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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 22 de fevereiro de 2012 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

FRANCISCO IGREJAS CAEIRO 
 

"Desapareceu uma notável personalidade da vida pública 
portuguesa, um dos nomes de referência da comunicação 
em Portugal. Com efeito, Francisco Igrejas Caeiro faleceu 
no passado dia 19 de Fevereiro. Um cidadão de conduta 
cívica exemplar, um renomado radialista, ator e locutor da 
televisão portuguesa. 
 
Estreou-se em 1940 no Teatro Nacional D. Maria II, em 
Lisboa, de onde seria expulso, anos mais tarde, por causa 
das suas posições antifascistas, posições essas que viriam a 
fazer com que o regime de Salazar o proibisse de se 
apresentar em espetáculos ao vivo. 
 
Entre as suas obras, contam-se a atuação no filme 
“Camões”, de Leitão de Barros, em 1946, e a produção 
dos populares programas radiofónicos “Os Companheiros 
da Alegria” e “Comboio das 6 e Meia”, nos anos 50 do 
século XX. Em 1969 fundou e dirigiu o Teatro Maria 
Matos, em Lisboa, que foi inaugurado com a peça 
"Tombo no Inferno", de Aquilino Ribeiro. Foi, ainda, 
deputado pelo Partido Socialista após o 25 de Abril e 
diretor de programas da Emissora Nacional de 
Radiodifusão (hoje RDP). 
 
Igrejas Caeiro foi um cidadão comprometido com as 
causas públicas e com o bem-estar dos seus concidadãos. 
Usou a sua voz, reconhecida pelo grande público, de 
forma corajosa, transformando-se num marco na 
resistência ao fascismo. Tal como após o 25 de Abril, 
assumiu as altas funções de Deputado na Assembleia da 
República. 
 

Desapareceu um dos nomes de referência da comunicação 
em Portugal, e todos recordaremos a sua belíssima voz, a 
sua dicção, a sua presença e a sua simpatia e generosidade. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas apresenta aos familiares 
de Francisco Igrejas Caeiro as mais sentidas 
condolências." 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATAS DE 2008 
 

Atas da 1.ª Reunião Extraordinária e da 24.ª Reunião 
Ordinária, da Câmara Municipal de Odivelas, realizadas a 
25 de Fevereiro e 17 de Dezembro de 2008. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATAS DE 2009 E 2010 
 

Ata da 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada, a 30 de Dezembro de 2009 e a ata da 
1.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 25 de Janeiro de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMTEJO 
 

 
 

SIMTEJO 2012 
FATURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Cabimento e compromisso do valor estimado para o ano 
de 2012, de €4.286.321,00 (quatro milhões, duzentos e 
oitenta e seis mil e trezentos e vinte e um euros), relativo à 
faturação da prestação de serviços da SIMTEJO para o 
ano de 2012, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/1472, de 01.02.2012. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROGRAMA ECO-ESCOLAS 
 

 
 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2011/2012 
 

Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a ABAE – Associação Bandeira Azul da 
Europa, no âmbito da implementação do Programa Eco-
Escolas para o ano 2011/2012, promovido pela referida 
associação, destinado preferencialmente às escolas do 
Ensino Básico e que pretende encorajar e apoiar os 
estabelecimentos de ensino na melhoria do seu 
desempenho ambiental, nos termos do referido protocolo 
e de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/420, de 2012.01.10. 

 
 

"PARCERIA 
 

ABAE- Município de Odivelas 
 

2011/2012 
 

O presente protocolo de parceria válido depois de 
assinado por ambas as partes visa o compromisso de 
colaboração entre a ABAE e o município na 
implementação e desenvolvimento do Programa Eco-
escolas no concelho. 

 
Termos da Parceria ABAE Eco-Escolas / 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 do 

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 internacional 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 ações com as 
autarquias parceiras; 

- Colaboração ou participação com o Município 
Parceiro na realização de ações 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 Ação das Escolas do 
Município quando solicitado e/ou acesso à 
plataforma Eco-Escolas para consulta de toda a 
informação introduzida pelas escolas; 

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

- Na página pública on-line de cada escola do 
concelho: menção à parceria do município na 
implementação do Programa e breve descrição do 
concelho; 

- Fazer constar nos certificados Eco-Escolas entregues 
a cada escola Galardoada, a declaração do apoio do 
respetivo 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 respetivos municípios. 

 
Pela Associação Bandeira 

Azul da Europa 

Pelo Município de 

Odivelas 

  

O Presidente da 

ABAE/FEE Portugal 

A Presidente da Câmara 

Municipal 

  

DATA: ___ /___/ ___ DATA: ___ /___/ ___" 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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CANDIDATURA POR LISBOA 
 

 
 

OPERAÇÃO: EMPREENDEDORISMO E EMPREGO DA 
CANDIDATURA " PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO 

URBANA DA VERTENTE SUL - POR LISBOA 
 

Proposta de impressão do estudo de diagnóstico 
socioeconómico da Vertente Sul, adjudicado à CEDRU – 
Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano 
no âmbito do Programa de Ação definido para a operação 
Empreendedorismo e Emprego da candidatura “Parcerias 
para a Regeneração Urbana da Vertente Sul” – POR 
Lisboa, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/1159, de 2012.01.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ADESÃO À REDE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DOS CENTROS HISTÓRICOS  

 

 
 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS À REDE DE PROTEÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS 

 
Adesão do Município de Odivelas à Rede “Proteção e 
Valorização dos Centros Históricos”, no âmbito do 
projeto “Redes Temáticas das Cidades UCCLA”, cujos 
encargos de adesão para o Município de Odivelas 
traduzem-se numa contribuição voluntária de €200,00 
anuais, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/1274 de 2012.01.27.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 
TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição ao CCDTMO - Centro de Cultura e Desporto 
dos Trabalhadores do Município de Odivelas, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 3 de Março de 2012, para deslocação à 
Serra da Arrábida, com um custo total de €188,76 (cento e 
oitenta e oito euros e setenta e seis cêntimos), nos termos 
do disposto na alínea o) do n.º 1, do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/1214 de 2012-01-26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Junta de Freguesia de Odivelas, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal 
no dia 27 de Março de 2012, para deslocação ao castelo de 
Óbidos e Bombarral, com um custo estimado de €132,65 
(cento e trinta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), 
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2012/1355, de 2012-02-02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVELAR BROTERO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Agrupamento de Escolas Avelar Brotero, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal a 9 de Março de 2012, para deslocação ao 
Estádio Universitário de Coimbra, com um custo 
estimado de €225,24 (duzentos e vinte e cinco euros e 
vinte e quatro cêntimos), nos termos do disposto na alínea 
b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de janeiro, de acordo com o proposto na informação 
nº interno/2012/1868, de 2012-02-13 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO QUINTA DO PINHEIRO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição ao Grupo Desportivo Quinta do Pinheiro, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 24 de Março de 2012, para deslocação a 
Vila Franca de Xira, com um custo estimado de €65,06 
(sessenta e cinco euros e seis cêntimos), no âmbito do 
PAADO – Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas – Medida 6, de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2012/1591, de 2012-
02-06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATLÉTICO CLUBE DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTES MUNICIPAIS 

 
Atribuição ao Atlético Clube de Odivelas, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
no dia 03 de Março de 2012, para deslocação Azambuja, 
com um custo estimado de €74,66 (setenta e quatro euros 
e sessenta e seis cêntimos) e no dia 17 de Março de 2012, 
para deslocação a Queluz, com um custo estimado de 
€70,65 (setenta euros e sessenta e cinco cêntimos) e no dia 
28 de Abril de 2012, para deslocação a Sintra, com um 
custo estimado de €66,16 (sessenta e seis euros e dezasseis 
cêntimos, no âmbito do PAADO – Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo de Odivelas – Medida 6, de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2012/1602, de 2012-02-06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/GVMFF/2012 
 

Assunto: Revogação do Despacho N.º 1/GVMFF/2011 
 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 40º, alínea a) do Código 
de Procedimento Administrativo (CPA), revogo o meu 
Despacho N.º 1/GVMFF/2011, de 3 de janeiro de 2011, 
referente à Subdelegação de Competências conferidas à 
Diretora do Departamento de Educação, Juventude e 
Cultura, Dra. Maria Margarida Santos de Freitas. 
 
Odivelas, 1 de março de 2012. 

 
A Vereadora 

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

Despacho nº 44/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

Mª Fernanda Franchi 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/GVMFF/2012 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, no Senhor Chefe de Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa, Dr. Gabriel 
Davide Lopes Caetano 
 
Nos termos do disposto no art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de abril. Com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto e Lei n.º 
64-/2008, de 31 de dezembro, no art.º 35º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo do 
disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 44/PRES/2011, de 3 de janeiro de 2011, 
pelo presente despacho subdelego no Senhor Chefe de 
Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa, 
Dr. Gabriel Davide Lopes Caetano, as competências 
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que me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito 
da respetiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de setembro; 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços; 
 
7.Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições da Divisão de Planeamento e 
Intervenção Socioeducativa; 
 
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 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei nº 
162/99, de 14 de setembro, e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000, de 2 de dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no art.º 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 nº 18/2008, de 29 de janeiro, e nos termos do art.º 
109º do Código dos Contratos Públicos; 
 
9. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 
limite de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos termos 
da alínea h) do nº 1 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 
11 de janeiro. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos 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 ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis 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 objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente revogo o meu despacho nº 
1/GVMFF/2011, datado de 3 de janeiro de 2011, 
publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 1 de março de 2012. 

 
A Vereadora 

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

Despacho nº 44/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

Mª Fernanda Franchi 
 
 
 

DESPACHO N.º 3/GVMFF/2012 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, na Senhora Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Socioeducativa, Dra. Paula Cristina 
Sebastião Ramos Freitas 
 
Nos termos do disposto no art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de abril. Com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto e Lei n.º 
64-/2008, de 31 de dezembro, no art.º 35º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo do 
disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 44/PRES/2011, de 3 de janeiro de 2011, 
pelo presente despacho subdelego na Senhora Chefe de 
Divisão de Desenvolvimento Socioeducativa, Dra. Paula 
Cristina Sebastião Ramos Freitas, as competências que 
me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respetiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou que 
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verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de setembro; 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços; 
 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições da Divisão de Desenvolvimento 
Socioeducativa; 
 
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 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei nº 
162/99, de 14 de setembro, e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000, de 2 de dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no art.º 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 nº 18/2008, de 29 de janeiro, e nos termos do art.º 
109º do Código dos Contratos Públicos; 
 
9. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 
limite de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos termos 
da alínea h) do nº 1 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 
11 de janeiro. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos 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 ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis 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 objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente revogo o meu despacho nº 
1/GVMFF/2011, datado de 3 de janeiro de 2011, 
publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 1 de março de 2012. 

 
A Vereadora 

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

Despacho nº 44/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

Mª Fernanda Franchi 
 
 
 

DESPACHO N.º 4/GVMFF/2012 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, na Senhora Coordenadora do 
Gabinete de Coesão e Inovação Social, Dra. Carla Cristina 
Moreiras Sérgio 
 
Nos termos do disposto no art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de abril. Com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto e Lei n.º 
64-/2008, de 31 de dezembro, no art.º 35º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo do 
disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 44/PRES/2011, de 3 de janeiro de 2011, 
pelo presente despacho subdelego na Senhora 
Coordenadora do Gabinete de Coesão e Inovação Social, 
Dra. Carla Cristina Moreiras Sérgio, as competências 
que me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito 
da respetiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
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3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de setembro; 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços; 
 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições do Gabinete de Coesão e 
Inovação Social; 
 
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 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterada pela Lei nº 
162/99, de 14 de setembro, e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000, de 2 de dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no art.º 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 nº 18/2008, de 29 de janeiro, e nos termos do art.º 
109º do Código dos Contratos Públicos; 
 
9. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 
limite de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos termos 
da alínea h) do nº 1 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 
11 de janeiro. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos 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 ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis 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 objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 

Pelo presente revogo o meu despacho nº 
1/GVMFF/2011, datado de 3 de janeiro de 2011, 
publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 1 de março de 2012. 

 
A Vereadora 

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

Despacho nº 44/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

Mª Fernanda Franchi 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DMGAG/2012 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor 
Municipal de Gestão e Administração Geral no Chefe de 
Divisão de Gestão Patrimonial – Dr.º António Manuel 
Delgado Carrilho. 
 
Nos termos dos Art.º 35 e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais Legislação 
habilitante, e ao abrigo do disposto dos Despachos de 
Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
110/PRES/2011, de 01 de Março, e n.º 13/VMM/2011, de 
02 de Março, subdelego, no Chefe de Divisão de Gestão 
Patrimonial, Dr.º António Manuel Delgado Carrilho, 
de 1 a 9 de Março de 2012 as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas e que constam dos 
supracitados Despachos e que serão exercidos no âmbito 
da Direção Municipal de Gestão e Administração Geral, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegante 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe ser 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
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As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 29 de fevereiro de 2012 

 
Por Subdelegação de Competências 

O Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral 
 

Hernâni Boaventura 
 
 
 
 

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 redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de junho, e 
na redação que foi conferida pela Lei n.º 60/07 de 4 de 
setembro e as alterações do Decreto -Lei n.º 26/10 de 30 
de março, que terá inicio no 8.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República, o período de 
discussão pública sobre as propostas de alteração ao alvará 
de loteamento n.º 1/2000 do Bairro Granjas Novas - 
Ramada, 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. As 
propostas em causa abrangem os seguintes lotes: 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 82, 85, 88, 91, 94, 97 e lote 145. O processo 
estará disponível para consulta no Departamento de 
Gestão Urbanística, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 
– Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 31 de Janeiro de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana de Carvalho Amador 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo 
Martins, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
43/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
Interno/2012/2615, de 2012.03.01, referente ao período de 13 a 
24 de fevereiro de 2012: 
 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
EDOC/2012/7759 
Interno/2012/1659 de 2012/02/07 
Processo nº 7-GII/04/SIT-PV 
Assunto: Pedido de Munícipe Sr. Carlos Miranda para a 
Remoção de Sinal devido a infiltrações nas garagens na Rua José 
Paulo Oliveira, Torre 6. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo com o 
proposto. Ao DMOIT, Eng. Luis Jorge, para os devidos 
efeitos”. 
Data de Decisão: 14/02/2012 
 
 
DTO – Divisão de Transportes e Oficinas: 
 
 
EDOC/2012/8856 
Interno/2012/1847 de 2012/02/10 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de triângulo de suspensão para a Viatura nº 1416 da 
Frota Municipal no valor de 70,91 € com Iva à Empresa CARPT 
de J. C. Gouveia, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 15/02/2012 
 
EDOC/2012/9497 
Interno/2012/1955 de 2012/02/14 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação e Recauchutagem de Pneus para a Viatura nº 2401 da 
Frota Municipal no valor de 469,07 € com Iva à Empresa 
Sópneus, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 15/02/2012 
 
EDOC/2012/9508 
Interno/2012/1958 de 2012/02/14 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Fornecimento e Codificação de comando da chave da Viatura nº 
1510 da Frota Municipal no valor de 130,19 € com Iva à 
Empresa Melo Falcão, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 15/02/2012 
 
EDOC/2012/10080 

Interno/2012/2097 de 2012/02/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Material para as Viaturas nºs 1512, 1611 e 1701 da Frota 
Municipal no valor de 177,92 € com Iva à Empresa CARPT de J. 
C. Gouveia, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 20/02/2012  
 
EDOC/2012/10087 
Interno/2012/2099 de 2012/02/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Macaco Rolante para o Setor Oficinal no valor de 215,25 € 
com Iva à Empresa CARPT de J. C. Gouveia, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 20/02/2012  
 
EDOC/2012/10094 
Interno/2012/2100 de 2012/02/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Pneus para a Viatura nº 1418 da Frota Municipal no valor de 
247,16 € com Iva à Empresa Sópneus, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 20/02/2012  
 
EDOC/2012/10143 
Interno/2012/2105 de 2012/02/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de Pneus para a Viatura nº 1215 da Frota Municipal no valor de 
135,80 € com Iva à Empresa Sópneus, Lda.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 20/02/2012  
 
EDOC/2012/10243 
Interno/2012/2123 de 2012/02/17 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para Aquisição 
de elevador de vidro para a Viatura nº 1507 da Frota Municipal 
no valor de 138,99 € com Iva à Empresa CARPT de J. C. 
Gouveia, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, à DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 20/02/2012  
 
 
DDD – Divisão de Desenvolvimento Desportivo: 
 
 
EDOC/2012/2146 
Interno/2012/1839 de 2012/02/10 
Assunto: Proposta de Pagamento da Fatura de janeiro de 2012 à 
Municipália no valor de 370,85 € referente ao Clube do 
Movimento – Desporto Sénior da Vertente Sul.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de Pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 14/02/2012 
 
EDOC/2012/2570 
Interno/2012/1937 de 2012/02/14 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento 
da Fatura no valor de 1 328,40 € com Iva à Empresa 
Fabrigimno, Lda. referente à aquisição de Balizas para o Pavilhão 
Multiusos de Odivelas.  
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento da Fatura mencionada”. 
Data de Decisão: 15/02/2012 
 
EDOC/2012/8931 
Interno/2012/1980 de 2012/02/15 
Assunto: Proposta de Pagamento da Fatura de fevereiro de 2012 
à Municipália no valor de 370,85 € referente ao Clube do 
Movimento – Desporto Sénior da Vertente Sul.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de Pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 17/02/2012 
 
EDOC/2012/3840 
Interno/2012/1991 de 2012/02/15 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento 
da Fatura no valor de 1 523,47 € com Iva à Empresa 
Fabrigimno, Lda. referente à montagem de piso desportivo para 
a UEFA Futsal Cup no Pavilhão Multiusos de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento”. 
Data de Decisão: 17/02/2012 
 
EDOC/2012/7858 
Interno/2012/2023 de 2012/02/15 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento 
da Fatura no valor de 338,99 € com Iva à Empresa Paisagem 
Urbana, Lda. referente à Aquisição de Serviço de Reparação de 
Equipamentos – Circuitos Bio-saudáveis.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento do valor mencionado”. 
Data de Decisão: 20/02/2012 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 43/PRES/2011, nos termos da Informação 
n.º Interno/2012/2616, de 2012.03.01, referente ao período 
de 13 a 24 de fevereiro de 2012: 
 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
EDOC/2012/913 
Interno/2012/2032 de 2012/02/15 
Processo nº 1425/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da 
Alteração do Passadiço sobre a Receção e Encerramento da 
Ligação entre as Alas sul e nascente da Quinta da Memória à 
Empresa Cofan, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação de caução”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/6218 
Interno/2012/2059 de 2012/02/06 
Processo nº 1481/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da 
Beneficiação da Cobertura e Fachadas na Cabine 3 do 
Polidesportivo da Arroja à Empresa Cofan, Lda. 

Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação de caução”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/5438 
Interno/2012/2060 de 2012/02/16 
Processo nº 1493/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da 
Execução de Rede Estruturada para o CAELO à Empresa 
Ionica, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação de caução”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/6516 
Interno/2012/2111 de 2012/02/17 
Processo nº 1366/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da 
Construção de Gavetões no Cemitério de Odivelas à Empresa 
Obragoito, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação de caução”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/6596 
Interno/2012/2114 de 2012/02/17 
Processo nº 1405/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da 
Construção de 72 Ossários no Cemitério de Odivelas à Empresa 
Obragoito, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação de caução”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/4204 
Interno/2012/2116 de 2012/02/17 
Processo nº 1468/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da 
Substituição da Cobertura do Ginásio e Reparação de 
Infiltrações na Sala da Biblioteca da Escola Básica do 1º Ciclo do 
Vale Grande à Empresa Engidomus, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação de caução”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
 
SLE – Setor de Lançamento de Empreitadas: 
 
 
EDOC/2011/68824 
Interno/2012/1919 de 2012/02/13 
Processo nº 2217/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Compromisso da despesa 
bem como estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso atual de Reparações no Arquivo Municipal no 
valor de 3 793,69 € acrescido de Iva à Empresa Obriparques, 
Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, adjudique-se 
em conformidade. Ao DGFP/DF para efeitos de Compromisso 
da despesa, bem como estorno da diferença entre o Cabimento 
inicial e o Compromisso atual”. 
Data de Decisão: 17/02/2012 
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EDOC/2011/56928 
Interno/2012/1922 de 2012/02/13 
Processo nº 2200/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Compromisso da despesa 
bem como estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso atual das Obras de Conclusão da Ampliação do 
Centro de Dia da Pontinha no valor de 24 336,40 € acrescido de 
Iva à Empresa Canhoto & Matias, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, adjudique-se 
em conformidade. Ao DGFP/DF para efeitos de Compromisso 
da despesa, bem como estorno da diferença entre o Cabimento 
inicial e o Compromisso atual”. 
Data de Decisão: 17/02/2012 
 
EDOC/2011/52188 
Interno/2012/2029 de 2012/02/15 
Processo nº 2224/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento da Recuperação de Passeio 
junto ao nº 5 da Rua Gago Coutinho no valor de 8 657,00 € 
acrescido de Iva à Empresa Ecociaf, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ V. Despacho constante 
na fl. 105. Ao DGFP/DF para efeitos de Cabimento da despesa 
mencionada”. 
Data de Decisão: 17/02/2012 
 
EDOC/2011/64344 
Interno/2012/2030 de 2012/02/15 
Processo nº 2225/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento da Reparação de Passeio no 
Largo António Aleixo em frente ao nº 2 no valor de 4 904,53 € 
acrescido de Iva à Empresa Ecociaf, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ V. Despacho constante 
na fl. 115. Ao DGFP/DF para efeitos de Cabimento da despesa 
mencionada”. 
Data de Decisão: 17/02/2012 
 
EDOC/2011/66959 
Interno/2012/2217 de 2012/02/22 
Processo nº 2216/OL-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Compromisso da despesa 
bem como estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso atual da Execução de Prumada Pluvial na Caleira 
da Cobertura em Policarbonato da Escola EB1/JI do Olival 
Basto no valor de 945,00 € acrescido de Iva à Empresa 
Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se 
em conformidade. Ao DGFP/DF para efeitos de Compromisso 
da despesa, bem como estorno da diferença entre o Cabimento 
inicial e o Compromisso atual”. 
Data de Decisão: 23/02/2012 
 
 
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais: 
 
 
EDOC/2012/2834 
Interno/2012/658 de 2012/01/16 
Processo nº 2193/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação 
dos Trabalhos da Execução de Rampa na Escola EB1 da Serra 
da Luz à Empresa Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Consignação de Trabalhos apresentado”. 
Data de Decisão: 13/02/2012 
 

EDOC/2012/2834 
Interno/2012/659 de 2012/01/16 
Processo nº 2193/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria da 
Execução de Rampa na Escola EB1 da Serra da Luz à Empresa 
Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Vistoria apresentado”. 
Data de Decisão: 13/02/2012 
 
EDOC/2012/2257 
Interno/2012/743 de 2012/01/11 
Processo nº 2179/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final referente à 
Criação de Biblioteca na Escola EB1/JI Veiga Ferreira à 
Empresa Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luis Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 14/02/2012 
 
 
DIEU – Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos: 
 
EDOC/2012/10393 
Interno/2012/1519 de 2012/01/02 
Processo nº 2190/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação 
dos Trabalhos de abastecimento de Água à Rede de Rega na Rua 
Martins Rosa Araújo (Antiga Rua Particular) na Arroja à 
Empresa Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto apresentado”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/2081 
Interno/2012/2054 de 2012/02/16 
Processo nº 2196/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final referente à 
Reparação da Guarda antes da Rotunda Arnaldo Dias à Empresa 
Alberto Roque, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luis Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/10468 
Interno/2012/2150 de 2012/02/20 
Processo nº 2126/CA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação 
dos Trabalhos da Execução de Lancil de Segurança em apoio à 
Drenagem da Rua dos Campos em Caneças à Empresa 
Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Consignação de Trabalhos apresentado”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/4955 
Interno/2012/2153 de 2012/02/20 
Processo nº 2121/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final de trabalhos 
não previstos referente à Rede viária de Acesso à Escola do 
Porto Pinheiro à Empresa Constradas, S.A. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luís Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
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EDOC/2012/8740 
Interno/2012/2200 de 2012/02/22 
Processo nº 2151/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação 
dos Trabalhos da Drenagem e Execução dos Caminhos do 
Circuito de Manutenção da Ribeirada à Empresa OAPM, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de Consignação de Trabalhos apresentado”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 
 
EDOC/2012/8740 
Interno/2012/2202 de 2012/02/22 
Processo nº 2151/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Provisória da Drenagem e Execução dos Caminhos do Circuito 
de Manutenção da Ribeirada à Empresa OAPM, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
Homologo o Auto de receção Provisória apresentado”. 
Data de Decisão: 24/02/2012 

 
 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º. 
42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 2536, de 
2012.02.29, referente ao período de 16 a 29 de fevereiro de 2012: 
 
EDOC/2012/7392 
Assunto: Proposta aluguer de fotocopiadora para DGOU 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para prévio cabimento da despesa indicada na Informação anexa 
à etapa 1. 
Após o cabimento deverá a presente distribuição ser enviada ao 
DGFP/DA para abertura de procedimento adjudicatório, o qual 
assume caráter de urgência face ao alegado pelo Sr. DMGAG 
15-02-2012 
 
EDOC/2012/7383 
Assunto: Proposta de aluguer de fotocopiadora para DADM 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para prévio cabimento da despesa indicada na Informação anexa 
à etapa 1. 
Após o cabimento deverá a presente distribuição ser enviada ao 
DGFP/DA para abertura de procedimento adjudicatório, o qual 
assume caráter de urgência face ao alegado pelo Sr. DMGAG. 
15-02-2012 
 
EDOC/2012/7328 
Assunto: Proposta de aluguer de fotocopiadora para Casa da 
Juventude 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para prévio cabimento da despesa indicada na Informação anexa 
à etapa 1. 
Após o cabimento deverá a presente distribuição ser enviada ao 
DGFP/DA para abertura de procedimento adjudicatório. 
15-02-2012 

 
EDOC/2012/7326 
Assunto: Proposta de aluguer de fotocopiadora para DPISE e 
DDS (DEJC) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para prévio cabimento da despesa indicada na Informação anexa 
à etapa 1. 
Após o cabimento deverá a presente distribuição ser enviada ao 
DGFP/DA para abertura de procedimento adjudicatório. 
06-02-2012 
 
EDOC/2012/5296 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
Especial de Ruído + Pedido de Isenção de Taxas 
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 alvará; 
Aprova-se Alvará de Licença n.º 02/LER/2012, que segue 
assinado; 
Logo que o processo se encontre concluído e extinto, arquive-se 
16-02-2012 
 
EDOC/2011/71523 
Assunto: Sociedade Musical e Desportiva de Caneças (Sociedade 
Musical e Desportiva de Caneças) 
SMDC PACO 2008/2009 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo com o encontro de contas através da retenção da 
totalidade do montante em dívida ao Município e o subsídio a 
pagar à SMDC. 
16-02-2012 
 
EDOC/2012/8563 
Assunto: Visitas ao Mosteiro S. Dinis - Pagamento ao Instituto 
de Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Para envio à DGFP/DA com autorização de abertura de 
procedimento adjudicatório de aquisição do serviço proposto. 
24-02-2012 
 
EDOC/2012/2956 
Assunto: Envio de relação de faturas - No montante de 
67.621,72 euros - SMAS 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
24-02-2012 
 
EDOC/2012/9352 
Assunto: LISBOAGÁS – Consumo de gás natural Faturação 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Com autorização para cabimento, compromisso e pagamento. 
24-02-2012 
 
EDOC/2012/8296 
Assunto: Fatura valor 1.965,65 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Com autorização para cabimento, compromisso e pagamento. 
20-02-2012 
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EDOC/2011/30843 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Licença de 
Utilização 520/1993 - pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
23-02-2012 
 
EDOC/2010/58621 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
23-02-2012 
 
EDOC/2011/23180 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
23-02-2012 
 
EDOC/2011/19281 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
23-02-2012 
 
EDOC/2011/21609 
Assunto: Envio de pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
23-02-2012 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da Informação 
n.º 2536, de 2012.02.29, referente ao período de 16 a 29 de 
fevereiro de 2012: 
 
 
EDOC/2011/43851 
Assunto: Envio de Comprovativos - Faturas PACO 2009/2010 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, Dr. Hernâni Boaventura,  
Proceda-se ao acerto de contas. 
Informe-se por escrito a AHBVC a respeito do solicitado  
15-02-2012 
 
EDOC/2012/5740 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
de Ruído 
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 Alvará; 
Aprova-se Alvará de Licença n.º 03/LER/2012, que segue 
assinado; 

Logo que o processo se encontre concluído e extinto, arquive-se. 
15-02-2012 
 
EDOC/2012/3384 
Assunto: AEIP Associação para a Educação Islâmica em 
Portugal (AEIP Associação para a Educação Islâmica em 
Portugal 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão de Alvará de Autorização de Utilização de 
Vias Públicas para a Realização de Atividades Desportivas, 
Festivas os Outras, com o percurso indicado no documento 
anexo ao respetivo Alvará;  
Aprova-se Alvará de Licença n.º 01/UVPADFO/2012, que 
segue assinado; 
Logo que o processo se encontre concluído e extinto, arquive-se. 
16-02-2012 
 
EDOC/2012/7786 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Revalidação da Licença de Condução 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor condicionada ao pagamento da taxa devida. 
16-02-2012 
 
EDOC/2012/8433 
Assunto: Carlos Alberto Fernandes Morgado- Processo 
6/LR/ODV/2005 - Salão de Jogos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável ao requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que o requerente já foi notificado, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
16-02-2012 
 
EDOC/2012/5784 
Assunto: P.º 3604/73 - Estabelecimento sito na Rua D. Afonso 
Henriques, 32, Loja - Póvoa de Santo Adrião: entrega de 
declaração prévia para efeitos de "Mudança da pessoa ou 
entidade e titular da exploração", em nome de Márcio André 
Rocha da Silva 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Atento o alegado declaro a deserção do presente procedimento. 
Encaminhe-se a presente distribuição com cópia de planta ao 
DGOU_DFU, para que, caso assim entendam, possam agir no 
âmbito das suas competências. 
Arquive-se. 
16-02-2012 
 
EDOC/2012/5579 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 21835/Ant - 
junção de elementos do urbanismo (antecedentes em 
EDOC/2009/74646) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se nos termos propostos. 
Comunique-se ao requerente que deverá requerer a emissão de 
título assim que concluída a obra e equipado o estabelecimento 
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em condições de funcionar e que, nessas condições, poderá 
solicitar o aproveitamento da documentação que julgue 
necessária, desde que se mantenha válida. 
Arquive-se. 
16-02-2012 
 
EDOC/2012/5961 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3434/72 – 
Declaração Prévia de Registo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a Declaração Prévia entregue para efeitos de registo. 
Comunique-se à DGAE. 
Comunique-se ao requerente. 
Arquive-se o processo. 
16-02-2012 
 
EDOC/2012/8821 
Assunto: Processo n.º 1896/93 - Estabelecimento sito na Av. 
Bombeiros Voluntários, n.º 8 F e G, freguesia da Pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a deserção do procedimento. 
Arquive-se. 
23-02-2012 
 
EDOC/2012/4082 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 17250/OCP+ 
4052/77 entrega declaração prévia para mudança de entidade + 
Pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP entregue para efeitos de mudança do titular da 
exploração; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
23-02-2012 
 
EDOC/2011/53978 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Autorização de Utilização + Pedido de Horário de 
Funcionamento + Entrega do Alvará de Licença Sanitária n.º 
81/95 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação. 
26-02-2012 
 
EDOC/2009/23329 
Assunto: 381/ODV/04 - Estabelecimento sito na Rua Pulido 
Valente, Zona 7, Lote 8, Urbanização Colinas do Cruzeiro, 
Odivelas. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Original e duplicado do alvará de autorização de utilização n.º 
1/2012 seguem assinados. 
23-02-2012 
 
EDOC/2012/2439 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / REST/2010/18 
Junção de elementos de Avaliação acústica 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 

Defere-se o pedido de autorização de utilização para 
estabelecimento de bebidas, condicionado ao prévio pagamento 
da taxa devida; 
No título a emitir registe-se a advertência constante da 
informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Aceita-se a DP entregue, para os efeitos propostos. 
23-02-2012 
 
EDOC/2011/48794 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4608/81 - entrega 
de Dec Prévia para mudança de titular e tipo de atividade e 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se, nos termos propostos, a aceitação da declaração 
prévia entregue pelo requerente para efeitos de mudança de 
entidade titular. 
23-02-2012 
 
EDOC/2011/33430 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 47870/OCP + 
2624/96 - Declaração Prévia de Instalação + Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a declaração prévia para os efeitos pretendidos; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Notifique-se e arquive-se. 
22-02-2012 
 
EDOC/2011/32089 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4780/82 entrega 
declaração prévia p/a mudança de entidade 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se, nos termos propostos pelo Sr. CDL, a não 
aceitação da declaração prévia entregue pelo requerente para 
efeitos de mudança de entidade titular. 
Comunique-se decisão ao interessado. 
23-02-2012 
 
EDOC/2012/8939 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
revalidação da Licença de Condução ODV300576 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se, condicionada ao pagamento da taxa devida, o pedido 
de renovação da licença de condução de ciclomotor, com 
validade até ao dia 04/05/2017. 
23-02-2012 
 
EDOC/2012/9667 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Cartão 
de Venda Ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a renovação da autorização para o exercício da 
atividade de venda ambulante de vestuário/calçado, no Mercado 
de Levante da Pontinha e a consequente emissão de cartão de 
vendedor ambulante, condicionado ao pagamento da taxa 
devida. 
23-02-2012 
 
EDOC/2009/38934 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 13364/OCP + 
2373/95 - Retificação à Declaração Prévia ao Licenc/2008/97 
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Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título com dispensa de audiência prévia, nos termos propostos 
pelo Sr. CDL; 
Aceita-se a Declaração Prévia para efeitos de mudança de titular 
da exploração, condicionada ao pagamento da taxa devida; 
Concordo com o horário de funcionamento requerido. 
23-02-2012 
 
EDOC/2012/9624 
Assunto: Processo n.º REST/2011/16 - Estabelecimento sito na 
Rua Carlos Reis, n.º 5 A, freguesia da Ramada 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declaro a extinção do procedimento nos termos propostos na 
etapa 5. 
Dada a impossibilidade de notificação, arquive-se. 
24-02-2012 
 
EDOC/2011/54364 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 449/ODV/05 - 
Declaração Prévia de Instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Ofício saída n.º 2012/3748 segue assinado. 
Enviado ofício, arquive-se. 
24-02-2012 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2299  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001122  
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

DONA MARIA ADELAIDE DE BRAGANÇA VAN UDEN. 
 

Dona Maria Adelaide Manuela Amélia Micaela Rafaela de 
Bragança van Uden, 100 anos, neta direta do rei D. 
Miguel, morreu, no passado dia 24 de Fevereiro de 2012, 
na Costa de Caparica, concelho de Almada.  
 
A sua vida foi sempre caracterizada pelo heroísmo e pelo 
altruísmo, através da resistência e da ajuda ao próximo. 
Integrou a resistência austríaca às tropas nazis, esteve nos 
campos de batalha, onde ajudou a curar feridos, a salvar 
muitos dos horrendos campos de concentração e da 
morte, razão pela qual foi presa e correu sério risco de ser 
fuzilada pelas tropas de Hitler. 
 
Quando veio viver para Portugal, após um longo exílio, 
Maria Adelaide de Bragança dedicou grande parte da sua 
vida à assistência social em prol das populações 
desfavorecidas na Margem Sul do Tejo, o que foi feito no 
âmbito da Fundação D. Nuno Álvares Pereira, onde 
ajudou e acompanhou centenas de crianças e famílias 
carenciadas.  
 
No passado dia 31 de Janeiro de 2012, quando completou 
100 anos de vida, foi condecorada, pelo Sr. Presidente da 
República, com a Ordem de Mérito Civil, pelos feitos 
alcançados em vida.  
 
Neste quadro, considerando a vida de Maria Adelaide de 
Bragança van Uden, o facto de se ter notabilizado pelo 
desempenho das suas funções, com mérito publicamente 
reconhecido pelos contributos dados no campo da ação 
política e social, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida a 29 de fevereiro de 2012, vem expressar: 
 
- Devido ao reconhecimento do importante testemunho 
que foi a sua vida, na qual se entregou a causas nobres, 
tanto no âmbito político onde não hesitou em colocar em 
causa a sua própria vida, como no âmbito social, prestar 
um voto de pesar pela sua morte. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

Sérgio Paiva 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 

MOÇÕES 
 

 
 

LEI 8/2012 
 

A publicação da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro limita a 
capacidade das entidades públicas, incluindo as 
Autarquias, de assumir compromissos financeiros aos 
fundos disponíveis e que prevê a obrigatoriedade de 
registo em sistema informático do cálculo dos fundos 
disponíveis no início de cada mês, todos os 
compromissos, passivos, as contas a pagar e os 
pagamentos em atraso há mais de 90 dias. 
 
No caso das entidades com pagamentos em atraso no 
final de 2011, a previsão de receita efetiva própria nos três 
meses seguintes que é usada para poder assumir 
compromissos fica limitada a três quartos da média da 
receita efetiva cobrada nos dois últimos anos nos períodos 
homólogo, o que gera a impossibilidade de utilizar a 
previsão de receita nos três meses seguintes para assumir 
compromissos financeiros. 
 
Acresce ainda que os titulares de cargos políticos, 
dirigentes, e funcionários que assumam compromissos em 
violação do previsto na referida Lei, incorrem em 
responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, 
sancionatória e ou reintegratória. 
 
Considerando que: 
 
• Constitucionalmente, as Autarquias Locais são pessoas 
coletivas territoriais, dotadas de órgãos representativos, 
que visam a prossecução de interesses próprios das 
populações respetivas e dotadas de património e finanças 
próprios; 
 
• Com a publicação desta Lei, demonstra o Governo ter 
parco entendimento sobre o funcionamento das 
autarquias locais, nomeadamente, como arrecadam receita 
e comprometem despesa; 
 
• Sem a introdução de novos critérios e mecanismos 
específicos no novo quadro legal, este levará à total 
paralisação do funcionamento das autarquias locais, 
afetando diretamente as relações com os agentes 
económicos; 
 
• Nesta altura de austeridade financeira, as autarquias 
locais desempenham um papel fundamental nas relações 
com o tecido empresarial e na manutenção de atividade 
económica, revelando-se um balão de esperança na 
realidade de incerteza e afixamento económico que se 
vive; 
 
• Este ato legislativo levanta muitas dúvidas quanto ao 
respeito pelo princípio constitucional da autonomia local e 
da capacidade efetiva de cada Autarquia pôr em prática as 
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políticas e estratégias municipais que melhor servem a 
diretamente a Comunidade Local; 
 
• O endividamento autárquico representa uma parte 
diminuta da total nacional, pelo que é inaceitável que seja 
assacada a responsabilidade da má gestão dos recursos 
financeiros das autarquias, uma vez que, os eleitos locais 
com poderes executivos são constantemente escrutinados 
na sua atividade e sujeitos a regime sancionatório de 
responsabilidade pessoal e financeira, não aplicável aos 
titulares de órgãos de soberania; 
 
• A ANMP entende que esta lei é inaplicável enquanto 
não forem introduzidas as alterações que resolvam os 
múltiplos problemas e constrangimentos gerados por este 
no funcionamento das Municípios; 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão extraordinária do dia 29 de fevereiro de 2012 
delibera: 
 
1. Exigir ao Governo que sejam introduzidos novos 
critérios e mecanismos que permitam um funcionamento 
sustentável das regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso das 
Autarquias Locais; 
 
2. Condenar o desrespeito pela Constituição da República 
Portuguesa pela Carta Europeia de Autonomia Local, que 
consagram às autarquias e eleitos locais o princípio da 
autonomia, bem como a capacidade de decisão sobre as 
políticas e estratégias que melhor servem os seus cidadãos 
e territórios. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

Sérgio Paiva 
 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 

DEFESA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA 
 

Em defesa da liberdade de expressão e de imprensa 
 
1. O principal pilar de qualquer regime democrático é a 
liberdade de expressão e, em particular, a liberdade de 
imprensa; 
 
2. O momento de crise social e económica que estamos a 
viver é propício ao aparecimento de soluções «milagrosas» 
que sacrificam, ainda mais, as liberdades individuais, 
colocando em causa, dessa forma, a própria democracia; 
 
3. A emergência de discursos apologistas de regimes não 
democráticos tem vindo a acentuar-se, quer a nível 
nacional, quer ao nível do concelho de Odivelas; 
 

4. As notícias acerca de tentativas de controlo da 
informação, por parte de diversos agentes públicos e 
privados, têm sido frequentes nos últimos anos; 
 
5. Recentemente a rubrica Este Tempo da rádio pública 
foi interrompida devido à opinião emitida por um dos 
seus intervenientes (Pedro Rosa Mendes) sobre Angola, 
que, segundo o responsável editorial, não agradou à 
direção; 
 
6. Devido à divulgação de uma conversa entre os 
ministros das finanças de Portugal e da Alemanha, acerca 
da situação económica portuguesa, a TVI ficou impedida 
de trabalhar no centro de imprensa europeu junto das 
instituições europeias; 
 
7. Em Odivelas manifestantes forma obrigados a mostrar 
à PSP as faixas que se preparavam para exibir numa 
manifestação sobre transportes. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em plenário 
no dia 29 de fevereiro de 2012, decide: 
 
1. Condenar veementemente todas as formas de censura e 
tentativas, mais ou menos encapotadas, de restringir a 
liberdade de expressão e de imprensa; 
 
2. Condenar veementemente todas as manifestações 
públicas de apoio a regimes não democráticos; 
 
3. Enviar esta moção ao Presidente da República, à 
Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro, à 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e 
ao Sindicato dos Jornalistas. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

Sérgio Paiva 
 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 

PELA MANUTENÇÃO DO CATUS EM ODIVELAS 
 

Tendo em consideração que: 
 
- O Catus de Odivelas, único serviço com estas 
características a funcionar no concelho de Odivelas - um 
município que conta já cerca de 150.000 habitantes - e que 
desde sempre funcionou na cidade sede do Concelho, foi 
transferido em Março de 2011 para a freguesia da Póvoa 
de St° Adrião, com a justificação da necessidade de efetuar 
obras no edifício onde originariamente estava instalado e 
onde funciona igualmente a direção do respetivo ACES; 
 
- Desde essa data e não obstante as obras em causa terem 
sido dadas como concluídas há meses, a verdade é que 
aqueles serviços não voltaram para a cidade de Odivelas, 
com evidentes prejuízos quer para os utentes da freguesia 
de Odivelas, quer para os das restantes freguesias, dadas as 
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dificuldades acrescidas em termos de acessibilidades e 
reduzida oferta de transportes públicos para a atual 
localização. 
 
- Com a abertura do Hospital de Loures, o SUB de St° 
António de Cavaleiros, serviço para o qual a população de 
Odivelas se viu “empurrada” nas situações de doença 
aguda, foi igualmente encerrado, pelo que a não se alterar 
esta situação, a população de Odivelas, que já sente 
diariamente graves debilidades e carências no acesso aos 
cuidados de saúde, num concelho onde um terço dos 
utentes não tem médicos de família e as especialidades 
foram sendo progressivamente extintas, será infelizmente 
confrontada com mais uma situação profundamente lesiva 
do seu direito a cuidados de saúde com qualidade. 
 
- O Catus localizado em Odivelas, mesmo tendo sido 
reduzido o seu horário de funcionamento (que das 24h 
diárias iniciais, foi progressivamente reduzido a um 
horário de apenas 4 horas diárias) registou nos últimos 
anos uma afluência correspondente a mais de 50.000 
consultas/ano, o que só por si espelha bem a necessidade 
de manutenção deste serviço de saúde no Concelho de 
Odivelas e nas instalações onde funcionava. 
 
- Face aos rumores e informações, embora não 
confirmadas, da intenção de, com a abertura das urgências 
no Hospital de Loures e para além do encerramento do 
SUB de St° António dos Cavaleiros, encerrar também e 
definitivamente o CATUS, 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 1a Sessão 
Extraordinária, realizada em 29 de Fevereiro de 2012 
delibera: 
 
1. Exigir a manutenção em funcionamento do 
CATUS/Odivelas e que o mesmo volte a funcionar no 
seu local de origem, na cidade de Odivelas. 
 
(Aprovada por Maioria) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

Sérgio Paiva 
 
 
 
 

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO CONTRATO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA 

AUGI DO BAIRRO VALE DO FORNO 
 

Alterações ao contrato de execução das obras a realizar no 
âmbito do Programa de ação de “Regeneração da 
Vertente Sul do Concelho de Odivelas”, a celebrar entre o 
Município de Odivelas, a Comissão de Administração 
Conjunta da Augi do Bairro do Vale do Forno e a 
Amovaflor – Associação de Moradores do Vale do Forno, 

(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 
2010, página 47 e anexos), conforme o deliberado na 1.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 10 de Janeiro de 2012, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 1/2012, de 24 de Janeiro, 
página 12), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/235, de 2012-01-04, e nos termos 
constantes da minuta de contrato anexa à informação 
referida. 

 
 

“Alteração ao contrato para a Execução das 
Obras a Realizar no Âmbito do Programa de 

Ação de “Regeneração da Vertente Sul do 
Concelho de Odivelas” 

 
Entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, pessoa coletiva com o n.º 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
BI n.º 7740330, emitido em 02-03-2006, pelo SIC de 
Lisboa, natural da freguesia de Alagoa, concelho de 
Portalegre, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, adiante designado por Primeiro Outorgante; 
 
A Comissão de Administração Conjunta, Órgão 
Executivo da Administração Conjunta da AUGI do 
Bairro Vale do Forno, entidade equiparada a pessoa 
coletiva, com sede na Rua da Escola, n.º 3-A, Vale do 
Forno, freguesia e concelho de Odivelas, NIPC 901 354 
198, neste ato representada pelos seus Presidente e 
Tesoureiro, respetivamente, Francisco Ribeiro Neto 
Madeira, portador do BI n.º 4334754, emitido pelo SIC de 
Lisboa em 15-06/2005, contribuinte fiscal n.º 143 542 
745, residente na Rua Principal, Vivenda “Nosso Lar”, 
lote 180, Vale do Forno, 2675-257 Odivelas; e Maria 
Augusta Neves Alves, portadora do BI n.º 4406365, 
emitido pelo SIC de Lisboa em 07-07-2006, contribuinte 
fiscal n.º 114 133 778, residente na Travessa da Liberdade, 
lote 9, Vale do Forno, 2675-254 Odivelas, adiante 
designada como Segunda Outorgante; 
 
e 
 
Amovalflor – Associação de Moradores do Vale do 
Forno, com sede na Rua da Escola, n.º 3 – A, Bairro Vale 
do Forno, 2675-251 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 015 
907, neste ato representada pelo Presidente do Concelho 
Executivo, Tesoureira e Vogal, respetivamente, Francisco 
Ribeiro Neto Madeira, portador do BI n.º 4334754, 
emitido pelo SIC de Lisboa em 15-06-2005, contribuinte 
fiscal n.º 143 542 745, residente na Rua Principal, Vivenda 
“Nosso Lar”, lote 180, Vale do Forno, 2675-257 Odivelas; 
e Maria Augusta Neves Alves, portadora do BI n.º 
4406365, emitido pelo SIC de Lisboa em 07-07-2006, 
contribuinte fiscal n.º 114 133 778, residente na Travessa 
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da Liberdade, lote 9, Vale do Forno, 2675-254 Odivelas, e 
José Manuel Martins, portador do BI n.º 1639131, emitido 
em 12-02-2008, pelo SIC de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 
124 582 877, residente na Rua de Portugal, lote 64, 
vivenda S. José, Vale do Forno, 2675-242 Odivelas, 
adiante designada como Terceira Outorgante; 
 
Considerando que: 
 
a) No dia 8 de novembro de 2010 foi assinado um 

Contrato para a Execução das Obras a Realizar no 
Âmbito do Programa de Ação de “Regeneração da 
Vertente Sul do Concelho de Odivelas”, no entanto, 
por circunstâncias várias, nomeadamente alterações 
das regras do PORLisboa e necessidades legais para a 
realização de obras, foi necessário que fossem revistas 
as cláusulas inicialmente acordadas; 

 
b) Na sequência da aprovação do Programa de Ação 

candidatado ao Programa Operacional Regional de 
Lisboa, “Políticas de Cidades – Parcerias para a 
Regeneração Urbana – Programas integrados de 
Requalificação e Inserção de Bairros Críticos onde a 
situação social e económica ou a degradação urbana 
justifiquem uma intervenção especial”, contempladas 
nos objetivos específicos dos “Eixos Prioritários II – 
Sustentabilidade Territorial e III – Coesão Social – 
Regeneração da Vertente Sul do Concelho de 
Odivelas” PRU4-00281-44630816, o Município de 
Odivelas e os restantes parceiros beneficiários 
poderão obter um cofinanciamento do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
com comparticipação dos custos totais elegíveis; 

 
c) A área abrangida pela Vertente Sul necessita de uma 

intervenção urgente devido às suas características 
geomorfológicas, ao crescimento desordenado, à 
carência de infraestrutura e equipamentos; 

 
d) Há necessidade de dar novos usos a espaços que se 

perderam com funcionalidades ultrapassadas, criando 
novos horizontes; 

 
e) O incremento de área verde requalificação e 

valorização de Parques Urbanos é fundamental para a 
qualidade de vida da população; 

 
f) O reordenamento da rede viária e do estacionamento 

é fundamental para a melhoria das acessibilidades à 
Vertente Sul, criando novos espaços de circulação 
viária e pedonal; 

 
g) Os encargos assumidos no protocolo de 

financiamento “Políticas de Cidades – Parcerias para 
a Regeneração Urbana” pelos ora Outorgantes são 
significativos e refletem o empenho na regeneração 
da Vertente Sul; 

 
h) A área de intervenção delimitada pelos termos de 

referência do PU-VERSUL caracteriza-se hoje por 

uma paisagem urbana degradada, assente numa área 
desqualificada, carenciada de equipamentos e 
infraestruturas de apoio quotidiano à população 
residente, caracterizada por um parque habitacional e 
espaço público degradados, exigindo urgente 
intervenção pública, como forma de alterar a presente 
situação, visando a reconversão em termos 
urbanísticos e sociais, através de um processo de 
desenvolvimento sustentado; 

 
i) Há necessidade, a fim de prestar cuidados básicos à 

população mais jovem e mais idosa do Bairro Vale do 
Forno, de construir um Pólo Cívico e Comunitário, 
onde seja possível providenciar esses cuidados; 

 
j) As partes reconhecem que a construção de um 

equipamento da natureza do referido na alínea 
anterior é fundamental para a população do Bairro 
Vale do Forno. 

 
É assim acordada a alteração ao Contrato inicial, que se 
rege pelas cláusulas seguintes e demais legislação aplicável, 
que revoga e substitui integralmente o anterior: 

 
Cláusula 1.ª 

 
O presente contrato tem como objeto: 
 
1 – A redefinição das responsabilidades das partes na 
execução do Programa de Ação “Parcerias para a 
Regeneração da Vertente Sul do Concelho de Odivelas”, e 
 
2 – A construção do Pólo Cívico e Comunitário do Vale 
do Forno, de acordo com o programa enunciado no 
ponto anterior. 

 
Cláusula 2.ª 

 
1 – A Terceira Outorgante é legítima comproprietária de 
1000/30 000 avos do prédio rústico descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas, sob a ficha 
n.º 02251, da freguesia de Odivelas, e inscrito na matriz 
predial sob o artigo 86.º da Secção L (parte), e que 
corresponde ao lote trezentos e sete, com a área de 
1.087,00 m² (mil e oitenta e sete metros quadrados), no 
projeto de estudo de loteamento da AUGI do Bairro Vale 
do Forno. 
 
2 – Para a construção do Pólo Cívico e Comunitário do 
Vale do Forno referido no número dois da cláusula 
primeira, a Terceira outorgante obriga-se a ceder ao 
Primeiro Outorgante a propriedade referida no número 
anterior, a que corresponde o lote trezentos e sete no 
projeto de estudo de loteamento da AUGI do Bairro do 
Vale do Forno. 
 
3 – A cedência referida no número anterior, 
correspondente a 1.087,00 m² (mil e oitenta e sete metros 
quadrados), bem como futuras benfeitorias, serão 
contabilizadas e levadas em consideração aquando das 
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cedências obrigatórias a efetuar no âmbito da reconversão 
urbanística do Bairro Vale do Forno. 

 
Cláusula 3.ª 

 
1 – No âmbito do Programa de Ação “Parcerias para a 
Regeneração da Vertente Sul do Concelho de Odivelas”, é 
da responsabilidade da Segunda Outorgante executar as 
seguintes operações: 
 
a) Plano de Urbanização (PU) para a Vertente Sul do 

Concelho de Odivelas e Programa de Ação Territorial 
(PAT); 

 
b) Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística 

do Largo da Saudade no Vale do Forno e Envolvente 
Imediata; 

 
c) Primeiras Intervenções no Futuro Parque Urbano e 

Ribeirinho de Odivelas – Zona Sul, via pedonal e 
ciclável da Vertente Sul, entre a Serra da Luz e Vale 
do Forno; 

 
d) Parque Infantil do Vale do Forno. 
 
2 – O investimento total a realizar pela Segunda 
Outorgante no âmbito das operações elencadas no 
número anterior é de 622.230,24€ (seiscentos e vinte e 
dois mil duzentos e trinta euros e vinte e quatro 
cêntimos), aplicados nos seguintes termos: 
 
a) 33.717,24€ (trinta e três mil setecentos e dezassete 

euros e vinte e quatro cêntimos) para Plano de 
Urbanização para a Vertente Sul do Concelho de 
Odivelas e Programa de Ação Territorial; 

 
b) 456.513,00€ (quatrocentos e cinquenta e seis mil, 

quinhentos e treze euros) para a Requalificação 
Urbanística e Valorização Paisagística do Largo da 
Saudade no Vale do Forno e Envolvente Imediata e 
Parque Infantil; 

 
c) 132.000,00€ (cento e trinta e dois mil euros) para as 

Primeiras Intervenções no Futuro Parque Urbano e 
Ribeirinho de Odivelas – Zona Sul, via pedonal e 
ciclável da Vertente Sul, entre a Serra da Luz e Vale 
do Forno; 

 
3 – Aos montantes elencados no número anterior poderá 
ser dada comparticipação de fundos comunitários no 
âmbito do Programa candidatado: Programa de Ação 
“Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do 
Concelho de Odivelas”. 
 
4 – O investimento total da construção do Pólo Cívico e 
Comunitário de Vale do Forno será da exclusiva 
responsabilidade da Primeira Outorgante, com as 
exceções constantes das seguintes alíneas que são da 
responsabilidade da Segunda: 
 

a) Espaços Exteriores do Pólo Cívico e Comunitário; 
 
b) Equipamentos de lavandaria, cozinha e bar; 
 
c) Equipamentos Energéticos e climatização do edifício. 
 
5 – Será assim da responsabilidade da Primeira 
Outorgante o montante de 1.014.443,07€ (um milhão, 
catorze mil quatrocentos e quarenta e três euros e sete 
cêntimos) e da Segunda de 246.000,00€ (duzentos e 
quarenta e seis mil euros) para a Construção total do Pólo 
Cívico e Comunitário de Vale do Forno, não estando 
incluído os móveis e equipamentos interiores não 
indicados no número anterior. 
 
6 – Os valores indicados no número anterior terão um 
cofinanciamento dos custos totais elegíveis pelo Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER), 
nos termos estabelecidos no Protocolo de Financiamento 
“Política das Cidades – Parcerias para a Regeneração 
Urbana” e regras por este aplicáveis. 
 
7 – A atribuição do fundo comunitário está condicionada 
à aprovação da Reprogramação das operações objeto do 
presente contrato e consequentemente à assinatura de um 
novo Protocolo de Financiamento “Política das Cidades – 
Parcerias para a Regeneração Urbana”, entre as partes ora 
outorgantes e o PORLisboa. 
 
8 – Todos os valores indicados incluem IVA às taxas 
aplicáveis. 

 
Cláusula 4.ª 

 
É da responsabilidade do Primeiro Outorgante: 
 
1 – Relativamente às operações elencadas no número 1 da 
cláusula 3.ª: 
 
a) Coordenar estrategicamente e fiscalizar as obras a 

realizar pela Segunda Outorgante, através da Unidade 
de Direção e esta coadjuvada pela Estrutura do 
Apoio Técnico; 

 
b) Assumir as intervenções relativas às posses de 

terrenos que venham a revelar-se necessárias no 
âmbito das operações de requalificação da Vertente 
Sul, bem como quanto a eventuais e necessárias 
expropriações e ao pagamento dos valores devidos 
pelas mesmas. 

 
2 – Relativamente à execução do Pólo Cívico e 
Comunitário de Vale do Forno: 
 
a) Adjudicar a obra ao empreiteiro; 
b) Fiscalizar e acompanhar a obra; 
c) Elaborar o caderno de encargos; 
d) Elaborar os documentos de despesa e os autos de 

medição dos trabalhos. 
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Cláusula 5.ª 
 

São Obrigações da Segunda Outorgante: 
 
1 – Relativamente às operações elencadas no número 1 da 
cláusula 3.ª: 
 
a) Executar as obras de acordo com os projetos 

aprovados pelo Primeiro Outorgante; 
 
b) Quaisquer alterações ou decisões que se venham a 

tomar no decurso da obra, carecem de parecer prévio 
favorável do Primeiro Outorgante; 

 
c) Permitir o acesso a todos os locais da obra pelas 

equipas designadas pelo Primeiro Outorgante; 
 
d) Efetuar os registos contabilísticos da execução da 

obra; 
 
e) Conservar originais de toda a documentação 

justificativa da execução do Programa de Ação; 
 
f) Cumprir todos os procedimentos administrativos 

definidos em sede de candidatura com vista a receber 
o cofinanciamento atribuído, nomeadamente 
formalização dos pedidos de pagamento com toda a 
documentação exigida, bem como a elaboração de 
relatórios periódicos de execução física e financeira. 

 
2 – No âmbito da execução do Pólo Cívico e Comunitário 
de Vale do Forno, aceitar que as eventuais alterações que 
venham a ocorrer no decurso da obra devem ser 
acordadas pelas partes, sendo que, em caso de divergência, 
e uma vez que é o dono da obra, prevalecerá a decisão do 
Primeiro outorgante. 

 
Cláusula 6.ª 

 
1 - Os trabalhos faturados devem corresponder 
integralmente aos trabalhos executados, de acordo com os 
autos de medição. 
 
2 – O pagamento dos trabalhos faturados nos termos do 
número anterior, serão suportados pelas partes, de acordo 
com o mapa de trabalhos da responsabilidade de cada 
uma das partes e à medida que forem sendo emitidas as 
respetivas faturas e elaborados os autos de medição. 
 
3 – Os autos de medição serão visados por dois técnicos, 
cada um deles designado pela parte que representa e com 
qualificações para o efeito. 

 
Cláusula 7.ª 

 
1 – O Primeiro Outorgante, com a concordância do 
Segundo, obriga-se à constituição a favor da Terceira de 
um direito de superfície, por sessenta anos, eventualmente 
renovável por acordo das partes, relativo ao primeiro 
andar e da cave do Pólo Cívico e Comunitário de Vale do 

Forno, com a construção concluída e em pleno estado de 
uso e de gozo imediato. 
 
2 – A constituição de direito de superfície do primeiro 
andar e da cave do Pólo Cívico e Comunitário de Vale do 
Forno está condicionada à verificação por parte da 
Terceira outorgante, dos seguintes requisitos: 
 
a) O Objeto social da Terceira Outorgante compreenda 

o desenvolvimento da atividade para a instalação e 
gestão de um centro de dia; 

 
b) O andar a ceder em direito de superfície só poderá 

ser utilizado para centro de dia ou outras atividades 
de cariz social; 

 
c) As atividades a promover no centro de dia deverão 

ser desempenhadas, sempre que haja obrigação legal, 
por pessoal especializado. 

 
3 – A utilização da cave por parte das entidades que 
explorarem o edifício carecerá de regulamentação a 
aprovar entre as entidades. 

 
Cláusula 8.ª 

 
O Primeiro Outorgante, através dos seus órgãos executivo 
e deliberativo, procederá à dedução do valor 
correspondente a 50% do esforço próprio da Segunda 
Outorgante relativo às operações elencadas nos números 
1 e 2 da cláusula 3.ª, aprovado em sede de candidatura do 
PORLisboa, aquando do pagamento das taxas devidas à 
data da emissão do título de reconversão ou de 
instrumento urbanístico equivalente, da AUGI do Vale do 
Forno, com o valor máximo do valor pago pela Segunda 
Outorgante e plasmado no número dois da cláusula 3.ª, 
retirando o valor cofinanciado, sendo o equivalente ao 
efetivamente pago. 

 
Cláusula 9.ª 

 
Sempre que haja alterações ao presente contrato, estas 
serão efetuadas por escrito e por mútuo acordo das partes, 
e de acordo com o estipulado nas regras do PORLisboa e 
no Protocolo de Financiamento que vier a ser celebrado. 

 
Cláusula 10.ª 

 
1 – A produção de efeitos do presente contrato fica 
condicionada à aprovação da reprogramação das 
operações elencadas na cláusula 2.ª pela Autoridade de 
Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa – 
PORLisboa. 
 
2 – Esta alteração ao acordo inicial altera as regras 
previstas, mantendo-se em vigor até que se verifique 
cumulativamente o encerramento físico e financeiro das 
referidas operações e a emissão do título de reconversão 
ou de instrumento urbanístico equivalente da AUGI do 
Vale do Forno. 
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Cláusula 11.ª 

 
As partes acordam eleger o Foro Judicial da Comarca de 
Loures para dirimir conflitos emergentes da interpretação, 
execução e violação do presente contrato. 
 
O presente contrato é feito em três vias, ficando cada uma 
das partes com um exemplar. 
 
Odivelas, aos 12 dias do mês de janeiro de 2012, 

 
O Município de Odivelas 

_________________________ 
 

A Comissão de Administração Conjunta 
Da AUGI do Vale do Forno 

_________________________ 
_________________________ 

 
Amovalflor – Associação de Moradores 

Do Vale do Forno 
_________________________ 
_________________________ 
________________________” 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE VEÍCULOS ESTACIONADOS 
ABUSIVA E/OU INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA 

 
Alteração ao Regulamento Municipal de Veículos 
Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública, conforme o deliberado na 16.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 13 de 
Setembro de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 17/2011, de 27 de Setembro, página 8), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/616, de 2012.01.12.  
 
(documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 
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NOTA JUSTIFICATIVA 

 

Atentas as alterações legislativas ao Código da Estrada decorrentes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

44/2005 de 23 de Fevereiro e que tiveram como consequência a revogação de parte do regime jurídico 

plasmado no Decreto-Lei n.º 114/94 de 3 de Maio, revisto e republicado pelos Decretos-Lei nºs 2/98 de 3 de 

Janeiro e 256-A/2001 de 28 de Setembro e alterado pela Lei n.º 20/2002 de 21 de Agosto, impõem que se 

proceda à reformulação do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente 

Na Via Pública adequando-o e compatibilizando-o com as novas regras do Código vindo de referir. 

 

Tal como se fez referência no preâmbulo do regulamento que ora se substitui, o aumento do parque 

automóvel na área do Município de Odivelas, associado com a escassez de estacionamento e o crescente 

abandono de veículos na via pública ou parques de estacionamento, bem como a utilização de tais infra-

estruturas para comércio de viaturas, obriga a que as autoridades autárquicas criem os instrumentos 

normativo-juridicos ao seu alcance por forma a disciplinar com maior rigor e eficácia comportamentos 

infraccionais a colocarem muitas vezes em causa a qualidade de vida dos cidadãos, produzindo igualmente 

um aumento de riscos associados à saúde pública, ao ambiente e à segurança. 

 

Neste sentido, pretende-se com este novo regulamento não só ajustá-lo a lei em vigor, mas que ele seja 

também e acima de tudo um forte contributo para uma cada vez maior responsabilização de todos os 

intervenientes, na procura das melhores soluções no ordenamento do trânsito e utilização do espaço público 

com o estacionamento automóvel. 

 

O presente Regulamento tem como base legal o estatuído no Código da Estrada, aprovado pelo Decreto – 

Lei n.º 114/94 de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelos Decretos - Leis nºs 2/98 de 3 de Janeiro, 

nº 265-A/2001 de 28 de setembro, pela Lei nº 20/2002 de 21 de Agosto e pelo Decreto-Lei nº 44/2005 de 23 

de Fevereiro (Artigos 163º a 168º), legislação complementar, Regulamento de Taxas e Outras Receitas em 

vigor na Câmara Municipal, nos termos da Portaria n.º 1424/2001 de 13 de Dezembro, alterada pela Portaria 

n.º 1334-F/2010, de 31 de Dezembro e tendo em conta a Declaração de Rectificação n.º 2/2011 de 8 de 

Fevereiro. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

  

DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  

  

  

AArrtt iiggoo  11ºº    

((LLeeii   HHaabbii ll ii ttaannttee))  

O presente Regulamento é elaborado nos termos dos artigos 112.º e 241.º da Constituição da República 

Portuguesa; dos artigos 116.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo, ao abrigo do disposto na 

alínea a), do n.º 6, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, conjugada com a alínea u), do n.º 1, do artigo e diploma citados e n.º 1 do artigo 7º 

do Decreto-Lei n.º 44/2005 de 23 de Fevereiro.  

  

 

AArrtt iiggoo  22ºº    

((OObbjjeeccttoo))  

O presente Regulamento visa estabelecer as regras e procedimentos a adoptar pelos serviços municipais 

competentes, nos casos em que se verifique o estacionamento irregular, nos termos do previamente definido 

no Código da Estrada e legislação complementar. 

 

AArrtt iiggoo  33ºº    

((ÂÂmmbbii ttoo  ddee  AAppll iiccaaççããoo))  

O presente Regulamento aplica-se a todos os veículos que se encontram estacionados abusiva e/ou 

indevidamente na via pública, parques e zonas de estacionamento na área de jurisdição do Município de 

Odivelas. 
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AArrtt iiggoo  44ºº    

((DDeeff iinniiççõõeess  lleeggaaiiss)) 

Para os efeitos do disposto no presente Regulamento a indicação de veículos abrange as seguintes classes 

e tipos:  

1. Automóveis ligeiros e pesados 

a) passageiros; 

b) mercadorias; 

c) mistos; 

d) tractores; 

e) especiais; 

2. Motociclos, ciclomotores e quadriciclos 

3. Velocípedes 

4. Veículos Agrícolas 

a) tractor agrícola ou florestal; 

b) máquina agrícola ou florestal; 

c) motocultivador; 

d) tractocarro; 

5. Reboques 

a) reboques; 

b) semi-reboques; 

c) máquina agrícola ou florestal rebocável; 

d) máquina industrial rebocável; 

6. Outras classes ou tipos de veículos previstos no Código da Estrada. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

  

DDOO  EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO  IINNDDEEVVIIDDOO  OOUU  AABBUUSSIIVVOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  

  

  

AArrtt iiggoo  55ºº    

((EEssttaacciioonnaammeennttoo  iinnddeevviiddoo  oouu  aabbuussiivvoo))  

1. Considera-se estacionamento indevido ou abusivo, de acordo com o Código da Estrada: 

a. O de veículo, durante 30 dias ininterruptos, em local da via pública ou em parque ou zona de 

estacionamento isentos do pagamento de qualquer taxa;  

b. O de veículo, em parque de estacionamento, quando as taxas correspondentes a cinco dias de 

utilização não tiverem sido pagas;  

c. O de veículo, em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa, quando esta não tiver 

sido paga ou tiverem decorrido duas horas para além do período de tempo pago;  

d. O de veículo que permanecer em local de estacionamento limitado mais de duas horas para além do 

período de tempo permitido;  

e. O de veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques e semi-reboques não atrelados ao veículo 

tractor e o de veículos publicitários que permaneçam no mesmo local por tempo superior a setenta e duas 

horas, ou a 30 dias, se estacionarem em parques destinados a esse fim;  

f. O que se verifique por tempo superior a quarenta e oito horas, quando se trate de veículos que 

apresentem sinais exteriores evidentes de abandono, de inutilização ou de impossibilidade de se 

deslocarem com segurança pelos seus próprios meios; 

g. O de veículos ostentando qualquer informação com vista à sua transacção, em parque de 

estacionamento;  

h. O de veículos sem chapa de matrícula ou com chapa que não permita a correcta leitura da matrícula.  

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 4 – 6 de Março de 2012 - Anexo 

6 
 

 

 

2. Os prazos previstos nas alíneas a) e e) do número anterior não se interrompem, desde que os veículos 

sejam apenas deslocados de um para outro lugar de estacionamento, ou se mantenham no mesmo parque 

ou zona de estacionamento. 

 

3. Para efeitos do disposto na alínea f) do nº 1 consideram-se sinais exteriores de abandono e/ou manifesta 

inutilização do veículo designadamente e entre outros sinais, a existência de ferrugem ou corrosão, pneus 

sem pressão ou ausência dos mesmos, existência de vegetação na viatura ou na área que ocupa, dísticos 

desactualizados e/ou sinais de vandalismo. 

 

 

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

  

BBLLOOQQUUEEAAMMEENNTTOO  EE  RREEMMOOÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  

  

 

AArrtt iiggoo  66ºº    

((BBllooqquueeaammeennttoo  ee RReemmooççããoo))  

1. Podem ser bloqueados e removidos os veículos que se encontrem: 

a. Estacionados indevida ou abusivamente, nos termos do artigo anterior; 

b. Estacionados ou imobilizados, de modo a constituírem evidente perigo, ou grave perturbação, para 

o trânsito;  

c. Estacionados ou imobilizados em locais que, por razões de segurança, de ordem pública, de 

emergência, de socorro, ou outros motivos análogos, justifiquem a remoção.  

2. Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior considera-se que constituem evidente perigo, ou 

grave perturbação para o trânsito, entre outros, os seguintes casos de estacionamento ou imobilização:  
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a. Em via ou corredor de circulação reservados a transportes públicos;  

b. Em local de paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros;  

c. Em passagem de peões sinalizada;  

d. Em cima de passeios ou em zona reservada exclusivamente ao trânsito de peões;  

e. Na faixa de rodagem sem ser junto da berma ou do passeio;  

f. Em local destinado ao acesso de veículos ou peões a propriedades, garagens ou locais de 

estacionamento;  

g. Em local destinado ao estacionamento de veículos de certas categorias, ao serviço de determinadas 

entidades ou utilizados no transporte de pessoas com deficiência; 

h. Em local afecto à paragem de veículos para operações de cargas ou descargas ou tomada e largada de 

passageiros;  

i. Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da parte da faixa de rodagem destinada ao 

sentido contrário, conforme o trânsito se faça num ou em dois sentidos;  

j. Na faixa de rodagem em segunda fila;  

k. Em local em que impeça o acesso a outros veículos devidamente estacionados ou a saída destes; 

l. De noite, na faixa de rodagem das estradas municipais, fora das localidades, salvo em caso de 

imobilização por avaria devidamente sinalizada. 

 

 

3. Verificada qualquer das situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, as autoridades competentes para 

a fiscalização podem proceder ao bloqueamento do veículo através de dispositivo adequado, impedindo a 

sua deslocação até que se possa proceder à remoção.  

 

4. Na situação prevista na alínea b) do n.º 1, no caso de não ser possível a remoção imediata, as 

autoridades competentes para a fiscalização devem, também, proceder à deslocação provisória do veículo 

para outro local, a fim de aí ser bloqueado até à remoção.  

 

5. O desbloqueamento do veículo só pode ser feito pelas autoridades competentes, sendo qualquer outra 

pessoa que o fizer sancionada com coima de € 300 (trezentos) a € 1500 (mil e quinhentos).  
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6. Quem for titular do documento de identificação do veículo é responsável por todas as despesas 

ocasionadas pela remoção, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis, ressalvando-se o direito de regresso 

contra o condutor. 

 

 

AArrtt iiggoo  77ºº    

((PPrroocceessssaammeennttoo  ddoo  bbllooqquueeaammeennttoo  ee  rreemmooççããoo))  

 

1. A entidade que procede ao bloqueamento deve colocar um aviso no veículo alertando para o facto de ele 

estar bloqueado. 

 

2. O aviso previsto no número anterior é colocado, sempre que possível, no manípulo da porta que dá 

acesso ao lugar do condutor; quando tal não for possível, o aviso é colocado no vidro da porta que dá 

acesso ao lugar do condutor ou, em caso de impossibilidade, no vidro pára-brisas em frente daquele lugar. 

 

3. O aviso é numerado e contém, pelo menos, os seguintes elementos: 

 

a) A disposição legal que permite o bloqueamento; 

b) A identificação da entidade que procedeu ao bloqueamento; 

c) O dia e a hora em que teve lugar o bloqueamento; 

d) O procedimento a seguir para o veículo ser desbloqueado, incluindo o número de telefone a 

contactar; 

e) A sanção aplicável em caso de desbloqueamento ilegal do veículo. 

 

4. É elaborado um auto de bloqueamento e de remoção do veículo, numerado de acordo com o aviso 

referido nos números anteriores, contendo os seguintes elementos: 

 

a) A marca e a matrícula do veículo; 

b) O local onde o veículo estava estacionado e foi bloqueado; 

c) O local para onde foi removido; 

d) O dia e a hora em que tiveram lugar o bloqueamento e a remoção; 

e) A identificação do ou dos agentes da entidade competente para a fiscalização que intervieram no 

bloqueamento e na remoção. 
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5. A notificação do auto de contra-ordenação relativa à infracção que deu lugar ao bloqueamento e à 

remoção do veículo é feita no momento da entrega deste à pessoa a quem é entregue, salvo se não for ela a 

responsável pela contra-ordenação, caso em que se segue o regime geral previsto no Código da Estrada. 

 

 

AArrtt iiggoo  88ºº    

((FFiicchhaa  ddee  rreeggiissttoo  ddee  vveeííccuullooss  aabbaannddoonnaaddooss))  

 

1. No caso de presunção de abandono é preenchida uma ficha inicial do veículo, onde constam, para além 

dos dados identificativos da mesma, a sua caracterização. 

 

2. Será igualmente efectuado um registo fotográfico do veículo que será anexo ao respectivo processo. 

 

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

  

DDAA  TTRRAAMMIITTAAÇÇÃÃOO  PPRROOCCEESSSSUUAALL  AAPPÓÓSS  RREEMMOOÇÇÃÃOO  DDOOSS  VVEEÍÍCCUULLOOSS  

  

  

AArrtt iiggoo  99ºº  

((EEnnttrraaddaa  ddoo  vveeííccuulloo  nnoo  PPaarrqquuee  MMuunniicciippaall))  

1. Os veículos são removidos para o Parque Municipal ou para outro local designado pela Câmara 

Municipal, onde ficarão até serem reclamados, ou até esta lhe atribuir o destino final que for tido por 

conveniente. 

2. Aquando da entrada do veículo para o Parque Municipal, é constituído o respectivo processo, sendo 

efectuada uma ficha definitiva do mesmo, acompanhada de registo fotográfico. 

3. O Parque Municipal funciona todos os dias entre as 9 e as 18 horas, podendo esse período ser alargado 

por decisão do Presidente da Câmara Municipal, sob proposta do Vereador do pelouro. 
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AArrtt iiggoo  1100ºº  

((PPrreessuunnççããoo  ddee  aabbaannddoonnoo))  

1. Removido o veículo, nos termos dos artigos anteriores, deve ser notificado o titular do documento de 

identificação do veículo, para a residência constante do respectivo registo, para proceder ao seu 

levantamento no prazo de 45 dias. 

2. Tendo em vista o estado geral do veículo, se for previsível um risco de deterioração que possa fazer 

recear que o preço obtido em venda em hasta pública não cubra as despesas decorrentes da remoção e 

depósito, o prazo previsto no número anterior é reduzido para 30 dias. 

3. Os prazos referidos nos números anteriores contam-se a partir da recepção da notificação ou da sua 

afixação nos termos do artigo seguinte. 

4. Se o veículo não for reclamado dentro do prazo previsto nos números anteriores é considerado 

abandonado e adquirido por ocupação pelo Estado ou pelas autarquias locais. 

5. O veículo é considerado imediatamente abandonado quando essa for a vontade manifestada 

expressamente pelo seu proprietário. 

 

 

AArrtt iiggoo  1111ºº  

((NNoott ii ff iiccaaççããoo  aaoo  pprroopprriieettáárr iioo))  

1. Da notificação, que deve ser feita através de carta registada com aviso de recepção, deve constar a 

indicação do local para onde o veículo foi removido e, bem assim, a intimação para que o titular do 

respectivo documento de identificação o retire dentro dos prazos referidos no artigo 10º e após o pagamento 

das despesas de remoção e depósito, sob pena de o veículo se considerar abandonado. 

2. Se, por qualquer motivo, a carta prevista no número anterior for devolvida à entidade remetente, a 

notificação é reenviada ao notificando através de carta simples.   

3. Nos casos previstos na alínea f), do n.º 1 do Artigo 5º, se o veículo apresentar sinais evidentes de 

acidente, a notificação deve fazer-se pessoalmente, salvo se o titular do respectivo documento de 

identificação não estiver em condições de a receber, sendo então feita em qualquer pessoa da sua 

residência, preferindo os parentes. 
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4. Não sendo possível proceder à notificação pessoal por se ignorar a identidade ou a residência do titular 

do documento de identificação do veículo, a notificação deve ser afixada na Câmara Municipal, na Junta de 

Freguesia onde se encontra a viatura estacionada abusivamente ou abandonada ou na última residência 

conhecida do proprietário, respectivamente, podendo ainda ter lugar a publicação em jornal de grande 

tiragem no Município. 

 

5. A notificação por carta registada considera-se efectuada na data em que for assinado o aviso de recepção 

ou no terceiro dia útil após essa data, quando o aviso for assinado por pessoa diversa do notificando. 

 

6. Na notificação por carta simples, os serviços competentes devem indicar no respectivo processo a data da 

expedição da carta e do domicílio para o qual foi enviada, considerando-se a notificação efectuada no 5º dia 

posterior à data indicada, cominação esta que deve constar do acto de notificação.  

 

 

AArrtt iiggoo  1122ºº  

((RReeccllaammaaççããoo  ddee  VVeeííccuullooss))  

1. Nos casos em que o titular do documento de identificação do veículo reclamar o veículo removido, deverá 

pagar as taxas de remoção e depósito fixadas no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais em 

vigor no Município. 

 

2. Aquando da reclamação do veículo o titular do documento de identificação do mesmo deve fazer prova da 

sua propriedade ou da sua responsabilidade sobre o mesmo nos termos do número anterior, por forma a que 

fique junto ao processo cópia do seu Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, do Registo de 

Propriedade, Livrete ou documento que comprove a sua qualidade de possuidor do veículo. 

3. Para além do pagamento e da exibição dos documentos acima enunciados, o proprietário deve no acto de 

reclamação apresentar o imposto de circulação e o seguro actualizados do veículo ou comprovativo do 

cancelamento da respectiva matrícula, se o fim daquela não for a circulação. 

4. Em casos de dúvida e/ou sempre que seja recusada a exibição de algum dos documentos acima 

descritos, devem os serviços municipais solicitar a colaboração das Autoridades Policiais para garantir o 

cabal cumprimento do Código da Estrada.  
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5. Após a respectiva reclamação, compete ao titular do documento de identificação do veículo garantir a sua 

deslocação do local onde se encontra depositado à guarda da Autarquia até ao local onde o pretende 

colocar, o qual não deverá ser na via pública nas mesmas condições em que se encontrava quando foi 

removido, sob pena de o mesmo ser considerado em estacionamento abusivo. 

  

  

AArrtt iiggoo  1133ºº  

((HHiippootteeccaa))    

1. Quando o veículo seja objecto de hipoteca, a remoção deve também ser notificada ao credor, para a 

residência constante do respectivo registo ou nos termos do n.º 4 do artigo 11º. 

2. Da notificação ao credor deve constar a indicação dos termos em que a notificação ao titular do 

documento de identificação foi feita e a data em que termina o prazo a que o artigo 11º se refere. 

3. O credor hipotecário pode requerer a entrega do veículo como fiel depositário, para o caso de, findo o 

prazo, o titular do documento de identificação não o levantar. 

4. O requerimento pode ser apresentado no prazo de 20 dias após a notificação ou até ao termo do prazo 

para levantamento do veículo pelo titular do documento de identificação, se terminar depois daquele. 

5. O veículo deve ser entregue ao credor hipotecário logo que se encontrem pagas todas as despesas 

ocasionadas pela remoção e depósito, devendo o pagamento ser feito dentro dos oito dias seguintes ao 

termo do último dos prazos a que se refere o artigo 11º. 

6. O credor hipotecário tem direito de exigir do titular do documento de identificação as despesas referidas 

no número anterior e as que efectuar na qualidade de fiel depositário. 

 

 

AArrtt iiggoo  1144ºº  

((PPeennhhoorraa))  

1. Quando o veículo tenha sido objecto de penhora ou acto equivalente, a autoridade que procedeu à 

remoção deve informar o tribunal das circunstâncias que a justificaram. 
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2. No caso previsto no número anterior, o veículo deve ser entregue à pessoa que para o efeito o tribunal 

designar como fiel depositário, sendo dispensado o pagamento prévio das despesas de remoção e depósito. 

3. Na execução, os créditos pelas despesas de remoção e depósito gozam de privilégio mobiliário especial.  

  

AArrtt iiggoo  1155ºº    

((VVeeííccuullooss  ccoomm  mmaattrrííccuullaass  eessttrraannggeeiirraass))  

Sempre que os veículos removidos tenham matrículas estrangeiras será adoptado procedimento análogo ao 

disposto nos números anteriores, devendo o serviço municipal competente oficiar também a Direcção Geral 

das Alfândegas. 

  

AArrtt iiggoo  1166ºº  

((IInnffoorrmmaaççããoo  ààss  AAuuttoorriiddaaddeess  PPooll iicciiaaiiss))  

1. O serviço competente municipal comunicará às autoridades policiais locais, informando dos veículos 

recolhidos no Município em situação de abandono e degradação da via pública, com o objectivo daquelas 

entidades se pronunciarem, no prazo de 15 dias, se alguns dos veículos descritos na lista constam para 

apreensão. 

2. Findos os 15 dias, se não existir resposta por parte destas entidades, presume-se que nada têm a dizer 

sobre os veículos. 

 

AArrtt iiggoo  1177ºº  

((DDeesstt iinnoo  ff iinnaall   ddooss  vveeííccuullooss  rreemmoovviiddooss))  

Após o cumprimento de todos os procedimentos e diligências regulados neste capítulo, será conferido aos 

veículos removidos o destino que a Câmara Municipal de Odivelas entender por conveniente, mediante 

deliberação. 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 4 – 6 de Março de 2012 - Anexo 

14 
 

 

 

 

AArrtt iiggoo  1188ºº  

((CCaanncceellaammeennttoo  ddee  mmaatt rrííccuullaa))  

Caso o destino final dos veículos seja a sua destruição e/ou desmantelamento, o serviço municipal 

competente, deve informar o Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres, com descrição dos veículos 

para efeitos do cancelamento da respectiva matrícula, bem como enviar cópia dos respectivos certificados 

de destruição. 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

  

DDAASS  TTAAXXAASS  DDEE  BBLLOOQQUUEEAAMMEENNTTOO,  RREEMMOOÇÇÃÃOO  EE  DDEEPPÓÓSSIITTOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  

  

  

AArrtt iiggoo  1199ºº    

((TTaaxxaass  aappll iiccáávveeiiss))  

1. Pelo bloqueamento, remoção e depósito dos veículos são devidas as taxas constantes no Regulamento 

de Taxas e Outras Receitas Municipais em vigor na Câmara Municipal nos termos da Portaria n.º 1424/2001 

de 13 de Dezembro.  

 

2. Se, por qualquer motivo, não for possível proceder à remoção subsequente do veículo, ou se esta se 

tornar desnecessária por entretanto ele ter sido entregue a pessoa portadora do respectivo documento de 

identificação, é devida a taxa de bloqueamento, salvo se o veículo que vai proceder à remoção tiver chegado 

ao local, caso em que é devida a taxa de remoção, ainda que esta operação se não inicie. 

 

3. Havendo lugar ao bloqueamento e subsequente remoção e depósito do veículo, são aplicáveis apenas as 

taxas correspondentes à remoção e ao depósito, em acumulação. 

 

4. O pagamento das taxas que forem devidas, bloqueamento, remoção e depósito, é obrigatoriamente feito 

no momento da entrega do veículo. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

  

DDIISSPPOOSSIIÇÇÃÃOO  FFIINNAAIISS  

  

AArrtt iiggoo  2200ºº    

((FFiissccaall iizzaaççããoo))  

1. A fiscalização das disposições contidas no presente Regulamento compete à Câmara Municipal de 

Odivelas, nas vias sob a respectiva jurisdição. 

 

2. A fiscalização da competência da Camara Municipal de Odivelas é exercida através do pessoal de 

fiscalização designado para o efeito, devidamente identificado e que, como tal, seja considerado ou 

equiparado a autoridade ou seu agente e, também, através da polícia municipal, quando exista. 

 

 

AArrtt iiggoo  2211ºº    

((CCaassooss  oommiissssooss  ee  rreemmiissssõõeess)) 

1. Em tudo o que não estiver disposto no presente Regulamento, aplicar-se-ão as normas adequadas, 

constantes no Código da Estrada e legislação complementar. 

2. As remissões feitas para os preceitos que entretanto venham a ser revogados ou alterados, consideram-

se automaticamente transpostas para os novos diplomas. 

 

 

AArrtt iiggoo  2222ºº    

((EEnnttrraaddaa  eemm  vviiggoorr))  

Após aprovação por parte da Assembleia Municipal, o presente Regulamento entra em vigor nos 15 dias 

seguintes à sua publicação em Boletim Municipal. 
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Odivelas, _____ de _______________ de 2011 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

(Susana de Carvalho Amador) 

 

 

 

 

 

 

 

 


