Pública, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2011/1709 de 10-02-2011, aprovada na 1.ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 23 de Fevereiro de 2011 (no presente Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões, pág. 14). 
Publicada na íntegra em anexo.  
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXO 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, 
 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
 

DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
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