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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1199..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1188  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

MATERNIDADE ALFREDO DA COSTA PELOS SEUS 80 ANOS 
MATERNIDADE ALFREDO DA COSTA COMEMOROU 

80 ANOS NO PASSADO DIA 5 DE DEZEMBRO. 
 

A 6 de Dezembro de 1932 foi admitida na Maternidade 
Alfredo da Costa a primeira grávida, chamava-se Glória 
Virgínia, tinha 18 anos e era natural de Tomar. Reza assim 
o início da história, ou das mil histórias, que a 
Maternidade Alfredo da Costa encerra entre as suas 
paredes. 
 
Em 1977, a MAC ofereceu, pela primeira vez em Portugal, 
a possibilidade dos bebés nascidos antes de uma gestação 
completa sobreviverem, assim como a mãe. 
 
O ano de 1989 como data de outro importante avanço de 
que a MAC foi palco, com o atendimento individualizado, 
por equipas especializadas, de grávidas com doenças 
crónicas como a diabetes, hipertensão, adolescentes e 
toxicodependentes. 
 
Recorde-se que em 2008 foi a primeira unidade hospitalar 
a lançar um banco de leite humano. 
 
Em 2009, o seu projeto “Hipotermia no tratamento da 
Encefalopatia Hipóxico-Isquémica do Recém-nascido de 
termo” foi um dos premiados pela Missão Sorriso.  
 
Ainda no mesmo ano e no âmbito do Programa do 
Medicamento Hospitalar, foi atribuído à MAC uma 
Menção Honrosa relativa ao Prémio de Excelência em 
Boas Práticas na Área do Medicamento Hospitalar 2009, 
pelo impacto da implementação do ambulatório nos 
serviços farmacêuticos da MAC. 
 
Já a iniciativa BabyCare, concretizada em parceria com a 
Portugal Telecom, que permite a transmissão multimédia 
de imagens vídeo dos recém-nascidos das Unidades de 

Cuidados Especiais para o ecrã da TV da casa dos pais, é 
único no país e totalmente gratuito. 
 
Em 2010 recebeu o certificado de Hospital Amigo dos 
Bebés como reconhecimento pelo seu empenho na 
promoção do aleitamento materno através das “Dez 
Medidas para o Aleitamento Materno com Sucesso”, um 
título concedido pela OMS e pela UNICEF. 
 
Neste contexto, a Assembleia Municipal, saúda a 
Maternidade Alfredo da Costa, bem como todos os seus 
trabalhadores e trabalhadoras, reformados e reformadas 
que nos últimos 80 anos permitiram que inúmeras Mães e 
Crianças usufruíssem das melhores condições medico-
sanitárias do serviço Público de Saúde, que infelizmente, 
este Governo teima em extinguir. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

SAUDAÇÃO 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Considerando que: 
 
1. Se celebra este ano o 64º aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, num contexto da 
profunda crise económica e social que ameaça destruir os 
alicerces da democracia como a conhecemos até agora, 
pondo em causa direitos sociais e económicos 
conquistados ao longo de décadas; 
 
2. A 10 de Dezembro de 1948, foi aprovada pela 
Assembleia Geral da ONU, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e que o direito ao “reconhecimento da 
dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus 
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo” e sendo o “ideal comum a atingir por 
todos os povos e todas as nações” [….]; 
 
3. Reza o preâmbulo da mesma no seu artigo 22º que 
“toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança 
social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos 
económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço 
nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a 
organização e os recursos de cada país” e, ainda no artigo 26º, 
que “toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 
gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 
fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e 
profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve 
estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.” 
 
4. A Constituição da Republica Portuguesa, 
profundamente inspirada na letra e no espirito da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, garante e 
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protege de forma inequívoca os direitos políticos, 
económicos, sociais e culturais dos cidadãs e cidadãos; 
 
5. Segunda a Constituição da República Portuguesa é 
obrigação do Estado garantir os direitos sociais e 
económicos, nomeadamente, o emprego (artigo 58º), a 
educação, a formação e a cultura (cf. art.º 73, 74, 75, 76), a 
saúde (cf. art.º 64) e a habitação (cf. art.º 65); 
 
6. Nas atuais circunstâncias, as tarefas fundamentais do 
Estado, em especial, no que concerne à garantia “dos 
direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do 
Estado de direito democrático”, “da independência nacional” e da 
criação das “condições políticas, económicas, sociais e culturais que 
a promovam” e nas suas funções de promoção do “bem-estar 
e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, 
bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e 
ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas 
económicas e sociais”, conforme consta do artigo 9.º da CRP, 
estão profundamente ameaçadas pelas políticas impostas 
pela Troika e prosseguidas pelo Governo; 
 
Neste contexto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
saúda o 64º aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e reitere o seu compromisso político 
com a sua defesa bem como a defesa de todos os direitos 
sociais, económicos, políticos e culturais ameaçados. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO PELA ADMISSÃO DA PALESTINA 
COMO ESTADO OBSERVADOR NAS NAÇÕES UNIDAS 

 
Considerando que: 
 
1. A Assembleia Geral da ONU aprovou, por 
avassaladora maioria, a resolução para admitir a Palestina 
como estado observador nas Nações Unidas. O 
presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, 
teve oportunidade de discursar perante a Assembleia 
Geral, congratulando-se com o sinal histórico da votação. 
"Não estamos aqui para retirar legitimidade a um Estado, 
Israel, estamos aqui para legitimar outro Estado, a 
Palestina", anunciou, dizendo que este voto fez os países 
presentes em Nova Iorque "reconhecerem a realidade". 
 
2. O sinal da votação não podia ser mais inequívoco. 138 
Países, incluindo Portugal, votaram favoravelmente, 

contra apenas 41 abstenções e 9 votos contra. A votação é 
uma importante vitória diplomática da Autoridade 
Palestiniana e um importante passo a favor da paz e de 
uma solução negociada para um conflito de décadas. 
 
3. Em sinal contrário, o reforço dos colonatos construídos 
em territórios palestinianos, na mesma semana em que a 
Palestina foi admitida nas Nações Unidas (uma atitude 
rapidamente condenada pela maioria dos países europeus), 
constitui uma flagrante violação da lei e um passo errado 
para a abertura de um novo processo de diálogo e 
negociação em direção à paz. 
 
4. Esta Assembleia Municipal, sempre manifestou 
preocupação com a situação que se vive na Palestina 
como atestam as várias iniciativas por ela aprovadas. 
 
5. Em Setembro de 2011 a Assembleia Municipal 
condenou as declarações do Embaixador de Israel em 
Lisboa. Em Novembro de 2011, esta mesma assembleia 
saudou a adesão da Palestina à Unesco apoiada por uma 
larga maioria dos países membros que representou mais 
uma etapa no inevitável reconhecimento de um Estado 
palestiniano e criticou o voto do Governo Português. 
Ainda em Junho deste ano condenou as condições de 
detenção de Nabil Al-Raee. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, delibera: 
 
a) Congratular-se com o resultado expressivo da votação 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, admitindo a 
Palestina como estado observador da ONU, assumindo 
esse voto como um passo importante para uma solução 
dialogada e para o reconhecimento de um estado 
Palestiniano - condição necessária para uma paz 
duradoura na região. 
 
b)Dar conhecimento desta deliberação aos órgãos de 
soberania e as representações diplomáticas da Palestina e 
do Estado de Israel. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por unanimidade) 
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MOÇÕES 
 

 
 

OE 2013 É UM ICEBERG A AFUNDAR O PAÍS 
 

Considerando que: 
 
1. Foi aprovado o O.E/2013, um orçamento que espelha 
uma imagem da crise. Crise económica, crise social, crise 
política. Um orçamento para dois meses, pois 
imediatamente se constata que nem este debate está 
encerrado, nem este é o Orçamento do Estado para 2013. 
Este é o momento para o PR atuar e para o vetar, tendo 
em conta a sua impossibilidade e inconstitucionalidade. 
Mas não poderemos ficar à espera que o faça. 
 
2. A senda ideológica deste governo e da Troika são as da 
ideologia da humilhação, do espezinhamento e do 
empobrecimento do Povo, recessão sobre recessão, o 
esmagamento das conquistas do Estado Social.   
 
3. A Troika permite-se advogar de que temos que pagar 
mais para termos educação pública ou de 
concessionarmos escolas e de despedir mais professores. 
Basta ver o recente escândalo que é o financiamento a 
privados também na Educação (Grupo GPS) em 
detrimento do aproveitamento das condições da Escola 
Pública... 
 
4. Se preconiza cortes brutais de 4 mil milhões de euros 
nas funções sociais do Estado e um brutal despedimento 
coletivo de milhares de funcionários públicos e do setor 
público que, a serem concretizados significaria uma vitória 
das políticas do “consenso de Washington”, da diretiva 
europeia 2020, dos bancos e dos fundos especulativos. 
 
5. Derrotar esta política e o memorando da troika é o 
centro da intervenção alternativa, por um governo de 
esquerda. Que a luta é, entre outras medidas, pela 
anulação da dívida abusiva e renegociação de prazos e 
juros com todas as instituições credoras, públicas e 
privadas, bem como pela reposição dos rendimentos 
cortados (subsídios de férias e Natal). 
 
6. É uma luta contra o caminho do desastre, do aumento 
contínuo da dívida pública, do desaceleramento das 
exportações e da queda do PIB e da economia. Que o País 
fica mais pobre assim como os mais desfavorecidos da 
nossa sociedade, num quadro de uma confessada 
estratégia de empobrecimento contínuo tida como 
supostamente indispensável para o reforço da 
“competitividade” do País. 
 
7. O país já percebeu que, depois de tudo o que sofreu em 
2012, ficou pior: quer em corte de subsídios para 
funcionários públicos e pensionistas, bem como com o 
aumento de impostos e de todo o tipo de taxas e tarifas. O 
governo, que aplicou 9000 milhões de euros em medidas 

de austeridade em 2012, mantem o défice real exatamente 
na mesma. 
 
8. Com salários e pensões cortados, taxas proibitivas na 
saúde, gás, luz e transportes a preços de luxo, desemprego 
como nunca se viu e o défice real nos mesmos 7,2% do 
ano passado, isto não se trata de um desvio - é um erro, 
um erro colossal. É um completo falhanço da estratégia 
do Governo. Depois deste falhanço, era de esperar que 
um governo, com o mínimo de seriedade, retirasse 
consequências sobre a sua capacidade e manutenção no 
poder. Mas não! 
 
9. Por mil vezes que repitam que descongelam pensões 
mínimas, a realidade aí está: congelamento de pensões de 
275 e 300 euros. Negação das pensões de alimentos a 
crianças de famílias que vivem com 400 e poucos euros. 
Aumento de 40% no IRS a quem ganha 850 euros. 
Decidem o maior despedimento de que há memória em 
Portugal, com @s milhares de contratados da Função 
Pública que vão para a rua. Não há pantomina de 
minimização que esconda esta violência. 
 
10. Atacar as funções sociais do Estado é deixar grande 
parte da população sem acesso à saúde, a melhores 
prestações sociais e proteção social e à educação. È 
também reduzir os salários de todos os outros, que 
passarão a pagar duplamente. Nos impostos e na escola, 
nos impostos e no hospital, nos impostos e no seguro 
privado. A este governo não chega passar para capitais 
estrangeiros todos os setores estratégicos da economia – 
REN, águas, CTT, ANA -não. Quer também entregar ao 
capital as rendas garantidas das funções sociais. E tudo 
isto a preços de saldo (ANA). 
 
11. Não podemos deixar de lamentar que este O.E. nos 
traga a estagnação ou o recuo em termos reais e da 
capacidade de desenvolvimento em termos locais para as 
autarquias que têm de enfrentar as dificuldades sociais 
pelo que passam as suas populações, perante esta grave 
crise. 
 
12. A manifestação de 15 de setembro que juntou mais de 
1 milhão de pessoas sob o lema “Que se lixe a Troika 
queremos as nossas vidas!”, foi um BASTA às medidas da 
troika e exigindo “que este governo vá prá rua!” Tendo 
em conta o que se gritou-se nessa e em todas as 
manifestações que se seguiram, em particular na da CGTP 
de 29 de setembro que encheu o Terreiro do Paço, onde a 
manifestação transbordou a esfera sindical e se 
transformou numa manifestação popular, bem como na 
greve geral de 14 de Novembro que marcou a situação 
política nacional. Também, no mesmo dia, muitos 
trabalhadores de vários países europeus estiveram em luta, 
com greves gerais, manifestações e outras ações que 
convergiram com a greve geral convocada em Portugal e 
Estado Espanhol (integrada na jornada europeia de «Ação 
e solidariedade», promovida pela Confederação Europeia 
de Sindicatos, onde sindicatos de 15 países anunciaram 
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greves e manifestações e outras iniciativas de protesto). 
Foi uma das maiores greves que o país viveu na sua 
história recente. A dimensão ibérica desta greve, com 
repercussões de solidariedade em França, Itália e Grécia, é 
um fator de enorme importância. A resposta do mundo 
do trabalho deve desenvolver-se à altura da ofensiva, isto 
é, em escala europeia. A greve ibérica mostra que, não só é 
possível, como é mobilizadora a paralisação simultânea 
dos trabalhadores em diferentes países. Esta greve, que foi 
um primeiro passo, deve abrir caminho a uma greve geral 
europeia contra a austeridade, que coloque na ordem do 
dia a unidade e a convergência dos trabalhadores e das 
trabalhadoras à escala europeia, contribuindo para uma 
alteração de forças políticas na Europa. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, delibera: 
 
1. Aprovar a sua solidariedade com todas e todos aqueles 
que estão a sofrer, a começar pelos mais desfavorecidas, 
os trabalhadores e reformados, principais alvos destas 
medidas recessivas de austeridade e assumir a luta toda e 
mobilização de todos e todas para salvar o país da 
bancarrota, resgatar a economia e defender os serviços 
públicos. 
 
2. Que a mesma seja remetida após votação para: os 
órgãos de soberania, os Grupos parlamentares da AR, 
CGTP e para os órgãos de comunicação social. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 

DEFESA DA AUTONOMIA DO PODER LOCAL 
 

Encontra-se em discussão na Assembleia da República a 
Proposta de Lei n.º 104/XII, onde se propõem aprovar 
um novo regime jurídico para os órgãos das freguesias e 
dos municípios e para as áreas 
metropolitanas/comunidades intermunicipais. 
 
A supra citada Proposta de Lei pretende, ao contrário do 
espirito constitucional, afastar das populações do centro 
de decisão, e, por conseguinte, afastar o centro de decisão 
do pulsar das populações, dos interesses, e, sobretudo das 
necessidades das populações. 
 
Se não vejamos, potencia-se (cf. Exposição de motivos da 
Proposta de Lei) “sinergias e de «ganhos de escala”, 
musculando as competências e aumentando o leque de 
abrangência territorial. Defende-se e “deseja-se reforçar a 
natureza genérica das atribuições das entidades intermunicipais, 
independentemente da respetiva espécie”. 
 

Assim sendo e em sintonia com o elencado na 
Constituição da República Portuguesa, entende que os 
municípios e a sua organização devem respeitar a ideia de 
«proximidade do cidadão» e de administração autónoma, com a 
consequente separação de atribuições, competências e funções dos 
órgãos da administração autárquica. (…) defendendo-se assim, a 
prossecução de «interesses próprios das populações» das autarquias 
locais (cfr. art. 235.º-2) que cabe, em primeira mão e especialmente, 
aos entes autárquicos mais próximos dos cidadãos (municípios e 

freguesias)
1, e, diretamente eleitos por estes. 

 
Pelo exposto, conclui-se assim que o poder local/ os 
órgãos das autarquias locais, eleitos por sufrágio universal 
direto, são verdadeiros defensores dos interesses dos 
cidadãos e cidadãs que pela sua proximidade das 
populações. 
 
Por conseguinte, não se pode aceitar que se pretenda, com 
esta Proposta de Lei afastar os órgãos de poder local das 
suas populações, e menos ainda que aqueles que com 
poderes reforçados saem desta iniciativa legislativa não 
vejam a sua legitimidade diretamente sufragada pelos 
cidadãos e cidadãs que vão ser diretamente afetados pelas 
suas decisões.  
 
Assim, a Assembleia Municipal, delibera: 
 
a) Manifestar a sua discordância com a Proposta de Lei n.º 
104/XII apresentada pelo Governo, o seu repúdio por 
atentar contra a autonomia do poder local e por não ter 
dada a palavra às populações.  
 
b) Que esta deliberação seja remetida após votação ao 
Presidente da República, à Presidente da Assembleia da 
República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro-adjunto e 
dos Assuntos Parlamentares, ao Secretário de Estado da 
Administração Local, aos Grupos Parlamentares 
representados na Assembleia da República, à ANMP 
(Associação Nacional de Municípios Portugueses, à 
ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias) e aos 
órgãos de comunicação social. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da 
República Portuguesa Anotada, Vol. I, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2007, págs. 233 e 234. 
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PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA PARA O ANO DE 2013 

 
Retirado o ponto 1, Proposta de Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia para 2013, da 
ordem de trabalhos da presente sessão, em conformidade 
com o solicitado pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas. 
 
(Aprovado por maioria de dois terços) 

 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL 
 

 
 

MAPA DE PESSOAL PARA 2013 
 

Mapa de Pessoal para 2013, nos termos do disposto no n.º 
3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
diploma que adapta a citada Lei à Administração Local, 
alterada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de 
abril, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/11236, de 2012.11.22, conforme o 
deliberado na 10.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 27 de novembro de 
2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
23/2012, de 11 de dezembro, página 8). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 
DE 3.º GRAU 

 

 
 

REGULAMENTO PARA CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 
DE 3.º GRAU 

 
Regulamento para Cargos de Direção Intermédia de 3.º 
Grau do Município de Odivelas, nos termos do disposto 
no artigo n.º 9, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que 
veio proceder à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 
51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 
3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/11115, 2012.11.20, conforme o deliberado 
na 10.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 27 de novembro de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23/2012, de 11 
de dezembro, página 8). 

 
 

“Regulamento para cargos de direção intermédia de 
3.º grau do Município de Odivelas 

 
Preâmbulo 

 
A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que veio proceder à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, alterada pelas leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril 
e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado, permite 
no seu artigo 9.º o provimento de cargos de direção 
intermédia de 3.º grau ou inferior, estabelecendo no n.º 3, 
do artigo 4.º que compete à assembleia municipal, sob 
proposta da câmara municipal, a definição das 
competências, da área, dos requisitos de recrutamento, 
entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do 
período de experiência profissional, bem como da 
respetiva remuneração. 
 
Em face deste regime legal e considerando que na 
estrutura orgânica flexível estão previstas três unidades 
orgânicas coordenadas por dirigentes de 3.º grau, é 
aprovado o presente regulamento. 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

O presente regulamento estabelece o regime dos cargos de 
direção intermédia de 3.º grau do Município de Odivelas, 
nomeadamente as respetivas competências, área e 
requisitos de recrutamento e estatuto remuneratório. 

 
Artigo 2.º 

Cargos de direção intermédia de 3.º grau 
 

São cargos de direção intermédia de 3.º grau os que, nos 
termos do regulamento orgânico, correspondam a funções 
de coordenação e controlo de unidades funcionais, com 
níveis de autonomia, responsabilidade e dimensão 
apropriada. 

 
Artigo 3.º 

Competências 
 

1. Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º 
grau compete coadjuvar o titular do cargo dirigente de que 
dependam hierarquicamente, o Vereador ou a Presidente 
da Câmara se deles dependerem diretamente, bem como 
coordenar as atividades e gerir os recursos de uma 
unidade funcional, para a qual se revele adequada a 
existência deste nível de direção. 
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2. Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º 
grau aplicam-se, supletivamente, as competências previstas 
para o pessoal dirigente no art. 15.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, com as necessárias adaptações. 

 
Artigo 4.º 

Área e requisitos de recrutamento dos cargos de 
direção intermédia de 3.º grau 

 
Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau 
são recrutados, por procedimento concursal, nos termos 
da lei, de entre trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, dotados de 
competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que reúnam 
cumulativamente: 
 
a)Formação superior de licenciatura, no mínimo; 
 
b)Dois anos de experiência profissional em funções, 
cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 
provimento seja exigível a habilitação referida na alínea 
anterior; 
 
c)Dois anos de experiência profissional na área de atuação 
do cargo a prover; 
 
d)Formação adequada ao exercício de funções no cargo a 
prover. 

 
Artigo 5.º 

Estatuto Remuneratório 
 

A remuneração dos titulares dos cargos de direção 
intermédia de 3.º grau corresponderá à 6.ª posição 
remuneratória da carreira geral de técnico superior, de 
acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 4.º, da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto. 

 
Artigo 6.º 

Disposição Final 
 

Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste 
regulamento, aplica-se o disposto na Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto e na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de 
dezembro. 

 
Artigo 7.º 

Entrada em vigor 
 

O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de 
Janeiro de 2013.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 
 

 
 

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DOS TITULARES DOS CARGOS 
DE DIREÇÃO SUPERIOR DE 1.º GRAU E 

DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 1.º E 2.º GRAUS 
 

Atribuição do abono para despesas de representação, aos 
titulares dos cargos de direção de 1.º grau e de direção 
intermédia de 1.º e 2.º graus da Câmara Municipal de 
Odivelas, no montante fixado para o pessoal dirigente da 
administração central, com as correspondentes 
atualizações anuais, com efeitos a 30 de agosto de 2012, 
nos termos do disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, que veio proceder à adaptação à Administração 
Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de 
dezembro, de acordo com a Proposta n.º 10/PRES/2012, 
datada de 22 de novembro de 2012, conforme o 
deliberado na 10.ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 27 de novembro de 
2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
23/2012, de 11 de dezembro, página 8). 

 
 

“Proposta n.º 10/PRES/2012 
 

Assunto: Despesas de representação dos titulares dos 
cargos de direção superior de 1.° grau e de direção 
¡intermédia de 1.° e 2.°graus. 
 
Considerando que: 
 
1 - Foi publicada no passado dia 29 de agosto, a Lei n.º 
49/2012, que veio proceder à adaptação à Administração 
Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de 
dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da administração central, regional e 
local do Estado; 
 
2 - Nos termos do n.º 1 do artigo 24.° da mencionada Lei 
n.º 49/2012, aos titulares dos cargos de direção superior 
de 1.° grau e de direção intermédia de 1.º e 2.°graus 
podem ser abonadas despesas de representação no 
montante fixado para o pessoal dirigente da administração 
central, através do despacho conjunto a que se refere o n.º 
2 do artigo 31.° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, sendo-lhe igualmente aplicáveis as 
correspondentes atualizações anuais; 
 
3 - De acordo com o n.º 2 do mesmo dispositivo legal, a 
atribuição das despesas de representação nos termos 
referidos é da competência da assembleia municipal, sob 
proposta da câmara municipal; 
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4 - Têm vindo a ser abonadas despesas de representação 
aos titulares dos cargos de direção superior de 1.° grau e 
de direção intermédia de 1.° e 2.° graus desta Câmara 
Municipal, atribuídas de acordo com o artigo 15.° -A do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, alterado e 
republicado pela Lei n.º 104/2006, de 7 de junho; 
 
5 - As verbas necessárias à atribuição deste abono 
constam do Orçamento Municipal para o corrente ano 
aprovado pela Assembleia Municipal na 3.ª Reunião da 5.ª 
Sessão Ordinária de 7 de Dezembro de 2011 bem como 
da proposta de Orçamento para o ano de 2013 na rubrica 
01.01.11.02;  
 
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal, de 
acordo com o n.º 2, do artigo 24.°, da Lei n.º 49/2012, 
delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta de atribuição do abono para despesas de 
representação aos titulares dos cargos de direção superior 
de 1.° grau e de direção intermédia de 1.° e 2.° graus da 
Câmara Municipal de Odivelas, no montante fixado para o 
pessoal dirigente da administração central, com as 
correspondentes atualizações anuais, com efeitos a 30 de 
agosto de 2012, data da entrada em vigor deste diploma. 
 
Odivelas, 22 de Novembro de 2012 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 
TERRITÓRIO 

 

 
 

ANÁLISE DA PROPOSTA FINAL DA UNIDADE TÉCNICA PARA A 
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO 

 
No âmbito da apreciação da Análise da Proposta Final da 
Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do 
Território, foi apresentada uma Moção: “A Assembleia 
Municipal de Odivelas rejeita a proposta de agregação das 
Freguesias do Concelho que a Unidade Técnica tenta 
impor e que criará graves prejuízos às populações do 
Concelho.” 

 
 

“MOÇÃO 
 

PONTO 5 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas rejeita a proposta de 
agregação das Freguesias do Concelho que a Unidade 
Técnica tenta impor e que criará graves prejuízos às 
populações do Concelho. 

 
A Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa 
do Território fez chegar à Assembleia da República a 
proposta que regula a agregação de diversas Freguesias no 
Concelho de Odivelas respeitando os princípios 
constantes da Lei n.º 22/2012. 
 
Aquela Unidade Técnica, que não tem qualquer 
legitimidade democrática para assumir o poder de verificar 
as pronúncias apresentadas, e que ignorando as posições 
da Assembleia Municipal, propõe a supracitada agregação 
de várias freguesias no concelho transformando num 
agregado as freguesias de: (Caneças e Ramada); (Famões e 
Pontinha); (Olival Basto e Póvoa Santo Adrião). 
 
A Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
as Juntas de Freguesia e as Assembleias de Freguesia do 
Concelho pronunciaram-se em concordância com 
cenários que não os trazidos agora pela Unidade Técnica. 
A maioria das agregações propostas, ficará com mais 
habitantes que muitos dos 308 concelhos do País. 
 
A Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), a 
Associação Nacional de Municípios (ANMP) e também, o 
Grupo Parlamentar do PS, PCP, BE e P.E. Os Verdes 
recusaram integrar a Unidade Técnica para a 
Reorganização Administrativa do Território. 
 
O governo tem-se revelado insensível às tomadas de 
posições da maioria dos órgãos autárquicos do País contra 
a extinção de freguesias. 
 
O total das dívidas das autarquias representa cerca de 4% 
do PIB pelo que a putativa redução de despesas no Poder 
Local teria impacto nulo no Orçamento de Estado. De 
facto, não reside apenas nas autarquias o problema do 
défice do País. 
 
Assim e considerando que: 
 
1. Os órgãos autárquicos legitimamente eleitos, 
Assembleia Municipal de Odivelas, Câmara Municipal de 
Odivelas, Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia 
se pronunciaram todos contrariamente a uma solução que 
alterasse radicalmente o mapa do nosso concelho como o 
faz a proposta da Unidade Técnica. 
 
2. A agregação e consequente redução do número de 
freguesias, apresentada pela citada Unidade Técnica, ao 
romper a organização territorial existente e consolidada, 
ao diminuir a proximidade que se estabeleceu entre 
freguesias e as sua populações, não tem em conta a 
realidade do Concelho de Odivelas e constitui, 
potencialmente, um grave prejuízo para a coesão territorial 
e o desenvolvimento local bem como para a eficiência dos 
serviços prestados a instituições, empresas e cidadãos. 
 
3. A aplicação meramente matemática dos critérios 
estabelecidos, realizada por esta Unidade Técnica, põe em 
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causa o princípio da igualdade, que vincula a 
Administração à não discriminação, positiva ou negativa. 
 
4. A presente proposta não cumpre, comprovadamente, 
um alegado objetivo de redução de despesa. 
 
5. A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 18 de 
dezembro de 2012, rejeita a proposta de agregação de 
freguesias no Concelho de Odivelas apresentada pela 
Unidade Técnica em não conformidade com as posições 
tomadas pelos órgãos autárquicos legitimamente eleitos e 
apela para que a Assembleia da República e os Deputados 
não aprovem quaisquer leis baseadas nestas propostas 
apresentadas pela citada Unidade Técnica. 
 
Odivelas, 18 de Dezembro de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 53/PRES/2012 
 
Assunto: Cessação do regime de substituição de Paula 
Sebastião Ramos Freitas, no cargo de Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Socioeducativo 
 
A pedido da própria, interessada, autorizei a cessação do 
regime de substituição, de Paula Cristina Sebastião Ramos 
Freitas, no cargo de Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Socioeducativo, com efeitos desde o 
passado dia 3 de dezembro. 
 
Odivelas, 17 de dezembro de 2012 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

MUNICIPIO DE ODIVELAS 
 
 

AVISO 
 

Regulamento de Hortas Urbanas de Odivelas 
 

Paulo César Teixeira, Vereador da Câmara Municipal de 
Odivelas, torna público, no uso da competência delegada, 
e para efeitos do disposto no n.º 1 do 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, que na 17.ª Sessão 
Extraordinária de 2012, realizada em 08 de Novembro, a 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovou, concluído o 
período de discussão pública, o Regulamento do Projeto 
de Hortas Urbanas de Odivelas. 
 
O Regulamento será objeto de publicação no Diário da 
República e no Boletim Municipal e o presente aviso será 
disponibilizado no sítio do Município de Odivelas, na 
internet. 
 
Odivelas, 
 

O Vereador 
Paulo César Teixeira 

22.Nov.2012 
 
Nota do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões: 
O Regulamento do Projeto de Hortas Urbanas de Odivelas, a que se 
refere o aviso acima publicado, poderá ser consultado no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21/2012, de 13 de novembro, 
página 22 e anexo. 

 
 
 

AVISO 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2003- 
Bairro Vale Pequeno – Pontinha, para os lotes 345 e 346, 
pelo prazo de 15 dias. Todos os interessados poderão, 
durante o período de discussão pública, consultar e/ou 
apresentar por escrito, quaisquer reclamações à proposta 
de alteração ao referido alvará. O processo estará 
disponível para consulta no Departamento de Gestão e 
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Ordenamento Urbanístico, sito na Av.ª Amália Rodrigues 
n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 26 de Novembro de 2012. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 5/89 e 6/89 – B.º Casal da 
Silveira – Famões 

 
5.º Aditamento 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 

27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 20.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 17 de Outubro de 2012 
– Proposta de aprovação de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/89 e 6/89 que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 10, 456, 
735 e 737, tendo merecido aprovação por unanimidade, 
determina que se emita o presente aditamento ao Alvará 
de Licença de Loteamento identificado em epígrafe, em 
nome de Francisco dos Santos Moleiro, António Caratão 
e José Rodrigues.  
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam nos extratos da Planta de Síntese em anexo e são 
as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1.Aos parâmetros Urbanísticos dos Lotes:  
 

 

 Alvarás 5/89 e 6/89 Alteração Alvará 5/89 e 6/89 

Lote 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

situação pisos AE fogos 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

situação pisos AE fogos 

10 290m2 a) a) Existente 
Isolada 

2 b) 1 290m2 94,9m2 195,5 m2 
Existente 
Isolada 

2 b) 2 

456 301m2 a) a) 
Existente 
Isolada 

2 b) 1 301m2 90,1m2 175,1m2 
Existente 
Isolada 

2 b) 2 

735 279m2 a) a) 
Existente 
Geminada 

3 b) 2 558m2 161,4m2 471,9m2 
Existente 
Isolada 

3 1 2 

737 279m2 a) a) 
Existente 
Geminada 

3 b) 2 Junto ao lote 735 

TOTAL 1149m2 a) a) --- --- b) 6 1149m2 346,4m2 842,5m2 
Existente 
Isolada 

2 1 6 

 
a)Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para moradias geminadas um índice máximo de implantação de 50%, com um valor máximo de 120m2 para 
lotes inferiores a 400m2. 
b)Cláusula n.º 4 do regulamento do alvará de loteamento que prevê poder ser autorizada a mudança de uso do R/chão de habitação para comércio, serviços ou unidades 
artesanais, tanto em moradias como em prédios de habitação coletiva. 

 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 28 de Novembro de 2012 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da informação n.º 
11943, de 2012.12.13, referente ao período de 22 de novembro a 
13 de dezembro de 2012: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/53611 
Assunto: COM/2010/57 Pedido de informação atualizada V. 
Procº 13022/OP 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, Dr. João Serrano, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação e 
concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2012/25761 segue assinado. 
11-12-2012 
 
EDOC/2012/55667 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento Das 9.30 às 19.30 não encerra para almoço e 
dia de descanso semanal Domingo. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/41796 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 9041/OCP Pedido 
de Horário de funcionamento 9.30h ás 19.30h/Período Almoço 
13h ás15h/ Descanso semanal Domingo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/60677 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5208/Ant - pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/60142 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2186/OP - pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
12-12-2012 
 

EDOC/2011/65401 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
12-12-2012 
 
EDOC/2011/62038 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / entrega de licença 
de utilização p/a averbamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Licença de Utilização n.º 05/2004 segue assinada. 
12-12-2012 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/23265 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
da Venda Ambulante + pedido de vistoria higio-sanitária 
Despacho: 
Ao DDAJG,  
Aprova-se Alvará de Licença Sanitária n.º 03/2012, que segue 
assinado. 
11-12-2012 
 
EDOC/2012/54113 
Assunto: XVI - Feira de Diversões 
Despacho: 
Com efeitos a 15 de novembro: 
- Defere-se emissão da Autorização Especial para Serviços de 
Restauração e/ou Bebidas Ocasionais e/ou Esporádicos, cujo 
alvará se aprova e envia assinado; 
- Defere-se a Licença de Funcionamento de Recinto 
Improvisado, nos termos do alvará anexo que se aprova e envia 
assinado; 
- Reconhece-se a isenção de pagamento de taxas, nos termos 
propostos. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/62751 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
ODV300434Pedido de Revalidação de Licença de Ciclomotores 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor condicionada ao pagamento da taxa devida. 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/62614 
Assunto: Sarau de encerramento de patinagem artística da época 
2012. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DAJG/DFM/STR, cujo teor se determina que faça parte 
integrante do respetivo Avará anexo; 
Alvará  este que se aprova e que se envia assinado; 
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Reconhece-se a isenção de pagamento de taxas, nos termos 
propostos; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/51545 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
averbamento de veículo à lic. 22/2003 Com o alvará 93838/2001 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de averbamento à Licença de Táxi 22 
correspondente ao Alvará n.º 93838, com efeitos retroativos a 28 
de novembro de 2012; 
Licença de Táxi n.º 22 correspondente ao Alvará n.º 93838, 
segue assinada. 
12-12-2012 
 
EDOC /2012/55650 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pagamento de 
pedido de autorização de utilização, Procº REST/2011/38. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se Alvará de Autorização de Utilização n.º 22/2012, 
referente ao Proc. n.º REST/2011/38, que segue assinado. 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/49341 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5222/83 - entrega 
de Dec Prévia para mudança de titular e pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a documentação entregue para os efeitos propostos; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Notifique-se da aceitação da documentação, relembrando-se a 
situação de precariedade da mesma; 
Notifique-se igualmente da concordância com o horário de 
funcionamento proposto. 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/38486 
Assunto: Pedido de averbamento do nosso processo de 
licenciamento nº. 5206/84. Departamento de Administração 
Jurídica e Geral - Divisão de Licenciamentos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Proceda-se à audiência prévia nos termos propostos. 
12-12-2012 
 
EDOC/2012/61688 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Rest/2008/10 - 
junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se minuta do Alvará de Autorização de Utilização n.º 
20/2012, de que seguem assinados original e duplicado; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
13-12-2012 
 
EDOC/2012/29639  
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Rest/2008/10 - 
junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Dispensa-se a comunicação nos termos propostos; 

Arquive-se. 
13-12-2012 
 
EDOC/2012/65797 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pagamento de 
renovaçao de cartão de vendedor ambulante nº 26. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
13-12-2012 
 
EDOC/2012/63193 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Ambulante 20 - 
renovação da licença 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
13-12-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


