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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

18.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 19 de setembro de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

"PATRÍCIA ABREU 
 

No dia 15 de setembro, Patrícia Abreu morreu no 
exercício das suas funções de Bombeira, quando se dirigia 
numa viatura para combater um fogo, em Barril de Alva, 
Concelho de Arganil. 
 
Com um percurso de vida ligado aos Bombeiros, dado ser 
filha de um Soldado da Paz e tendo um irmão e o seu 
companheiro nos Bombeiros, a jovem Patrícia Abreu 
enobreceu a farda que vestia. Parte muito cedo, mas o seu 
exemplo fica. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 19 de 
setembro de 2012, exprime o seu pesar e presta 
homenagem à sua memória e apresenta à sua família, bem 
como aos Bombeiros de Coja sentidas condolências. 
 
Odivelas, 19 de setembro de 2012." 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

2.ª Revisão Orçamental de 2012, 14.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos mapas anexos à informação 
n.º Interno/2012/8864, de 2012.09.14 e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

 
 

CORREÇÃO MATERIAL AO N.º 6 DO ARTIGO 47.º 
DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ODIVELAS 

PROCESSO N.º 104/GPE/EPPDMPEE 
 

Correção material do texto do n.º 6 do artigo 47.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n. º 8638, de 
2012.09.10: 
 
“Artigo 47.º 
(…)  
6. “Nas áreas urbanas de génese ilegal, que à data da 
publicação do PDM já dispunham de título de 
reconversão ou alvará de loteamento, as normas a aplicar 
são as do n.º 1 e 2 do art.º 46.º - Espaço Urbano a 
Consolidar e Beneficiar.” 
 
Face ao enquadramento legal aplicável – n.ºs 2 e 3 do art.º 
97ºA do RJIGT, da presente proposta, depois de 
aprovada por deliberação da Câmara Municipal, será dado 
conhecimento à Assembleia Municipal e à CCDR LVT, 
posteriormente deverá ser efetuada a publicação na II 
série do Diário da República através de Aviso, contendo a 
Declaração de Correção ao Regulamento do PDM com 
posterior envio para depósito na DGT. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 

 
Protocolo adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia da Pontinha para 
transferência da verba para a manutenção das zonas 
verdes da Rotunda da Quinta do Pinheiro, na Pontinha, 
no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas de Freguesia, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/8271, de 2012.08.27. 

 
 

“MINUTA 
 

PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE ZONAS VERDES E ESPAÇOS 
AJARDINADOS AO ABRIGO DA ALÍNEA b) DO N.º 1 E 

N.º 3 DO ARTIGO 4.° DO PDCJF 
 
Entre: 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 18 – 2 de outubro de 2012 

8 
 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de 
direito público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA, com sede 
na Av. 25 de Abril n.º 22 A, na Pontinha, representada 
pelo seu Presidente, ……………, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4.º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara 
Municipal de Odivelas tomada na sua …….. Reunião 
Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha, obriga-se a manter as 
Zonas Verdes da Rotunda da Quinta do Pinheiro, nos 
termos do estabelecido no Regulamento de Espaços 
Verdes Parques e Jardins da Câmara Municipal de 
Odivelas. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de €2.300,00 (dois mil e 
trezentos euros). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a pagar à Junta de 
Freguesia da Pontinha os meios financeiros em atraso, 
referentes aos anos de 2006 (desde 25/07/06), 2007, 
2009, 2010 e 2011) no montante de € 8.876,88 (oito mil 
oitocentos e setenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos). 
O Município de Odivelas obriga-se ainda a pagar os meios 
financeiros referentes ao ano de 2012, no montante de € 
1.265,00 (mil duzentos e sessenta e cinco euros). 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia da Pontinha obriga-se a cumprir 
todas as orientações técnicas fornecidas 

extraordinariamente pelos técnicos municipais com o 
objectivo de assegurar a melhor manutenção da zona 
verde em causa. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
Junta de Freguesia da Pontinha obriga-se a permitir que a 
manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade.  
 
Odivelas, …. de …………….. de ……. 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS NO 
CONSELHO GERAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E 
ESCOLAS NÃO AGRUPADAS NO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Alteração da designação dos representantes da Câmara 
Municipal de Odivelas no Conselho Geral dos 
Agrupamentos de Escolas e das Escolas Não Agrupadas 
do Concelho de Odivelas, de acordo com a informação 
n.º Interno/2012/8468, de 2012.09.04, nos seguintes 
moldes:  
 
Representantes a manter:  
 
-Vereadora Maria Fernanda Franchi; 
-Chefe da Divisão de Planeamento e Intervenção Sócio 
Educativa: Dr. Gabriel Caetano;  
-Técnica Superior, Dr.ª Lúcia Inácio;  
-Técnica Superior, Dr.ª Alexandra Amaral; 
-Técnica Superior, Dr.ª Gabriela Henriques; 
-Técnica Superior, Dr.ª Isabel Dias; 
-Técnica Superior, Dr.ª Patrícia Folgado; 
-Técnica Superior, Dr.ª Paula Reis; 
-Técnico Superior, Dr. Tiago Galhano. 
 
Representantes a substituir: 
 
-Dr.ª Margaria Freitas; 
-Chefe da Divisão de Desenvolvimento Socioeducativo: 
Dr.ª Paula Freitas; 
-Técnica Superior, Dr.ª Marianela Rebelo. 
 
Representantes a incluir: 
 
-Técnica Superior, Dr.ª Maria Leonor Peixoto;  
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-Técnica Superior, Dr.ª Maria de Lurdes Ferreira; 
-Assistente Técnica, Dr.ª Natércia Gomes;  
-Técnica Superior, Dr.ª Patricia Barroso;  
-Assistente Técnica, Dr.ª Patricia Lopes;  
-Técnica Superior, Dr.ª Célia Croca; 
-Técnica Superior, Dr.ª Sofia Boto;  
-Técnica Superior, Dr.ª Joana Nunes;  
-Técnica Superior, Dr.ª Sílvia Silva; 
-Técnica Superior, Dr.ª Rosa Silva; 
-Técnica Superior, Dr.ª Filomena Viegas. 
 
A responsabilidade de indicação dos representantes da 
Câmara Municipal, conselho a conselho, é confiada à 
Senhora Vereadora da Educação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

II ENCONTRO MUNICIPAL SOBRE A SEXUALIDADE SAUDÁVEL 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Aceitação de patrocínio da Pastelaria Viriato, no valor 
estimado de €122,00 (cento e vinte e dois euros), que 
consiste na cedência de bolos sortidos e salgados variados, 
no âmbito do II Encontro Municipal sobre Sexualidade 
Saudável, a realizar a 27 de setembro de 2012, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/8800, 
de 2012.09.13, nos termos da Declaração de Patrocínio 
anexa à referida informação:  

 
"DECLARAÇÃO 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, sita na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Paços do Concelho, Quinta da Memória, 
2675-372 Odivelas, com o número de contribuinte n.º 504 
293 125, declara, para os efeitos tidos por convenientes, 
que a Pastelaria Viriato, sita na Av.ª da Liberdade 9-C, 
Bons Dias, Ramada, 2620-462, Odivelas, com o número 
de contribuinte 503 706 523, cedeu graciosamente um 
patrocínio que se consubstanciou em bolos sortidos e 
salgados variados, no valor total de € 122,00 (cento e vinte 
e dois euros), para assegurar as duas pausas para café do II 
Encontro Municipal sobre Sexualidade Saudável, realizado 
no dia 27 de setembro, em Odivelas. 
 
Este patrocínio foi aprovado na 18ª Reunião Ordinária de 
Câmara, realizada no dia 19 de setembro de 2012. 
 
Odivelas, 19 de setembro de 2012, 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
(Susana de Carvalho Amador)" 

 
(Aprovado por maioria) 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2004 
BAIRRO NOVO DAS FONTAINHAS, LOTE 19, RAMADA 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2004 do Bairro 
Novo das Fontainhas, freguesia da Ramada, 
designadamente aos parâmetros definidos para o lote 19, 
em nome de José Navalho Jorge Novo. As alterações 
visam essencialmente a regularização de uma situação pré-
existente devidamente consolidada, designadamente a 
introdução de 1 piso + sótão, sem repercussão nos 
restantes parâmetros urbanísticos previstos para o lote, de 
acordo com o proposto a folhas 1423, e nas condições 
propostas na informações técnicas n.º 
71/IF/DRU/DGOU/12 e n.º 98/DGOU/DRU/CR/12, 
constantes do processo com o n.º 34362/RC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 9/2001 
BAIRRO ENCOSTA DO MOURIGO, LOTE 25, FAMÕES 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 9/2001 do Bairro 
Encosta do Mourigo, para o lote 25, em Famões, em 
nome de António Lucas Rodrigues Lapa, designadamente 
o aumento de implantação da construção principal 
sobrepondo-se ao anexo anteriormente previsto, assim 
como a redução do polígono de implantação do anexo. 
No quadro urbanimétrico é reduzida a área de construção 
em 300.00 m2, resultando também numa redução da área 
total de construção do bairro. Estas alterações são 
justificadas em memória descritiva, como a adequação da 
configuração do anexo e da área máxima de construção à 
realidade existente, nas condições propostas na 
informação técnica n.º 176/RD/DRU/DGOU/12, de 
20-08-2012, e de acordo com o proposto a folhas 2691, 
constante do processo n.º 2039/RC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007 
BAIRRO SOL NASCENTE, LOTE 176, FAMÕES 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2007 do Bairro 
Sol Nascente, para o lote 176, em nome de José de Jesus 
Lopes. A alteração visa essencialmente a regularização de 
uma situação pré-existente devidamente consolidada e em 
funcionamento, relativa a uma casa de repouso/lar de 
idosos. As alterações visam o aumento do polígono de 
implementação da edificação ao nível do piso da cave, 
junto à extrema frontal do lote/arruamento, sem prejuízo 
do impacto sobre as construções adjacentes. A ocupação 
do logradouro frontal ao nível da cave não se enquadra 
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nas tipologias de ocupação previstas para os lotes no 
âmbito do alvará de loteamento em vigor, com exceção de 
algumas situações pontuais. Apesar do aumento do 
número de pisos, a área de construção proposta é 
reduzida em cerca de 51,11 m2. As áreas de construção 
existentes na edificação foram aferidas, tendo o técnico 
responsável chegado à conclusão que não necessitava de 
toda a área prevista pelo alvará em vigor (508 m2), razão 
pela qual propõe a sua redução para 456,89m2. Nas 
condições propostas nas informações técnicas n.º 
73/IF/DRU/ DGOU/12, n.º 97/DGOU/DRU/CR/12 
e n.º 53/SM/DRU/DGOU, constantes do processo 
mencionado com o n.º 45625/RC, e de acordo com o 
proposto a folhas 5535 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2004 
BAIRRO TOMADA DA AMOREIRA, LOTE 15, RAMADA 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2004 do Bairro 
Tomada da Amoreira, para o lote 15, em nome de José 
Joaquim das Neves. As alterações visam essencialmente a 
regularização de uma situação pré-existente devidamente 
consolidada, com repercussão nos parâmetros 
urbanísticos previstos para o lote. Consiste na viabilização 
de dois fogos existentes ao nível do piso térreo e cave, e a 
ampliação da edificação em cerca de 126,85 m2 para a 
criação de um terceiro fogo. Visa também a viabilização 
/legalização de uma segunda subcave destinada a arrumos. 
São propostas áreas adicionais destinadas a garagem/ 
churrasqueira/casa de lenha e canil com a área de 27,30 
m2 (máximo previsto no art. 60º RMEU – 30 m2). De 
acordo com o proposto a folhas 1982, e nos termos e 
condições das informações técnicas mencionadas, do 
processo com o n.º 40632/OM, e nas seguintes 
condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e nº2 do art.º 99º do RMEU, de acordo com 
os fundamentos e nos termos e condições das 
informações técnicas mencionadas a folhas 1982; 
 
Aceitação do valor 15.740,75€, como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (63,66m²), aplicando os critérios definidos no 
art.º 99º do RMEU para o dimensionamento das 
cedências em AUGI, prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e nº2 do art.º 99º do RMEU, de acordo com 

os fundamentos e nos termos e condições das 
informações técnicas mencionadas a folhas 1982. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2007 
BAIRRO QUINTA DAS PRETAS, LOTE 21, FAMÕES 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2007 do Bairro 
Quinta das Pretas, para o lote 21, em nome de Carlos 
Alberto Nunes Afonso. As alterações propostas, dado o 
seu reflexo no aumento do número de fogos traduz-se no 
incremento das necessidades de áreas de cedência para 
equipamentos, espaços verdes e estacionamento público e 
privado. De acordo com o proposto a folhas 2353, e nos 
termos e condições das informações técnicas 
mencionadas, do processo com o n.º 4822/RC, e nas 
seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e nº2 do art.º 99º do RMEU, de acordo com 
os fundamentos e nos termos e condições das 
informações técnicas mencionadas a fls. 2353; 
 
Aceitação do valor 2.961,28€, como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (12,25m²), aplicando os critérios definidos no 
art.º 99º do RMEU para o dimensionamento das 
cedências em AUGI, prevista no n.º 4 do art.º 44.º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e nº2 do art.º 99º do RMEU, de acordo com 
os fundamentos e nos termos e condições das 
informações técnicas mencionadas a fls. 2353. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE 
RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO 

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 02/10 
 

Homologação do auto de vistoria, a receção definitiva das 
obras de urbanização do alvará de licença de loteamento 
n.º 02/10 em nome da Sovilar, Sociedade Imobiliária do 
Vilar, S.A., e o cancelamento da garantia bancaria n.º 125-
02-1621871, emitida pelo banco Millennium BCP, no 
valor de €305.969,46, prestada como caução para garantia 
da adequada execução das obras de urbanização, nas 
condições propostas na informação técnica nas folhas 
2071 a 2073, constante do processo n.º 24340/L/OC, de 
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acordo com o proposto na informação n.º 41/APV/2012, 
de 2012.09.11. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

BAIRRO MONTE VERDE – FREGUESIA DE CANEÇAS 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de garantia bancária, constituída sobre o lote 
39, inserido no Bairro Monte Verde, freguesia de Caneças, 
em nome de Hirondina Adrião Antunes, pelo depósito 
caução n.º 10384 efetuado na Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de €1.067,31 (mil e sessenta e sete euros e trinta e 
um cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
2/2002/DRLA, de 4 de fevereiro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 
267/TR/DRU/DGOU/2012, de 2012.09.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 39/PRES/2012 
 

Assunto: Cessação da nomeação, em regime de 
substituição, da Dra. Corália Viçoso da Conceição Afonso 
Rodrigues, no cargo de Chefe da Divisão de Cultura, 
Turismo e Património Cultural 
 
Considerando que: 
 
Através do meu Despacho n.º 34/2011, de 3 de janeiro, 
publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º1, em 25 de janeiro do mesmo ano, foi 
nomeada, em regime de substituição, a Dra. Corália 
Viçoso da Conceição Afonso Rodrigues, no cargo de 
Chefe da Divisão de Cultura, Turismo e Património 
Cultural;  
 
Nos termos do n.º 4 do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado, republicada pela Lei n.º 
64/2011, de 22 de dezembro e adaptada à administração 
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, o regime de 
substituição pode cessar a pedido do próprio; 
 

A nomeada solicitou a cessação da substituição, pedido 
que mereceu a minha concordância; 
 
No âmbito desta Unidade Orgânica, é necessário proceder 
à redistribuição de funções ao abrigo da competência 
prevista no artigo 68.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de janeiro; 
 
Assim, tendo em vista assegurar a coordenação da Divisão 
de Cultura, Turismo e Património Cultural, designo a Dra. 
Helena Fernanda Teixeira Morais do Nascimento Jardim, 
para o exercício de funções de coordenação no âmbito da 
referida Unidade Orgânica. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 24 de setembro de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 40/PRES/2012 
 
Assunto: Aditamento ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas no Vereador Paulo César Prata 
Teixeira 
 
Em aditamento ao Despacho n.º 45/PRES/2011, de 3 de 
janeiro, publicado no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 1, de 25 de janeiro de 2011, nos termos do 
disposto no artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
artigo 62.º, n.ºs 1 e 2 da Lei Geral Tributária, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua 
redação atual, e artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, delego no Senhor 
Vereador Paulo César Prata Teixeira, com possibilidade de 
subdelegar, a competência prevista no artigo 88.º do 
Código do Procedimento e Processo Tributário, atento o 
disposto no artigo 7.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 433/99, de 
26 de Outubro, que o aprova, para promover a extração e 
competente assinatura das certidões de dívida referentes à 
cobrança coerciva de taxas ou de outras receitas 
municipais suscetíveis de cobrança em sede de execução 
fiscal, designadamente as despesas previstas no artigo 
108.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação que não sejam pagas pelos 
respetivos devedores nos prazos legais ou regulamentares 
estabelecidos. 
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A competência ora delegada poderá ser revogada a todo o 
tempo, desde que se verifique alguma ou algumas 
circunstâncias que o justifiquem. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 24 de setembro de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 42/PRES/2012 
 

Assunto: Delegação de competências, no período de férias 
do Sr. Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente, 
no Sr. Adjunto Carlos Manuel Pereira Lérias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, por força do estabelecido no n.º 4 
do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 
genericamente nos artigo 35º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Setembro, bem como no Decreto-Lei n.º 262/88, 
de 23 de Julho, aplicável nos termos do n.º 6 do artigo 74° 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, delega, pelo presente 
despacho, por gozo de férias do Sr. Chefe do Gabinete de 
Apoio Pessoal da Presidente, no período de 1 de Outubro 
a 10 de Outubro, as competências delegadas no referido 
Chefe do Gabinete, no Adjunto do Gabinete da 
Presidência, Sr. Carlos Manuel Pereira Lérias. 
 
Odivelas, 28 de Setembro de 2012, 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 04/VMM/2012 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo na Chefe da Divisão de Bibliotecas, Dr.ª 
Helena Fernanda Teixeira Morais do Nascimento Jardim 
 
Atento o Despacho n.º 39/PRES/2012, de 24 de 
setembro, nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, de acordo com as normas do 
Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo do 
disposto no Despacho de Delegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego na Chefe da Divisão de Bibliotecas, 
Dr.ª Helena Fernanda Teixeira Morais do Nascimento 
Jardim, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito respectiva unidade orgânica e da 
Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara Municipal 
para:  
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida às entidades 
referidas no capítulo 11 n.º 5, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 42/PRES/11; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
mediante os respectivos mapas e requerimentos; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das situações previstas no artigo 40°/n°s 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores em Exercício 
de Funções Públicas; 
 
4 Autorizar a realização de trabalho extraordinário, dentro 
dos limites estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 
 
5. Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada.  
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da 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 a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
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solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Com este despacho revogo os Despachos n.°s 
9/VMM/2011 e 10/VMM/2011, ambos de 10 de janeiro 
de 2011. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 24 de setembro de 2012 

 
O Vereador 

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

Despacho n.°42 /PRES/2011, de 3/01/2011, 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DEJC/DDD/2012 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão do Desenvolvimento 
Desportivo, no Dr. Carlos Miguel Januário da Costa -
Técnico Superior. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que aplicou à 
Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com as alterações da Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto 
(Estatuto do Pessoal Dirigente) e 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, subdelego nas minhas ausências e 
impedimentos, no Técnico Superior, Dr. Carlos Miguel 
Januário da Costa, a assinatura da correspondência ou do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito da respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 25 de setembro de 2012 
 

O Chefe da Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
Por Subdelegação de Competências do Senhor Vereador Paulo César Teixeira, 

Através do Despacho n.º 1/VPCT/2012 de 11/09/2012 

(Carlos Alexandre Bargado Lérias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da informação n.º 
20924, de 2012.09.27, referente ao período de 1 de agosto a 12 
de setembro de 2012: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/45146 
Assunto: empreitada de "requalificação urbanística e valorização 
paisagística do largo da saudade, envolvente imediata e parque 
infantil, em vale do forno, odivelas" - licença do ruído 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído -  
35/LER/2012, nos termos e condições constantes do Termo de 
Condicionantes remetido pelo DAJG/DFM/STR, com efeitos 
retroativos à data de início da obra e condicionado ao 
pagamento da taxa, cujo Alvará se  aprova e segue assinado; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
18-09-2012 
 
EDOC/2012/33086 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4266/78 - junção 
de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a invalidade do alvará de licença sanitária n.º 14/79, 
nos termos propostos pelos serviços; 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
devida; 
Determina-se que do título a emitir conste a advertência 
constante em informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
24-09-2012 
 
EDOC/2009/69399 
Assunto: procº nº 3.559/73 (alvará licença sanitária nº125/73) 
"cunha & carmo - actividades hoteleiras, lda." rua padre américo 
monteiro de aguiar, nº14 - serra da luz pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considera-se que a entrega da DP equivale à desistência do 
pedido de substituição do título; 
Determina-se o averbamento processual da mudança de titular 
da exploração; 
Defere-se a alteração da atividade exercida; 
Aceita-se da DP para efeitos de registo; e 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
24-09-2012 
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EDOC/2012/20023 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4211/78 - entrega 
de dec prévia para alteração do titular e pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP para efeitos de mudança de titular da exploração, 
bem como o consequente averbamento ao processo do novo 
explorador; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
24-09-2012 
 
EDOC/2011/42393 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5097/OP/GI 
entrega declaração Prévia para mudança de entidade exploradora 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de modificação; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Aprova-se minuta de ofício n.º 2012/19633, que segue assinado. 
24-09-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


