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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

24.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 19 de dezembro de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS DA 
PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto referente ao Projeto “A Saúde não vai 
de Férias” – Obra da Imaculada Conceição e Santo 
António (Obra do Padre Abel) – Plano Estratégico 
Concelhio de Prevenção das Toxicodependências - 
Proposta de Cedência de Transporte Municipal – dia 16 
de dezembro de 2012. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 
 

 
 

15.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2012 - EXTRAORDINÁRIA 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2012/11262, de 2012-11-30, de autorização para 
a 15.ª Alteração Orçamental de 2012 (Extraordinária), 17.ª 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação mencionada. 

 
 

“15.ª Alteração Orçamental 
 

A 15.ª Alteração Orçamental de 2012 serve única e 
exclusivamente para proceder aos seguintes reforços: 
 
• Projeto relativo ao Programa de Apoio à Gestão das 
Instalações e Equipamentos Escolares (PAGIEE); 

• Rúbrica da “Segurança Social” relativo ao Orçamento de 
Pessoal, a fim de ser possível o seu processamento até ao 
dia 15.12.2012; 
 
• Projeto referente a “Intervenções e Consumo de 
Iluminação Pública - Consumos de Energia”. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 454.000,00 € (quatrocentos e cinquenta e quatro 
mil euros), verificando-se uma diminuição das despesas de 
capital no valor de 24.000,00 € (vinte e quatro mil euros) 
por contrapartida de um acréscimo de igual montante ao 
nível das despesas correntes, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

454.000,00 430.000,00 

Total de Despesas 
Capital 

0,00 24.000,00 

Total Geral 454.000,00 454.000,00 

(un: euros)” 
 
(Ratificado por maioria) 

 
 
 

16.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2012 
 

16.ª Alteração Orçamental de 2012, 18.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
n.º Interno/2012/11946, de 2012.12.13. 

 
 

“16.ª Alteração Orçamental 
 

A 16.ª Alteração Orçamental de 2012 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
- No Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial: 
 
• A inscrição de 40.000,00 € (quarenta mil euros), para 
suprir despesas relativas ao projeto “Encargos Diversos 
de Estrutura - Seguros”. 
 
- No Departamento de Obras Municipais: 
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• O valor de 10.000,00 € (dez mil euros), referente ao 
projeto “Trabalhos Diversos em Equipamento 
Desportivo”; 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 55.150,01 € (cinquenta e cinco mil, cento e 
cinquenta euros e um cêntimo), verificando-se um 
acréscimo das despesas correntes no valor de 1.000,00 € 
(mil euros), por contrapartida de uma diminuição de igual 
montante ao nível das despesas de capital, conforme 
quadro seguinte: 

 
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

45.151,01 44.150,01 

Total de Despesas 
Capital 

10.000,00 11.000,00 

Total Geral 55.150,01 55.150,01 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REUNIÕES DE CÂMARA 2013 
 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS PARA O ANO 2013 

 
Calendarização das reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal de Odivelas para o ano de 2013, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2012/11812 de 
2012.12.10. 

 

Janeiro 
Dia 16  

Dia 30 Reunião Pública 

Fevereiro 
Dia 13  

Dia 27 Reunião Pública 

Março 
Dia 13  

Dia 27 Reunião Pública 

Abril 
Dia 10  

Dia 24 Reunião Pública 

Maio 
Dia 8  

Dia 22 Reunião Pública 

Junho 
Dia 5  

Dia 19 Reunião Pública 

Julho 

Dia 3  

Dia 17  

Dia 31 Reunião Pública 

Agosto 
Dia 14  

Dia 28 Reunião Pública 

Setembro 
Dia 11  

Dia 25 Reunião Pública 

Outubro 
Dia 9  

Dia 23 Reunião Pública 

Novembro 
Dia 6  

Dia 20 Reunião Pública 

Dezembro 
Dia 4  

Dia 18 Reunião Pública 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO DE PAGAMENTO 
 

 
 

SIMTEJO - SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO 
TEJO E DO TRANCÃO, S.A. 

 
No âmbito do Contrato de Recolha de Efluentes 
celebrado pelo Município de Odivelas e a empresa 
SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do 
Tejo e Trancão, S.A., celebrado em 3 de dezembro de 
2001, e no âmbito da alteração de uma cláusula do 
referido contrato efetuada no dia 7 de abril de 2005, 
propõe-se o pagamento faseado da dívida no valor de € 
4.688.500,32 (quatro milhões seiscentos e oitenta e oito 
mil e quinhentos euros e trinta e dois cêntimos), que incluí 
os €4.128.470,29, acima indicados acrescidos dos juros 
vincendos no valor de € 560.030,03, até ao integral 
pagamento, será efetuado semestralmente de acordo com 
o Plano de Pagamento que constitui o anexo 1 da 
informação n.º Interno/2012/12068 de 2012.12.17. Mais 
se propõe que as condições estabelecidas no Acordo de 
Pagamento podem ser alteradas logo que a SIMTEJO, 
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S.A. venha a acordar com qualquer outro Município 
condições mais vantajosas, nomeadamente quanto às taxas 
de juro e aos prazos de pagamento, nos termos do 
proposto na informação acima mencionada. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

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

(ALTERAÇÃO) 
 

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia 2013, nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 
64.º e do artigo 66.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 e contemplada no n.º 4 do 
artigo 3.ª da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, revogando-se o anteriormente 
aprovado pelo Executivo, na 10.ª reunião extraordinária 
do passado dia 27 de novembro 2012, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2012, de 11 de 
dezembro, página 8), de acordo com a proposta 
n.º13/PRES/2012, datada de 14 de dezembro 2012. 
 
Mais foi deliberado: 
 
- Alterar o artº 20º - Vigência), onde se lê “…vigorará até 
ao dia 31 de dezembro de 2012.”, deverá passar a ler-se 
“…vigorará até ao dia 31 de dezembro de 2013.”; 
 
- Efetuar a correção do texto do protocolo adaptando o 
articulado à delegação de competências agora aprovada 
que exclui o anterior licenciamento de ocupação da via 
pública, bem como o licenciamento de atividade 
publicitária e a liquidação e cobrança das taxas e tarifas 
associadas aqueles licenciamentos. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CONTRATO DE COMODATO  
COM A JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 

 
Contrato de comodato a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Famões para cedência 
da fração autónoma (Loja) para a criação de um centro de 
dia / sala convívio para a 3.ª Idade, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/11310, de 
2012.11.26, e ainda com alterações propostas no decorrer 
da presente reunião. 
 
“Contrato de Comodato Nº 001/DP/2012 
 
ENTRE  
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
BI nº 7740330, emitido em 21-02-2000 pelo SIC de 
Lisboa, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho de 
Portalegre, com domicílio profissional na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, 
adiante designado por Comodante, 
 
e 
 
Junta de Freguesia de Famões, com sede na Praceta 25 
de Agosto n.º8 – B, Quinta das Pretas, com o número de 
pessoa coletiva 680 044 191, representada pelo seu 
Presidente, António dos Santos Rodrigues, natural da 
Freguesia de  Montelavão, Concelho de Nisa, portador do 
Cartão de Cidadão n.º 01413321, válido até 26/07/2017, 
contribuinte fiscal nº 113 927 088, residente na Praceta 25 
de Agosto, n.º9, r/c esq., Quinta das Pretas, Famões, 
adiante designada por Comodatária, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato, o 
qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for omisso, 
pela legislação aplicável: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legítimo possuidor da 
fracção autónoma designada pela letra ”A” 
correspondente à cave direita – loja 2,do prédio urbano 
sito na Praceta 25 de agosto, n.º 18 E, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
2381 da freguesia de Odivelas e inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo 4884, com o valor patrimonial de 
€16.353,36.  
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Cláusula 2ª 
 

A fracção comodatada pelo presente contrato destina-se 
única e exclusivamente à prossecução das atribuições de 
Comodatária. 

 
Cláusula 3ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco anos 
renovável, salvo se qualquer das partes o denunciar com 
aviso prévio de 180 dias relativamente à data do seu 
termo. 

 
Cláusula 4ª 

 
1 - A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina a fracção comodatada, desde que previamente 
autorizadas pelo Comodante. 
 
2 - A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação da fracção comodatada. 

 
Cláusula 5ª 

 
As despesas de funcionamento, designadamente água, 
electricidade, seguro do recheio e as contribuições 
condominiais são da responsabilidade da Comodatária. 

 
Cláusula 6ª 

 
1 - Findo o contrato a fracção comodatada será restituída 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização à Comodatária pelas 
obras por esta realizadas.  
 
2 – A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, 
apenas no caso de não provocar detrimento do imóvel, 
não tendo direito a haver o valor delas no caso contrário.   

 
Cláusula 7ª 

 
1 – A comodatária não poderá subcomodatar, sem prévia 
autorização da Câmara Municipal. 
 
2 – A existir subcomodato o prazo não poderá ser 
superior ao do contrato de comodato. 

 
Cláusula 8ª 

 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula 9ª 

 
O presente contrato é feito em duas vias, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das partes. 
 

Isento de imposto de Selo, ao abrigo da alínea a) do art. 6º 
da Lei n.º 159/99, de 11 de setembro alterada pelo DL n.º 
287/2003, de 12 de novembro 
 
Odivelas, ... de dezembro de 2012 
 
O Comodante                                        A Comodatária” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

PARCELA DE TERRENO A INTEGRAR NO 
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

 
 

DOAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA INTEGRAÇÃO NO 
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
Aceitação da doação de uma parcela de terreno para 
integração no domínio público com a área de 41,33 m2 à 
Câmara Municipal de Odivelas, a destacar do prédio sito 
no Bairro Casal da Silveira, Rua do Chafariz, Lote 19, 
Vivenda Cruz, Famões, com a área total de 472 m2, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas 
sob a ficha n.º 116 da Freguesia de Famões e inscrito na 
matriz predial sob o n.º 880 e tendo como confrontações 
a norte a Rua Padre Cruz, a sul o Lote 20, a nascente a 
Rua do Chafariz e a poente limite, nas condições da 
Declaração de Cedência Gratuita de Parcela de Terreno 
para Domínio Público, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/11339, de 2012.11.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O 
DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL 

 

 
 

DESAFETAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO PARA DOMÍNIO PRIVADO 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS DE PARCELA DE TERRENO 

 
Desafetação, do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município de Odivelas, da parcela de terreno 
denominada A (Alvará de Loteamento n.º 02/DPU/2005, 
com a área de 1875 m2, sita no Casal do Marco, Arroja, na 
Freguesia de Odivelas, com confrontações a norte com a 
Rua Dr. João Santos, a sul com a Rua Professor Bissaya 
Barreto, a nascente com a Rua Professor Dr. Augusto Vaz 
Serra e a poente Rua Dr. Elysio Moura, no valor de 
€5.625,00) e alteração à escritura de Cedência em Direito 
de Superfície entre o Município de Odivelas e a Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de Santíssimo Nome de 
Jesus de Odivelas, celebrada em 2010, devendo a parcela 
B reverter a favor do Município de Odivelas.  
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O acima exposto está de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/10845, de 2012.11.12. Na 
mesma informação, página 3, onde está mencionado “O 
valor obtido de €55.625,00...” passará a constar “O valor 
obtido de €5.625,00…”. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

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 
manutenção das zonas verdes do Bairro Dr. Mário 
Madeira e do Bairro de Santa Maria (Casas de S. 
José/Casas de S. Pedro/Casas do Menino de Deus), 
freguesia da Pontinha, no âmbito do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/11207, de 2012.11.22. 
 

“MINUTA 
 
PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
ZONAS VERDES E ESPAÇOS AJARDINADOS AO ABRIGO DO 
N.OS 1, 2 E 3 DO ARTIGO 4.º DO PDCJF 
 
Entre: 
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, Senhor Eugénio Manuel Marques, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido no n.º 1, 2 e 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 do Bairro Dr. Mário Madeira e do 
Bairro Santa Maria (Casas de S. José / Casas de S. 
Pedro / Casas do Menino de Deus) - Pontinha, nos 
termos do estabelecido no Regulamento de Espaços 
Verdes Parques e Jardins da Câmara Municipal de 
Odivelas, sendo expressamente proibido efectuar 
alterações às zonas verdes, sem a prévia autorização da 
Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de € 24.638,00 (vinte e quatro 
mil seiscentos e trinta e oito euros). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
O Município de Odivelas obriga-se ainda a pagar à Junta 
de Freguesia da Pontinha os meios financeiros referentes 
aos meses de Outubro a Dezembro de 2012 no montante 
de € 6.159,50 (seis mil cento e cinquenta e nove euros e 
cinquenta cêntimos). 

 
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 

 
A 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) 
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FOGO MUNICIPAL 
 

 
 

ALIENAÇÃO DE FOGO MUNICIPAL 
 

Autorização da Câmara Municipal de Odivelas para a 
alienação do fogo municipal sito na Praceta Grão Vasco, 
n.º 3-3º esq., Bairro Gulbenkian, na Freguesia de Odivelas, 
à titular do arrendamento Celeste Oliveira Piães e ao seu 
filho Hélder Oliveira Piães, pelo valor de €12.803,35 (doze 
mil oitocentos e três euros e trinta e cinco cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/11207, de 2012-11-22 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E A ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS 

 
Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Escola Secundária de Odivelas, nos termos 
da minuta de protocolo, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/11957, de 12012.12.13, e 
ainda com alterações propostas no decorrer da presente 
reunião. 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes – Quinta da 
Memória, 2675 - 372 Odivelas, pessoa coletiva 504 293 
125, representada neste ato, pela Exma. Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dra. Susana 
de Carvalho Amador, e adiante designado por Primeiro 
Outorgante. 
 
E 
 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS sita na Av. Prof. Dr. 
Augusto Abreu Lopes, 2675 - 300 Odivelas, representada 
neste ato, pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 
Geral da Escola Secundária de Odivelas, Professor Luis 
Manuel do Carmo Farinha, e adiante designada por 
Segundo Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
• São tarefas fundamentais do Estado entre outras: 

assegurar o ensino e a valorização permanente, 

defender o uso e promover a difusão internacional da 
língua portuguesa e a igualdade entre homens e 
mulheres; 

• Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são 
iguais perante a lei e que ninguém pode ser 
privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão 
de ascendência, sexo, etnia, língua, território de 
origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 
instrução, situação económica, condição social ou 
orientação sexual; 

• Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou 
residam em Portugal gozam dos direitos e estão 
sujeitos aos deveres do cidadão português; 

• Os resultados definitivos dos Censos 2011, 
referenciados ao dia 21 de março de 2011, indicam que 
a população residente em Portugal é de 10.562.178 
indivíduos, dos quais 5.046.600 (47, 78%) são homens 
e 5.515.578 (52,22%) são mulheres. E a população 
estrangeira residente é de 394.496 cidadãos, sendo a 
maior comunidade estrangeira a de nacionalidade 
brasileira, cerca de 28%; 

• Segundo os Censos, em 2011 havia em Portugal 
895.140 indivíduos residentes sem nenhum nível de 
escolaridade (358.413 homens e 536.727 mulheres), 
destes 210.460 eram da zona geográfica de Lisboa, 
sendo que 87.334 eram homens e 123.126 mulheres. 
Por sua vez, havia 499.936 (159.705 homens e 340.231 
mulheres) analfabetos em Portugal com 10 e mais 
anos e 81.807 na zona geográfica de Lisboa, sendo que 
22.899 eram homens e 59.908 mulheres, 
desconhecendo-se quantos são os do concelho de 
Odivelas; 

• No Concelho de Odivelas, de acordo com os dados 
disponíveis no Portal de Estatística do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 2011 residiam 
14.446 estrangeiros, 7.381 (51,09%) homens e 7.065 
(48,91%) mulheres, de 97 nacionalidades diferentes; 

• Os diversos estudos elaborados no âmbito desta 
temática indicam que os problemas mais prementes, 
manifestados pela comunidade imigrante, estão 
relacionadas com a precariedade da habitação, 
emprego, dificuldades na obtenção de médico de 
família, integração social, linguísticas e culturais e 
diminutas estruturas de apoio; 

• O Município, desde a sua criação demonstra particular 
atenção ao nível de escolaridade da sua população, 
bem como, às especificidades desta comunidade, 
tendo para o efeito levado a cabo várias ações de 
apoio, nomeadamente a abertura de um Centro Local 
de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII), que 
permite a esta comunidade ter acesso a várias 
informações; 

• A Escola Secundária de Odivelas tem uma longa 
tradição no ensino de adultos, que se traduz numa 
experiência e saberes acumulados nesta esfera 
específica de ação educativa, promovendo cursos de 
educação extraescolar; 
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• É de suma importância promover o combate ao 
analfabetismo, enquanto veículo de integração na 
sociedade e de plena cidadania. 

 
É CELEBRADO O PRESENTE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
QUE SE REGE PELAS CLÁUSULAS SEGUINTES: 

 
Cláusula 1. ª 
(Objetivos) 

 
A cooperação entre as partes signatárias tem por 
objetivos: 
 
a) Operacionalizar uma ação de formação em 

competências básicas, nos termos da Portaria n.º 
1100/2010 de 22 de outubro; 

b) Promover a qualificação de grupos de adultos 
devidamente identificados; 

c) Promover a aquisição, por parte dos adultos, de 
competências básicas de leitura, escrita, cálculo e uso 
de tecnologias de informação e comunicação, 
necessárias à entrada em percursos de qualificação que 
conduzam à obtenção de mais competências e à 
respetiva certificação; 

d) Promover a sua autonomia, autoaprendizagem e 
trabalho cooperativo; 

e) Fazer adquirir a capacidade de usar a língua 
portuguesa, nos domínios da oralidade e da escrita, em 
situações do quotidiano; 

f) Desenvolver a capacidade de usar o cálculo numérico 
e resolver situações problemáticas, suscitadas por 
necessidades do dia-a-dia; 

g) Desenvolver competências básicas na área pessoal e 
social, nomeadamente em contexto laboral; 

h) Fomentar a satisfação pessoal e a criatividade, através 
do reforço da identidade, com incidência na assunção 
de diferentes papéis sociais; 

i) A promoção de uma cidadania ativa para a inclusão 
social; 

j) Corrigir as desvantagens na educação e na formação; 
k) Facilitar o processo de integração dos imigrantes. 

 
Cláusula 2. ª 

(Público-alvo) 
 

O programa destina-se a indivíduos imigrantes, com idade 
igual ou superior a 18 anos, que não tenham frequentado 
o 1.º ciclo do ensino básico ou equivalente ou que, tendo 
frequentado, não demonstrem possuir as competências 
básicas de leitura, escrita e cálculo. Excecionalmente, 
podem ter acesso ao programa, jovens com idade inferior 
a 18 anos, sempre que esta integração promova o seu 
acesso à formação e mediante autorização do diretor 
regional de Educação ou do delegado regional do Instituto 
do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. 
P.), territorialmente competentes. 
 
 
 
 

Cláusula 3. ª 
(Obrigações do Município de Odivelas) 

 
O Município de Odivelas, através da Unidade Orgânica 
com competências na área de imigração, compromete-se 
a: 
 
a) Efetuar a divulgação da ação; 
b) Assegurar o apoio logístico, de acordo com as 

possibilidades, tendo em conta as atuais medidas de 
contenção; 

c) Distribuir materiais informativos; 
d) Efetuar a articulação com os parceiros locais e com a 

Comunidade Imigrante; 
e) Efetuar o acompanhamento técnico do projeto; 
f) Designar um dos mediadores do Centro Local de 

Apoio à Integração de Imigrantes para prestar 
esclarecimentos a docentes e discentes; 

g) Promover em concertação com a/o docente da ação, 
ações de sensibilização para os/as discentes; 

h) Promover atividades interculturais em parceria com a 
Escola; 

i) Assegurar o transporte dos alunos que frequentam a 
presente ação aquando das visitas de estudo (máximo 
duas por turma e por ano letivo), de acordo com a 
disponibilidade da frota municipal. 

 
Cláusula 4. ª 

(Obrigações da Escola Secundária de Odivelas) 
 

A Escola Secundária de Odivelas compromete-se a: 
 
a) Disponibilizar professor/a para a realização da ação 

formativa, sem custos para o Município de Odivelas; 
b) Disponibilizar instalações adequadas que permitam a 

realização da ação; 
c) Receber as inscrições dos interessados, selecioná-los e 

elaborar as turmas que a constituem; 
d) Disponibilizar o material didático e pedagógico para a 

concretização da ação; 
e) Distribuir materiais informativos; 
f) Efetuar a avaliação contínua e qualitativa, aferindo os 

progressos de cada formando, em função das 
competências demonstradas em cada unidade no final 
do percurso formativo; 

g) Emitir certificado de qualificações, de acordo com o 
modelo aprovado e constante do anexo A1 à Portaria 
n.º 612/2010, de 3 de agosto, para os/as 
formandos/as que concluam unidades de formação 
compreendidas no programa com aproveitamento; 

h) Informar o Município, da atividade desenvolvida no 
âmbito da ação, apresentando um relatório por 
período. 
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Cláusula 5. ª 
(Reuniões de coordenação) 

 
a) Os Outorgantes realizarão uma reunião trimestral, de 

molde a avaliar a ação em termos gerais e acordar nas 
modificações que a análise da situação recomendar; 

b) Caso se verifiquem, durante o trimestre, situações 
excecionais que justifiquem a introdução de correções 
maiores ao programa de curso, o Município de 
Odivelas através da Unidade Orgânica com 
competências na área de imigração, por iniciativa 
própria ou por proposta do Segundo Outorgante, 
convocará uma reunião com as entidades interessadas, 
dando conhecimento das conclusões dessa reunião 
superiormente. 

 
Cláusula 6. ª 

(Período de vigência) 
 

O presente protocolo entra em vigor após a sua assinatura 
e publicação no Boletim Municipal e vigorará durante um 
ano letivo, sendo automaticamente renovável por 
períodos de um ano letivo. 

 
Cláusula 7. ª 

(Incumprimento e rescisão do protocolo) 
 

O incumprimento do presente Protocolo por uma das 
partes contratantes proporciona à outra a possibilidade de 
resolução do mesmo. 

 
Cláusula 8. ª 

(Denúncia do Protocolo) 
 

a) Qualquer das partes outorgantes poderá 
unilateralmente denunciar o presente protocolo, 
devendo avisar a outra parte através de carta registada 
com aviso de receção, com antecedência mínima de 60 
dias a contar do seu termo; 

b) O presente protocolo traduz e constitui o integral 
acordo celebrado entre as partes, só podendo ser 
modificado por documento escrito e assinado pelas 
partes outorgantes, junto ao presente Protocolo, como 
aditamento. 

 
Cláusula 9.ª 

(Revisão do protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, 
por proposta de qualquer das partes, devendo as 
alterações acordadas constar de documento escrito e 
assinado por ambas as partes. 

 
Cláusula 10.ª 

(Revogação de anteriores protocolos) 
 

Com a assinatura deste Protocolo, os dois Protocolos de 
Cooperação assinados a 25 de maio de 2010, deixam de 
produzir qualquer efeito jurídico. 

O presente protocolo representa a vontade de ambos os 
Outorgantes e é elaborado em duas vias, sendo um 
exemplar entregue a cada um deles. 
 
Odivelas, 19 de dezembro de 2012 
 

Pelo Município de 
Odivelas 

Pela Escola Secundária de 
Odivelas 

 
_________________ 
Susana de Carvalho 

Amador 

_______________ 
Luis Manuel do Carmo 

Farinha” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO  
 

 
 

SER SEGURO – PROJETO DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA NO PRÉ-
ESCOLAR E ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Realização do Concurso "Em Odivelas…Segurança 
Total!" e respetivas normas de participação, no âmbito do 
Projeto SerSeguro, e destina-se a todas as turmas 
participantes no referido projeto e tem como objetivo a 
elaboração de uma maqueta de autocarro decorada com 
uma pintura alusiva ao subtema “Transportes Públicos, 
Sustentabilidade e Cidadania”, ao melhor será atribuído o 
Prémio Concelho e serão ainda atribuídas seis Menções 
Honrosas às escolas, uma por freguesia, cuja turma tenha 
apresentado o melhor trabalho, com exceção das escolas 
situadas na freguesia onde foi atribuído o Prémio 
Concelho; 
Aceitação do patrocínio da empresa Rodoviária de Lisboa, 
no valor de €2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta 
euros), no âmbito do Prémio Concelho, que se traduz na 
decoração de um autocarro que faça carreira no Concelho 
de Odivelas com o trabalho vencedor.  
O acima referido está de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/11808, de 2012.12.10. 

 
“NORMAS DO CONCURSO “EM ODIVELAS, 

SEGURANÇA…TOTAL!” 
 

PREÂMBULO: 
 
No âmbito do Projeto SerSeguro – Educação Rodoviária 
no Pré-Escolar e Ensino Básico do Concelho de Odivelas, 
e tendo em vista: 
 
1. Permitir a reflexão de alunos e professores sobre as 

questões da segurança rodoviária com vista a 
promover comportamentos e atitudes responsáveis 
pela cidadania ativa; 
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2. Valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolas do 1º 
ciclo do ensino básico no âmbito da educação 
rodoviária junto da comunidade educativa; 

3. Proporcionar aos alunos práticas pedagógicas 
significativas mediante o desenvolvimento de 
trabalhos coletivos, que visam qualificar a ação de 
sensibilização junto da comunidade local; 

4. Promover a participação cívica das crianças, 
incentivando-as para o respeito da causa pública, 
através da valorização da prática artística urbana, 
enquanto plataforma de sociabilidade e colaboração na 
prevenção de atos de vandalismo do espaço e 
equipamentos públicos. 

 
 
Apresentam-se a deliberação da Câmara Municipal as 
seguintes normas de participação do: 
 
 

Concurso “Em Odivelas... Segurança Total!” 
 

1º (Finalidade) 
As presentes normas visam estabelecer as bases de 
funcionamento do Concurso “Em Odivelas, Segurança… 
Total!”, a realizar no âmbito do Projeto SerSeguro – 
Educação Rodoviária no Pré-Escolar e Ensino Básico do 
Concelho de Odivelas. 
 

2º (Objeto) 
 
O presente concurso destina-se a distinguir a maqueta de 
autocarro que servirá de modelo à decoração de um 
autocarro da Rodoviária de Lisboa, bem como à seleção 
das turmas que participarão na visita às instalações da 
Polícia de Segurança Pública e na campanha de educação 
rodoviária a realizar junto da comunidade local. 
 

3º (Organização) 
 
A organização desta iniciativa é da responsabilidade do 
Município de Odivelas (entidade promotora), através da 
Câmara Municipal de Odivelas, em parceria com a 
Rodoviária de Lisboa. 
 

4º (Destinatários) 
 
Este concurso é dirigido às turmas do 4º ano do 1º ciclo 
do ensino básico da rede pública do Município de 
Odivelas, inscritas no Projeto SerSeguro. 
 

5º (Condições de Participação) 
 
1. As turmas deverão apresentar um trabalho coletivo, sob 
a forma de maqueta de autocarro. 
Esta maqueta ser acompanhada de reprodução do 
trabalho em suporte de papel em formato A3, de forma a 
possibilitar a sua digitalização e posterior decoração no 
autocarro; 

2. Estes trabalhos deverão ser originais subordinados ao 
tema “Transporte Público, Sustentabilidade e Cidadania”, 
apresentando abordagens criativas e inovadoras sobre a 
problemática da segurança, prevenção e educação 
rodoviárias de crianças, tanto na perspetiva dos peões, 
como dos utilizadores do transporte público; 
 
3. É imperativo que os concorrentes identifiquem 
claramente o seu trabalho com um slogan apelativo; 
 
4. A conceção é da responsabilidade exclusiva dos alunos, 
sob a orientação dos professores, e deverá recorrer à 
utilização de material de pintura (canetas de feltro, lápis, 
tintas, spray, etc….); 
 
5. Dos trabalhos deverão constar os elementos de 
identificação do estabelecimento de ensino, da turma e 
professor responsável; 
 
6. A entidade promotora reserva-se o direito de integrar, 
no trabalho selecionado, os logótipos do Município e da 
entidade patrocinadora do evento; 
 
7. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos 
trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria e 
assumindo toda a responsabilidade decorrente de 
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de 
autor e direitos conexos. 
 

6º (Prazo de Entrega dos Trabalhos) 
 
Os trabalhos deverão ser entregues, durante o mês de 
Abril, em data a designar posteriormente, junto dos 
serviços da educação da Câmara Municipal de Odivelas, 
sita na Rua Laura Alves, nº 5 1º Andar – Urbanização da 
Ribeirada 2675-608 Odivelas, cujo horário de 
funcionamento é das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30. 
 

7º (Júri) 
 
1. O Júri, designado pela Câmara Municipal de Odivelas, 
será constituído por três personalidades provenientes de 
entidades parceiras deste projeto, nomeadamente, um 
representante da Câmara Municipal de Odivelas, um 
representante da Rodoviária de Lisboa e um representante 
da Polícia de Segurança Pública; 
 
2.Ao Júri compete estabelecer os critérios de avaliação das 
candidaturas a concurso, tendo em consideração os 
objetivos estabelecidos, nomeadamente, no que se refere à 
qualidade estética, criatividade e impacto da mensagem; 
 
3.O Júri avaliará os projetos de acordo com os seguintes 
critérios e ponderação: 
 
a)Subordinação ao tema do concurso – 25%; 
b)Criatividade e originalidade na abordagem do tema – 
50%; 
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c)Rigor e adequação dos conhecimentos demonstrados 
face ao tema proposto – 25%; 
 
4.Do universo dos trabalhos apresentados a Concurso, 
compete ao júri apurar a turma e a freguesia vencedora do 
Concurso a nível concelhio, bem como apurar as Menções 
Honrosas, uma por cada uma das restantes freguesias; 
 
5.O Júri reserva-se o direito de não distinguir nenhum dos 
trabalhos apreciados, caso nenhum reúna os requisitos de 
qualidade exigíveis; 
6.Os resultados do concurso serão divulgados através de 
ofício dirigido às escolas das turmas participantes;  
 
7.Das decisões do Júri não haverá recurso. 
 

8º (Prémios) 
 
1.O Prémio Concelho a entregar à turma vencedora será a 
reprodução do seu trabalho num autocarro da Rodoviária 
de Lisboa, a participação nas Ações de Rua em Junho 
2013 e a visita à Unidade Especial de Polícia, em Belas, no 
dia 22 Maio 2013; 
 
2.A Menção Honrosa a atribuir à turma distinguida por 
cada uma das freguesias restantes, constitui a participação 
nas Ações de Rua em Junho 2013, de acordo com o nº 3 
do artigo anterior, bem como a realização da visita à 
Unidade Especial de Polícia, em Belas, no dia 22 Maio 
2013. 
 

9º (Direitos de Propriedade Intelectual) 
 
1.Ao participar no presente concurso, os concorrentes 
vencedores declaram, desde logo, ceder ao Município de 
Odivelas, em contrapartida dos prémios mencionados no 
artigo 9º, o direito de uso exclusivo do trabalho 
selecionado nos termos estabelecidos nos artigos 7º e 8º; 
 
2.O Município de Odivelas não permitirá a utilização do 
trabalho por terceiros, nos termos mencionados no ponto 
anterior, sem o consentimento expresso do(s) seu(s) 
autor(es). 
 

10º (Disposições Gerais) 
 
1.Ao participarem no concurso, os concorrentes aceitam 
as presentes normas de participação; 
 
2.As dúvidas e omissões resultantes da interpretação das 
presentes normas serão resolvidas por deliberação 
conjunta dos elementos do Júri e/ ou entidade promotora; 
 
3.Todo e qualquer esclarecimento acerca do presente 
concurso e respetivas normas de participação deverá ser 
solicitado por escrito junto da Câmara Municipal de 
Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES  
 

 
 

PAGIEE – PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DAS INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS ESCOLARES 

 
Programa de Apoio à Gestão das Instalações e 
Equipamentos Escolares (PAGIEE), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/8051, de 
2012.08.14 (deliberada a sua criação na 10.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 19 de 
maio de 2010 – Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 10/2010, de 1 de junho, página 7): 
-Autorização para transição do valor da despesa não 
realizada no ano letivo de 2011/2012, pelas escolas E.B 
2,3 António Gedeão, EB 2,3 Carlos Paredes e EB 2,3 dos 
Pombais, para o ano letivo de 2012/2013, sem 
penalizações;  
-Aprovação das Candidaturas ao PAGIEE para o ano 
letivo de 2012/2013;  
-Concessão do Apoio Financeiro às Escolas Básicas de 2º 
e 3º Ciclo, António Gedeão, Carlos Paredes, Pombais e 
Vasco Santana para o ano letivo de 2012/2013. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO RUTE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2012/11378, de 2012.11.27, de autorização da 
cedência de um apoio sob a forma de transporte 
municipal à Associação RUTE, realizado no dia 8 de 
dezembro de 2012, para a deslocação de crianças ao 
Centro Cultural da Malaposta, com um custo total 
estimado em €82,10, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/11378, de 2012.11.27. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO 9229/LO/GI 
REDELIMITAÇÃO DA AUGI COVA DOS BARROS, RAMADA 

 
Redelimitação da AUGI denominada por Cova dos 
Barros, na freguesia da Ramada, de acordo com os limites 
indicados nas plantas anexas à informação n.º 
128/MS/DRU/DGOU/2012, de 2012.12.04, e que 
constam do processo n.º 9229/LO/GI. 
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(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO 28234/OM 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89 do Bairro 
Casal da Silveira, freguesia de Famões, para os lotes 814 e 
815, em nome de Manuel de Almeida Gomes, nas 
condições da informação técnica n.º 
353/TR/DRU/DGOU/12 constante do processo n.º 
28234/OM,de acordo com o proposto na informação a 
fls. 4772, de 2012.12.10,  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
 
Substituição da hipoteca legal, constituída sobre o lote 
321, inserido no Bairro Vale Grande, freguesia da 
Pontinha, pelo depósito caução n.º 10108, de 2012.11.26, 
efetuado no banco Caixa Geral de Depósitos, em nome 
de Ricardo Alexandre Vitorino Coelho, a favor da Câmara 
Municipal de Odivelas, no valor de €1.120,73 (mil cento e 
vinte euros e setenta e três cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 5/2009/DRU, de 11 de setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
360/TR/DRU/DGOU/2012, de 2012.12.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

11.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 28 de dezembro de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 2/DAJG/DJ/PD/2012 
 

Retirada do ponto referente ao Processo Disciplinar n.º 
2/DAJG/DJ/PD/2012, como consequência dos 
argumentos apresentados durante a discussão do mesmo 
na presente reunião de câmara, atendendo a que o 
Executivo Municipal se propõe elaborar proposta 
fundamentada, ao abrigo das disposições constantes do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, anexa à Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro, tendo em vista o arquivamento do referido 
processo disciplinar. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, DE CORRUPÇÃO 

E INFRAÇÕES CONEXAS  
 
Retirada do ponto referente à Proposta do Plano de 
Prevenção de Riscos de Gestão, de Corrupção e Infrações 
Conexas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2012 
 

17.ª Alteração Orçamental de 2012 - Extraordinária, 19.ª 
Modificação Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2012/12164, de 2012.12.19. 
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“17.ª Alteração Orçamental 
 
A 17.ª Alteração Orçamental de 2012 decorre, única e 
exclusivamente, da necessidade de proceder ao 
ajustamento das dotações disponíveis nas rubricas 
económicas, relativas a juros e amortizações, do 
empréstimo da CGD n.º 0545/001001/391, tendo em 
vista a liquidação/regularização processual referente à 
prestação de dezembro de 2012. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 2.641,04 € (dois mil seiscentos e quarenta e um 
euros e quatro cêntimos), verificando-se um acréscimo das 
despesas de capital no valor de 2.641,04 € (dois mil 
seiscentos e quarenta e um euros e quatro cêntimos) por 
contrapartida de uma diminuição de igual montante ao 
nível das despesas correntes, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

0,00 2.641,04 

Total de Despesas 
Capital 

2.641,04 0,00 

Total Geral 2.641,04 2.641,04 

(un: euros)” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTOS 
 

 
 

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

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobranças 
do Município de Odivelas que carece, para cumprimento 
do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, de apreciação pública, à exceção da 
proposta do artigo 167.º, pelo prazo de 30 dias contados a 
partir da data da sua publicação no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões ou por outro modo idóneo, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/12234, de 2012.12.19. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

REGULAMENTO DO GABINETE DE AUDITORIA INTERNA E DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS 
 
Revisão do Regulamento do Gabinete de Auditoria 
Interna e de Avaliação de Desempenho da Câmara 
Municipal de Odivelas e o seu anexo intitulado Manual de 
Procedimento de Auditoria Interna e de Avaliação de 
Desempenho, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2012/12274, de 24.12.2012 e com as 
alterações propostas no decorrer da presente reunião. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL SÉNIOR DE 
ODIVELAS 

 
Implementação do Conselho Municipal Sénior de 
Odivelas e respetiva proposta de Regulamento do 
Conselho Municipal Sénior de Odivelas, no âmbito da 
adesão do Município de Odivelas à Rede Global de 
Cidades Amigas das Pessoas Idosas, da Organização 
Mundial de Saúde, aprovada na 17.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 2011.09.27 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18/2011, de 11 
de outubro, pág. 8), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/12184, de 2012.12.10 e com 
as alterações propostas no decorrer da presente reunião à 
referida proposta de Regulamento. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2013 
 
Plano de Atividades e Orçamento para 2013, documento 
da Municipália - Gestão de Equipamentos e Património 
do Município de Odivelas, E.M., de acordo com a 
Proposta n.º 14/PRES/2012, datada de 18 de dezembro. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 
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TABELA DE PREÇOS 2013 
ARTE, CULTURA E PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS 

 
Tabela de Preços a praticar na Arte e Cultura e no 
Multiusos de Odivelas para o ano de 2013, documento da 
Municipália - Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, E.M., de acordo com a Proposta 
n.º 14/PRES/2012, datada de 18 de dezembro. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CONTRATO PROGRAMA 
 
Contrato Programa a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Municipália - Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, E.M., de acordo 
com a Proposta n.º 14/PRES/2012, datada de 18 de 
dezembro. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

VOGAL DOS CORPOS SOCIAIS DA MUNICPÁLIA, E.M. 
 
Exoneração do Vogal do Conselho de Administração da 
Municipália, E.M., Domingos Manuel Antunes Tomé e, 
em sua substituição, a eleição da Arquiteta Maria Manuela 
Dias dos Santos Henriques, de acordo com a Proposta n.º 
15/PRES/2012, de 20 de dezembro. 
 
(Deliberado por escrutínio secreto, com cinco votos a favor 
e três abstenções) 

 
 
 
 

MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO 
 

 
 

ENCERRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO 
 

Aplicação de medida cautelar de encerramento do 
estabelecimento de restauração denominado “O Gotas”, 
sito na Rua Padre Américo Monteiro de Aguiar, lote 115 
A, Serra da Luz, freguesia da Pontinha, de acordo com 
informação n.º Interno/2012/12221. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

COMPLEXO DESPORTIVO DE ODIVELAS 
 

 
 

PROJETO URBANO 
 
Projeto Urbano do Complexo Desportivo de Odivelas, 
localizado na Urbanização Colinas do Cruzeiro, Odivelas, 
e que contempla os seguintes projetos específicos, no 
âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal 
de Odivelas e o Sporting Clube de Portugal, de acordo 
com informação n.º 010/DPUPE/DG/12, de 2012.12.06:  
 
Estudo prévio do novo Estádio – Arquitetura e 
Estabilidade;  
 
Estudo prévio do Centro de Alto Rendimento para 
Atletismo;  
 
Estudo preliminar do Centro de Estágios; 
 
Estudo de enquadramento paisagístico; 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

PARQUE URBANO DE ODIVELAS 
 

 
 

ESTUDO CONCEPTUAL 
 
Estudo Conceptual do Parque Urbano, e autorização da 
abertura de procedimento por ajuste direto ao GAPTEC 
– Gabinete de Apoio da Universidade Técnica de Lisboa, 
para a aquisição de serviços para a realização dos 
elementos gráficos para a Exposição do Estudo 
Conceptual para o Parque Urbano de Odivelas, nas 
condições constantes do programa, caderno de encargos e 
convite que se encontram em anexo à informação n.º 
006/DPUPE/FL/12, de 2012.12.05, de acordo com a 
referida informação. 
 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 54/PRES/2012 
 
Assunto: Afetação dos trabalhadores do mapa de pessoal 
da CMO às novas unidades orgânicas. 
 
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro, diploma que estabelece o 
regime jurídico da organização dos serviços das 
Autarquias Locais, e das disposições constantes na Lei n.º 
49/2012 de 29 de agosto, foi aprovada a estrutura nuclear 
da Câmara Municipal de Odivelas, na 10 ª Reunião 
Extraordinária da Câmara, de 27 de novembro de 2012 e 
na 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de 
dezembro de 2012. 
 
De acordo com o previsto na estrutura nuclear, o 
Executivo Municipal na 10.ª Reunião Extraordinária, de 
27 de novembro de 2012, aprovou a estrutura flexível. 
 
Na sequência, e em cumprimento do previsto no n.º 3, do 
art. 10.º do mencionado Decreto-Lei n.º 305/2009, há que 
proceder à afectação às unidades orgânicas aí previstas dos 
trabalhadores do mapa de pessoal da CMO, aprovado na 
10.ª Reunião Extraordinária da CMO, realizada a 27 de 
novembro de 2012, e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, realizada a 18 de dezembro de 
2012. 
 
Em face desse regime legal e pelo presente despacho, 
determino a afectação dos trabalhadores às respectivas 
unidades orgânicas, conforme documento em anexo 
(Doc.1). 
 
O presente despacho carece de publicação no Diário da 
República, sob pena de ineficácia, nos termos do n.º 6, do 
art. 10.º, do supra referido Decreto-Lei n.º 305/2009. 
 
Odivelas, 21 de dezembro de 2012 
 
 

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

 
 
Direção Municipal 
CARMENCITA FRANCISCA GUERRA GOUVEIA 
JOAO PAULO GOULAO VIEGAS 
 

Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial 
CECILIA DE LURDES LEAL VELEZ 
FELIZARDA MARIA CABRAL PIMENTA DA 
ROCHA OLIVEIRA 
MARIA AMELIA MENDES MORAIS 
MARIA ANALIA PONTES DE SOUSA 
MARIA DA CONCEICAO GOMES PIRES VILELA 
TUNA 
 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
ANA CRISTINA CARVALHO LEBRE BARBOSA DA 
SILVA 
ANA CRISTINA DAS NEVES MOUSINHO 
ANA MARIA SANTOS BARATA 
ANA RITA FERREIRA DE ANDRADE PEDRO 
FORTE 
ANALISA PEREIRA ROSSA CORDEIRO 
ANTONIO JOSE MARQUES RODRIGUES 
ANTONIO JOSE MENDES DIOGO 
CARLOS ALBERTO CARVALHO PEREIRA 
CARLOS ALBERTO FERNANDES 
CECILIA ALEXANDRA MENDES ROMAO DOS 
REIS 
DAVID ABEL VIEGAS MARTINS 
EGIDIO ANTONIO SALGUEIRO PINHO DE 
OLIVEIRA 
ELISABETE MARIA CAMPOS LUCAS 
ELSA CRISTINA DE ALMEIDA SOUSA PIRES 
FRANCISCO RICARDO MARQUES FIGUEIREDO 
PENA 
HELENA MARIA PINTO DA COSTA 
ISABEL MARIA BULE AMARO PAIVA DE 
ANDRADA 
JOAO CARLOS LOURENCO BARROS 
JOAO PEDRO PINTO RODRIGUES GUARDADO 
JOSE MANUEL FERREIRA MACHADO PARDAL 
LINA MARIA PALMA DO NASCIMENTO 
LUIS DANIEL BRAGA GONCALVES DA SILVA 
LUIS FERNANDO JESUS PEREIRA 
LUIS FILIPE SIMOES DUARTE 
LUIS MIGUEL DA SILVA SIMOES 
LUIS MIGUEL DELGADO ABADE 
LUIS RUI FERNANDES BARTOLO 
MAFALDA SOFIA PEREIRA DE ALMEIDA 
AZINHEIRO 
MANUEL EDUARDO CARVALHO GOMES 
MARIA DE LURDES DIAS BARATA 
MARIA HELENA PAULO DA CUNHA FREITAS 
MARIA ISABEL DUARTE CORREIA 
MARIA ISABEL PIRES RAMOS GOUVEIA 
ANTUNES 
MARIO LUIS ARROJADO PAIVA DE ANDRADA 
NOEMIA DA CONCEICAO QUINTA GUERREIRO 
NUNO MIGUEL FILIPE DOS SANTOS 
PAULA CRISTINA DA SILVA TAVARES 
PAULO JORGE DOS SANTOS FERREIRA 
PEDRO MIGUEL PALMA DUARTE 
RAUL MANUEL MENDES PEREIRA 
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RUI OSCAR MAURICIO DAS NEVES 
SUSETE MARIA SIMOES FERREIRA DA COSTA 
VANIA ALEXANDRA MARQUES DOS SANTOS 
VITOR MIGUEL BATISTA LOURENCO 
 
Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
ANA MARIA CALHAU ROSADO RIBEIRO 
ANABELA DOS SANTOS FERREIRA 
ANTONIA CRISTINA PEREIRA TERRAS 
ANTONIO MANUEL SILVA ANDRADE 
CARLA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA 
CARLA ALEXANDRA LOPES SILVA DUARTE 
CARLA PATRICIA DA SILVA MENDES GABRIEL 
CARLA SOFIA NOGUEIRA DE MATOS SEQUEIRA 
CARLOS MANUEL DOS SANTOS MIGUEL 
CLAUDIA ALEXANDRA SERRA CATALAO 
BORGES CARDOSO 
CRISTINA ISABEL ZARCO NOVAIS ESTEVES 
DULCE HELENA BATISTA DA SILVA TEODORO 
ANTUNES 
EDNA MARISA SOARES TAVARES 
EDUARDO MANUEL MENDES ROMAO 
EUGENIA PAULA DE SOUSA RIBEIRO PINHEIRO 
LOPES 
FERNANDO MIGUEL DURAO SARDINHA 
FILIPE DUARTE MARQUES CORDEIRO 
HELENA ISABEL CALDINHAS SIMOES 
HUGO BERNARDO MOTA TRINCHEIRAS 
ISABEL MARIA VENTURA GOMES DELGADO 
JORGE MIGUEL DOS SANTOS DIAS 
JOSE ANTONIO COSTA DOS SANTOS 
LUIS MANUEL SOVELAS GATINHO 
MARIA DO CEU DINIS MENDES MATIAS 
MARIA GABRIELA BARATA DOS SANTOS DE 
BARROS ROSA 
MARIA HELENA FERREIRA DA CUNHA 
RODRIGUES 
MARIA PAULA ALVES DOS SANTOS DUARTE 
MARIA RAQUEL MADAIL GAFANHA 
MARTA SOFIA VALENTE VIEIRA 
NUNO MIGUEL DIOGO ROSA MENDES 
PATRICIA ALEXANDRA DOS SANTOS DE 
ALMEIDA NOGUEIRA 
PAULA CRISTINA MOREIRA FONSECA 
PAULA SUSANA DO NASCIMENTO TEIXEIRA 
GONÇALVES 
PEDRO MIGUEL MOURA MARTINS CLEMENTE 
RICARDO MIGUEL DOS REIS MORAIS 
SANDRA MARIA ALVES BERNARDO PIRATA 
RELVAS 
SANDRA SOFIA DA CONCEICAO RODRIGUES 
FERREIRA PIPA 
SILVERIA HENRIQUE LOURENCO BARROS 
SILVIA REGINA FERREIRA DAS NEVES DE 
MELO 
SUSANA AMARAL RODRIGUES 
 
Divisão de Recursos Humanos e Formação 
ANA CECILIA BATISTA FRANCO CORDEIRO 

ANA SOFIA GOMES BATISTA 
CARLA SUSANA SOUSA PINTO FERNANDES 
DINA ALEXANDRA DE CARVALHO PASSINHAS 
FARIA 
ELISABETE DA CONCEICAO DUARTE 
FERNANDES 
GRACA MARIA ESTEVES MOURA ALVES 
ILDA MARIA DE JESUS SILVA 
ISABEL DE JESUS CONDE CORREIA CARVALHO 
BENTO 
LUCILIA MARIA GALRAO PONTES BOTO GOMES 
MARIA CRISTINA MACHADO MIRA LAUREANO 
FORTE 
MARIA DE FATIMA GUERREIRO VIEIRA GARCIA 
MARIA MANUELA FERNANDES GRACA DA 
ROSA FIGUEIREDO 
MARIA ROSA CAMÕES DAS NEVES VIEIRA 
MONICA PATRICIA COELHO MACEDO 
MIRANDA 
PAULA MARGARIDA SERRA CATALAO BORGES 
CARDOSO 
PIEDADE DA CONCEICAO GAGEIRO LOPES 
SANDRA PAULETE LOPES AZINHAIS 
SONIA RAQUEL SARAIVA JUSTINO 
SUSANA PATRICIA DUARTE ALBINO 
SUSANA SOFIA REU PEREIRA 
SUSETE DA CONCEICAO HENRIQUES LOPES 
MARQUES ESTEFÂNIA 
VERONICA ALEXANDRA RESENDE CORREIA 
 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas 
e Projetos Comparticipados 
ANA CRISTINA DE MATOS MARCELINO 
ANA FILIPA VIEGAS MADEIRA PEREIRA 
CARLA ALEXANDRA MORBEY DA CONCEICAO 
FERREIRA 
CARLA SOFIA ANTUNES MATEUS E SILVA 
CLAUDIA SOFIA TOMAS BERNARDO 
GRAÇA MARIA NOBRE GUALDINO DIAS 
TEIXEIRA 
ISAURA MARIA CARVALHO JACINTO 
JOAO PEDRO SALVADOR DA CONCEIÇÃO SILVA 
JOAQUIM FERNANDO CONSTANTINO COELHO 
JOSE ANTONIO DOS REMEDIOS JANEIRO 
JOSE CARLOS SOEIRO MOREIRA 
JULIO HENRIQUE SOARES QUINTINO 
PAULA CRISTINA BAPTISTA CABRITA 
RITA NUNES ESTEVES TAVARES DE MOURA 
SANDRA CRISTINA CORREIA DE ALMEIDA 
SANDRA MARIA NOGUEIRA NETO 
SERGIO MANUEL DA CONCEICAO PIPA 
SOFIA ISABEL ANTUNES MONTEIRO 
SONIA ISABEL VIEIRA DE FREITAS 
SUSANA CRISTINA ALVES PEDRO 
SUSANA CRISTINA VICENTE GABRIEL 
SUSANA MARTINS DE JESUS 
SUSANA PAULA CONCEICAO PINTO 
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Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 
Geral 
ALICE MARIA GOMES DOS SANTOS FERNANDES 
MARTINS 
ANA CATARINA AZEVEDO RODRIGUES 
ANA CRISTINA TEIXEIRA DE MIRA GODINHO 
ANA ISABEL COSME GOMES 
ANA PAULA RAMALHETE SIMOES MARTINS 
ANA RITA FIGUEIRA ANTONIO 
ANA ROSA ESTEVES BARBACENA 
ANGELA MARIA ROCHA FERREIRA 
ANTONIO MANUEL DELGADO CARRILHO 
CANDIDA ISABEL ADELINO LOPES 
CARLOS MANUEL BARRETO JOSE 
CATARINA ISABEL ESCALEIRA CARDOSO 
MARQUES 
CLAUDIA MATILDE LOURO PEDRO TOSCANO 
CLAUDIA SOFIA BASTOS DOS SANTOS BARROS 
CRISTINA ALVES DA CRUZ CARRONDO 
CRISTINA MARIA PENELA CANASTRA JUDITE 
DALILA EBRAHIM ALLI 
DEBORA NADINE NORONHA CORREIA 
DINA DA GRACA GUERRA GOUVEIA SOARES 
LONGO 
ELSA MARIA TEIXEIRA PORTELA QUEIROS 
MESQUITA MOTA 
ELZA CELESTE SEVES ALBUQUERQUE 
FONSECA 
ESMERALDA VALERIO MADEIRA 
FILIPA ALEXANDRA VICENTE DE MATOS 
PIMENTA 
GINA MARIA MARQUES DOS REIS 
HELENA ANTUNES BEITES MENDES 
INES MARGARIDA TEIXEIRA LOURENCO 
RODRIGUES 
ISABEL MARIA FIGUEIREDO HENRIQUES DE 
LEMOS 
ISABEL VINAGREIRO DA SILVA 
JOAO CARLOS TAVARES DIAS QUINTAS 
JORGE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA DA LUZ 
JOSE MANUEL CORREIA DE ALMEIDA 
LUCIA GRACA INACIO 
MARCO PAULO LEMOS PINA 
MARIA AURORA PARREIRA PERES DA FONSECA 
MARIA CLEMENTINA DA SILVA SIMPLICIO 
PINHEIRO 
MARIA DE LURDES PAULINO TOMAS 
CASTANHEIRA 
MARIA DO ROSARIO RAMALHETE DA SILVA 
AFONSO PIRES 
MARIA HELENA VILAFANHA ALMEIDA 
PEREIRA DE CARVALHO 
MARIA JOAO NEVES MOUSINHO 
MARIA JOAO NUNES BATISTA 
MARIA MADALENA ROMANO BAPTISTA 
CALAPEZ CORREA 
MARIA MANUELA JUSTINO SERINGA 
MARIA MARGARIDA DA SILVA MARTINS 
CARVALHO 

MARIA TERESA FONSECA REIS 
MARIO JORGE CALHEIROS DE SA 
MARTA JOAO CARVALHO PINTO 
MONICA ALEXANDRA MOTA RIBEIRO 
OLGA MARIA VIEIRA DA CUNHA TABORDA 
PAULA CRISTINA DOS SANTOS COSTA 
PAULA CRISTINA GONCALVES CORREIA 
PAULO BERNARDO E SOUSA 
PAULO ERNESTO ADREGA DA FONSECA 
PAULO JORGE RODRIGUES DOS SANTOS DIAS 
PEDRO DIAS SERRA ESTEVES PIRES 
RAQUEL DE CASTRO REIS 
REGINA SOFIA HENRIQUES COELHO FERREIRA 
RUI MIGUEL DA COSTA BARATA 
RUTE ISABEL ANTUNES RODRIGUES MOTA 
SANDRA CRISTINA FERNANDES DE ALMEIDA 
SANDRA MARIA AMARAL COUTINHO ALVES 
SANDRA SOFIA MARTINS SANTOS PRACA 
SONIA MARIA NUNES MARTINS MORAIS 
SUSANA MARIA ANACLETO GONCALVES 
DUARTE 
 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
AIDA MARIA GONCALVES VIOLINHA 
GUERREIRO 
ALEXANDRA ISABEL GONCALVES NUNES 
RAMOS 
ANABELA GONCALVES ANJINHO ALVES 
ANTONIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA 
CESAR JOSE PIRES MARQUES GUERREIRO 
DORA MARIA ALVITO LOUCAO 
ELSA CRISTINA DE OLIVEIRA FRAGATA 
ELSA MARIA FRUTUOSO FERREIRA 
FERNANDA CLARA FERREIRA RODRIGUES 
FERNANDA MARIA RODRIGUES MARQUES 
MORAIS 
HELENA CRISTINA MATOS ALMEIDA 
HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA GARCEZ 
SERRAO 
ISABEL DO NASCIMENTO PINTO LAPA GARCEZ 
ISABEL MARIA FERREIRA FERNANDES FONTE 
MARGARIDA MARIA COSTA LOURO SOCOL 
MARIA ISABEL PEREIRA COSTA 
NATALIA MARTA NETO PALOS 
RUTE MADALENA TEIXEIRA DOS SANTOS 
RIBEIRO 
SILVIA MARIA HENRIQUES FERNANDES DOS 
SANTOS 
 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
ANA PAULA FIGUEIREDO VIEGAS MURGEIRO 
ANA TERESA CHITAS PACHECO MAGALHAES 
CARLA SOFIA SANTOS MARQUES FERREIRA 
CARLOS ALEXANDRE FLOR DA SILVA DE 
SOUSA 
CRISTINA ISABEL FERREIRA LOBATO DA SILVA 
FERNANDO MERES LOPES 
FERNANDO TEIXEIRA GORDO 
ISABEL MARIA ANTUNES PEREIRA DA SILVA 
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ISAURA SILVA LOUREIRO SOARES 
JOAO MARCO RODRIGUES SOLIPA 
JOAO PAULO JACOB MARTINS CABIDO 
JOAQUIM ANTONIO ESTEVAO DA SILVA 
JOAQUIM JOSE SILVA MARQUES BAPTISTA 
JOAQUIM OCTAVIO GOUVEIA 
JORGE HUMBERTO DOS SANTOS SERRA 
JOSE ANTONIO ALVES DUARTE 
JOSE VALENTE ALVES 
MARGARIDA MARIA AMARAL ISAAC BARATA 
ESTEVES 
MARIA ARMANDA RAPOSO DIAS RAMOS 
MARIA DO PILAR DOS SANTOS CONDE 
MARIA JOAO VAZ GOMES 
MARIO RUI SILVA GONCALVES 
MONICA DA SILVA DE ALMEIDA AFONSO 
MONICA SUSANA DA CONCEICAO MARTINHO 
PEREIRA 
NATALIA MARIA DIAS ARRAIANO 
OSCAR MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS 
PATRICIA SOFIA CARVALHO SEQUEIRA DOS 
SANTOS LEAL 
SANDRA ISABEL DE JESUS MARTINS PINA 
PEREIRA 
SERGIO ALEXANDRE TOMAS RESAO 
SONIA CRISTINA REIS CORREIA COUTINHO 
TANEA MONICA FERREIRA TOME 
VICENCIA DE FATIMA JUNCEIRA ALMEIDA 
 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 
ANA CRISTINA TEIXEIRA DE ALMEIDA FERRAZ 
ANABELA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS 
ANGELA MARIA PINHAO PRATA FERNANDES 
BRUNO RICARDO DE OLIVEIRA GOMES PINTO 
CARLA MARIA PEREIRA SILVA 
CARLA SOFIA DE ALMEIDA PINHO GONCALVES 
CLAUDIA MARIA SALES RUIVO FERNANDES 
CRISTINA ALEXANDRA MEIRA COELHO DE 
AGUEDA 
EDUARDO VIDIGUEIRA LOPES 
FERNANDO AIRES LUIS FERNANDES 
HENRIQUES 
HUGO FILIPE MESSIAS JORDAO 
ISABEL CRISTINA MARTINS DA FONSECA 
SIMÕES 
ISABEL ELISA DA SILVA MARQUES BAPTISTA 
JOÃO MANUEL CARDOSO ALCOBIA 
JOAO RICARDO MARQUES CONDE DA SILVA 
JOSE ALEXANDRE ANJOS SOARES 
JOSE CARLOS DA LUZ PARREIRA SILVA 
JOSE DOMINGOS MENDES FERNANDES 
LIZETE DA CONCEICAO BRITO COELHO 
CUNHA 
LUIS MANUEL BENTO 
MAFALDA SOUSA DOS SANTOS 
MARCO ALEXANDRE REIS DA SILVA OLIVEIRA 
MARIA ALEXANDRA MONDEGO DUARTE 
FRANCISCO BENVINDO 
MARIA DE JESUS MENDES CARVALHO 

MARIA FILOMENA FIDALGO LOPES CAETANO 
MARIA TERESA DE CARVALHO GONCALVES 
PAULO JOSE CORREIA COELHO 
RITA DE SOUSA RIBEIRO DIOGO 
ROSA CLARA VIEIRA VIDAL RIBEIRO NUNES 
RUI ALEXANDRE LOPES ONOFRE 
SOFIA MARGARIDA ALVO DE ASCENSAO 
MINGOTE 
SOFIA MARGARIDA PEREIRA FERNANDES 
LOURENCO 
SUSANA DA CONCEICAO COIMBRA MARQUES 
TÂNIA RAQUEL FERREIRA COELHO RIBEIRO E 
SILVA CLARO RUSSO 
 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes 
IVAN FILIPE SOBRAL BAPTISTA 
ANA RITA MENDES DOS SANTOS CARDOSO 
ROSADO 
ANA TERESA CRUZ BRITO ROQUE MARQUES 
ANABELA RODRIGUES MOTA CAPITAO 
BRUNO MIGUEL FERREIRA CABACO 
CARLOS ANTONIO JESUS DOS SANTOS 
CRISTINA MARIA MARQUES DOS SANTOS 
DAVID ALVARES MONTEIRO GIL 
DIOGO MAIA MENDES TRIGO BARREIRAS 
DOMINGOS MANUEL BRANTUAS ESTEVES 
FLORINDA ROSA PISCO LIXA 
GONCALO JOSE RODRIGUES PAIS 
ILDA MARIA GOMES DA SILVA FERREIRA 
JOAO MANUEL MARQUES MATIAS 
JOAO RICARDO DIAS CARDOSO 
JOAQUIM MANUEL COUTINHO SARGACO 
LUCILIA BATALHA DUARTE GASPAR 
LUIS FILIPE SANTOS GRAVE 
MANUEL VERDASCA DOS SANTOS 
MARCO ALEXANDRE SILVERIO MOREIRA 
MARIA DA GRACA DA SILVA MOURAO SERRA 
MARIO JOSE CESAR CANTINHO 
MIGUEL CÉSAR FERREIRA 
NELSON MANUEL MALCATA SIMOES 
PAULA CRISTINA BERINGUILHO PIRES 
PAULO JORGE LOPES BAIAO 
PEDRO FILIPE COUTINHO CABRAL D OLIVEIRA 
QUARESMA 
RICARDO MANUEL AZEVEDO ANDRADE 
RUI MANUEL PIRES DIAS 
SANDRA MARGARIDA LEBREIRO DE ARAGAO E 
HORTA 
SARA ALEXANDRA COSTA JOAQUIM 
SILVIA SUSANA DA CRUZ CANDEIAS MESTRE 
TELMO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE PINA 
TERESA CRISTINA DUARTE DO REGO 
 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes 
ALFREDO MANUEL LOPES ANTUNES 
AMELIA MARIA RIJO RIBEIRO 
ANA CRISTINA RAMALHO MATIAS RAMOS 
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ANA PAULA DAS NEVES SERRA 
ANDREIA SOFIA LAGE ALELUIA DA SILVA 
MENDES 
ANTONIO PAULO DE SA DUHAU LABORDE 
MONTEIRO 
CLARA SOFIA NUNES NOGUEIRA FRAGUAS 
DAVID LUIS PAIS DIONISIO 
HELENA MARIA LEAL AFONSO DA FONSECA 
HELGA SORAYA LUIS 
JORGE GABRIEL DA ROSA NEVES 
LUIS MANUEL DA CONCEICAO JORGE 
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SALGADO 
FERREIRA 
MARIA ELISABETE GUILHERME ROMAO 
NUNO JOSÉ CAMPOS SIMÕES LUÍS 
ORLANDO MANUEL GOMES DA SILVA 
PAULO ALEXANDRE MARTINS AGOSTINHO 
PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA FARIA RUSSO 
ROSA MARIA GOMES PATRAO 
SERGIO ANTUNES DE BRITO LEAL 
SONIA MARIA DOS SANTOS CAMPONEZ 
BAIONA 
TERESA MARIA PEREIRA ALVES 
VANDA CRISTINA LAUREANO PINHEIRO 
VALERIO 
VITOR OSCAR SOUSA FERREIRA 
VITORINO DE JESUS FERREIRA RODRIGUES 
 
Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais 
ALEXANDRA MARIA GODINHO NUNES DIAS 
ALFREDO ROSA DA SILVA LOPES 
AMILCAR DA ROSA CARRILHO 
ANA ISABEL RIBEIRO DE MATOS JANEIRO 
ANTONIO GOMES MENDES LOPES 
ANTONIO JOSE MARQUES DUARTE 
BRUNO MIGUEL FERREIRA CUSTODIO 
FERNANDO FERREIRA ROSA 
HELIO ANTONIO DE BRITO 
ISABEL MARIA DA CONCEICAO ANTUNES 
TAVARES 
JORGE MANUEL ROSARIO 
LUCIA MARIA PEDRO INES 
LUIS FILIPE HELENA FREIRE 
MIGUEL FRADE SOARES 
PAULO ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA 
SOFIA ALEXANDRA PIRES ROSADO LISA DE 
SOUSA MAGALHÃES 
SONIA ALEXANDRA NUNES BARATA MARQUES 
VITOR MANUEL BENTO ALMEIDA 
 
Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
ALCINO DE CARVALHO PEREIRA 
ARMINDO PADEIRO DOS SANTOS 
ARTUR DE ALMEIDA MARTINS 
CARLOS AGUSTO DE BARROS VILAR 
CATARINA FERNANDES REBELO 
CLAUDIA MARGARIDA SIMOES LOPES 
CUSTÓDIO GONÇALVES 

EDUARDO CARMO SILVA REBELO 
ELISIO FERNANDES DA COSTA 
FERNANDO ANTÓNIO FERREIRA AMARAL 
FERNANDO MANUEL SILVA NEIVA 
FRANCISCO JOSÉ PINHO DOS ANJOS PÓVOA 
JOAO PAULO DUARTE ARTILHEIRO 
JOSÉ HENRIQUES MARQUES LOUREIRO 
JOSE MANUEL CABRAL MATEUS DA FONSECA 
JOSE PEDRO DA SILVA PEREIRA MOURA DE 
MESQUITA 
LEONTINA ISIDORO PEREIRA VARELA 
MANUEL EDUARDO DE JESUS 
MARIA EUGENIA NUNES RODRIGUES LOBO 
MARIA ROSALIA REBELO COELHO 
MIGUEL JOSÉ DE CARVALHO 
PAULA ALEXANDRA DIAS DA SILVA TARANTA 
PAULO JOSE IRIA AIRES PAULA 
PAULO MIGUEL CABECADAS ATAIDE FERREIRA 
COUTINHO 
RICARDO JORGE RODRIGUES 
RUI MANUEL LOUREIRO CABAÇO 
TANIA CRISTINA DE ALMEIDA TOME MILHEIRO 
 
Divisão de Habitação e Inovação Social 
ADELINA MANUEL GOMES PEREIRA FREIRE 
ALDA MARIA DE ANTAS BACELAR CUSTODIO 
ALICE MABILIA DOS SANTOS SILVA 
ANA FERONHA MARTINS 
ANA LUISA NUNES MIRANDA DINIZ 
ANA MARGARIDA RIBEIRO ZACARIAS VALENTE 
ANA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES 
ANDREIA FILIPA MARTINS DINIZ 
ANTONIO MONTEIRO DE SOUSA 
CARLA CRISTINA MOREIRAS SÉRGIO 
CARLA MARIA RODRIGUES BARRA DA SILVA 
CARLA MARISA DE JESUS MARQUES TEIXEIRA 
CIDALIA MARIA ALVES DA CUNHA 
CLAUDIA MARIA NOGUEIRA NUNES 
DANIEL GONCALVES MARQUEZ 
EVELINA MARQUES 
FERNANDA GABRIELA LOPES DE SOUSA 
HENRIQUES 
GIL LEANDRO MONTEIRO LEBRE 
GUIDA MARIA MORAIS UVALDO SALGUEIRO 
HELDER MANUEL ALVELOS PEREIRA 
HELENA MARIA PIRES MONTEIRO 
ILDA MARIA BAPTISTA CIPRIANO 
INES MARTINS DE BARROS DOS SANTOS 
FRADIQUE 
JOAO PAULO SOUSA VALENTE 
JOAQUIM MANUEL FERREIRA DUARTE 
JORGE MANUEL RESENDE MOUTA 
JOSE ANTONIO PEREIRA MACARICO 
JOSE MANUEL ALMEIDA LOURENCO 
MAGDA ISABEL BORGES SIMOES 
MANUEL JOSE RODRIGUES ALVES 
MARGARIDA AUGUSTA TORRAO PAO-MOLE 
SIMAO 
MARGOTE MARCAL DOS SANTOS 
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MARIA ALICE PEREIRA DE ALMEIDA 
CARVALHO 
MARIA CARMEN GOMES DE CARVALHO NEVES 
MARIA CREMILDA DUARTE TRINDADE 
MARIA DA GRACA MONTEIRO LEBRE 
MARIA DEOLINDA MOTA DA CONCEICAO 
MARIA DO CEU RAMOS GONCALVES 
MARIA DULCE SIMOES MESSIAS 
MARIA ISABEL DIOGO MARTINS GOMES 
MARIA JULIA FERNANDES DA QUINTA 
LOURENCO 
MARIA LUISA DA SILVA GUERREIRO MORGADO 
MARIA MADALENA RODRIGUES VALENTE 
CRISTOVÃO 
MARIA MANUEL DA COSTA MARTINIANO 
TAVARES DIAS 
MARIA MANUELA VELADAS NARQUEL 
MARIA PAULA BELPHO DA SILVA LANCA 
MONICA ISABEL DA SILVA REBELO 
PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES GOMES 
PATRICIA CARLA PEDROSO DOS SANTOS CRUZ 
PATRICIA ISABEL DOS SANTOS RIBEIRO 
PIMENTA D'AGUIAR MARQUES 
PAULA CRISTINA CARONA LARANJEIRA 
PAULO JOSE VICTORIA MARTINS 
PEDRO MIGUEL FERREIRA ANTUNES 
RUI FILIPE NOGUEIRA DA SILVA 
RUI MIGUEL NORONHA PEREIRA 
RUI MIGUEL VEIGA ANTUNES 
SAIDA DA LUZ LOPES MALATO CANDEIAS 
SAMUEL RIBEIRO LEITAO ROMEIRO 
SANDRA ARGUELLES PIRES LIMAO 
SANDRA MANUELA AMARAL CARDOSO SILVA 
SERGIO RICARDO DE NORONHA E MENESES 
PORTUGAL NÚNCIO 
SILVANA MARIA FERREIRA RESENDE 
SONIA CRISTINA GOMES PEREIRA 
 
Divisão de Transportes e Oficinas 
ANTONIO DA CONCEICAO CARVALHO 
ANTÓNIO MANUEL FIGUEIREDO NUNES 
AUGUSTO CORREIA DE MATOS 
BERNARDINO CARNEIRO DE ALMEIDA 
BRUNO MIGUEL DIOGO DA SILVA 
CARLOS ALBERTO COSTA ALEXANDRE 
CARLOS ALBERTO MACEDO CARDOSO 
CARLOS MANUEL FERREIRA PEREIRA 
DUARTE NUNO DOMINGUES ESTEVES MIGUEL 
TAVARES 
FERNANDO MANUEL REBELO LUIS MORAES 
FRANCISCO JOSE BORGES MARTINS 
HELDA MARIA ARAUJO ALMEIDA 
JAIME FERNANDES MIRANDA RAMOS 
JOAO CARLOS FERREIRA MORAIS 
JOAO MANUEL VITORINO NORTE 
JORGE MANUEL MARTINS DOS SANTOS 
JOSE ANTONIO LOURENCO PEREIRA 
JOSE ANTONIO VELEZ DA CRUZ 
JOSE AUGUSTO VALENTE GONCALVES 

JOSE DA SILVA CALADO 
JOSE MIGUEL RODRIGUES ALVES 
JULIO FILIPE DA CONCEICAO SIMOES 
LOURENCO 
LUÍS FERNANDO PATROCÍNIO DA SILVA 
LUIS MANUEL MARQUES MARTINS 
MANUEL INACIO LUCINDO MARIA 
MARCO PAULO DE JESUS RODRIGUES 
MARIA CRISTINA ABADE CHAVES FERREIRA 
MARIO JORGE MARIA FAUSTINO 
MARIO RUI CARVALHINHO PALMA 
NUNO ALEXANDRE GRILO DOS SANTOS 
PAULO ALBERTO DA CONCEICAO MOREIRA 
PAULO ALEXANDRE ANTUNES RODRIGUES 
MOTA 
PAULO JORGE FERREIRA DOS SANTOS 
PAULO JOSE COIMBRA FERNANDES 
RUBEN MONTEIRO MARTINS 
RUI BATISTA MARQUES 
RUI PEDRO GONCALVES PEREIRA DA SILVA 
SEBASTIAO JOSE PENELAS GARGANTA 
SUSANA MARIA FERNANDES DUARTE 
 
Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente 
ANABELA GORDICHO DA COSTA 
MARIA DOLORES GARCIA FAUSTINO DE 
ALMEIDA 
MARIA MARGARIDA SANTOS DE FREITAS 
 
Divisão de Planeamento e Intervenção 
Socioeducativa 
ADÉLIA MARIA SILVA COELHO ANTUNES 
ADÍLIA MARIA GERMANO DIAS BENTO 
ALMEIDA 
ADILIA MARIA LOPES GUEDES 
ADURAMANE BALDÉ 
AIDA MARIA MATOS MARTINS SANTOS 
ALBERTINA MARIA MOLEIRA MARTINS 
ALBERTINA MARIA NUNES COELHO LOPES 
ALCINDA MENDES NEVES 
ALDA MARIA PINTO PENETRA CARLOS NUNES 
ALEXANDRA ISABEL LOUREIRO PEREIRA 
COELHO AMARAL 
ALEXANDRE MANUEL C.NEVES LOPES PEREIRA 
ALICE DA CONCEIÇÃO MARQUES LOPES 
HENRIQUES 
ALICE MARIA CATALIM DA SILVA VALENTE 
ALICE SANTOS GOMES FRANCISCO 
ALMERINDA MARIA MARTINS RICARDO 
PEDROSO 
ALVARO MANUEL DA SILVA FERREIRA 
AMÉLIA JESUS VENÂNCIO SILVA 
AMÉLIA VAZ CORREIA SEABRA 
ANA BELA RIBEIRO ALMEIDA 
ANA CATARINA ALMEIDA GARCIA 
ANA CATARINA MARTINHO DE ARAUJO 
ANA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA 
VALENTE 
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ANA CRISTINA C.GONÇALVES AMEIXINHA 
ANA CRISTINA CABRAL PINTO 
ANA CRISTINA CASTELO RODRIGUES DE 
CARVALHO 
ANA CRISTINA DA CUNHA H.G.SEQUEIRA 
ANA CRISTINA FERNANDES GOMES DOS 
SANTOS 
ANA CRISTINA FONSECA CASTANHEIRA 
ANA CRISTINA LOURENCO RODRIGUES 
ANA CRISTINA VILELA MARÇAL 
ANA ISABEL BRAS COLACO SILVA 
ANA ISABEL LOPES BARÃO 
ANA ISABEL MARQUES MORGADO CRUZ 
ANA LUCIA CAMPOS DA SILVA MIRA 
ANA LUISA FERNANDES DIAS AGOSTINHO 
ANA LUISA PINO GRILO FERREIRA 
ANA MARGARIDA PEREIRA MARTINS PAIS 
ANA MARIA ALVES CARVALHO 
ANA MARIA BERNARDES DOS SANTOS 
ANA MARIA GOMES TEIXEIRA LEMOS EMIDIO 
ANA MARIA MOURÃO VALÉRIA PEDRO 
ANA MARIA RICO ESTÊVÃO MATOS 
ANA MONTEIRO DIAS 
ANA PAULA ALVES PARREIRA MACEDO 
ANA PAULA DA FONSECA SANTOS 
ANA PAULA FERNANDES ANDRADE MIRANDA 
ANA PAULA FERREIRA GARCIA COSTA 
ANA PAULA JESUS RODRIGUES ALMEIDA 
ANA PAULA MARQUES COELHO NEVES 
ANA PAULA RIBEIRO SANTIAGO COUTO 
ANA PAULA RODRIGUES COSTEIRA 
ANA PAULA RODRIGUES LOPES MARTINS 
ANA PAULA RODRIGUES RIBEIRO MARTINS 
GONÇALVES 
ANA PAULA SILVA GODINHO SANTOS 
ANA RITA SEBASTIÃO PEREIRA 
ANA SOFIA MARTINS CASTELO LOPES 
ANA SOFIA VICENTE MORGADO 
ANABELA DA CRUZ CRISTOVAO DAMASO 
ANABELA FERNANDES DA COSTA 
ANABELA GARRUCHO CAST.ESTEVES 
MOUTINHO 
ANABELA MARIA BARATA FERNANDES 
RIBEIRO 
ANABELA MARIA JESUS SILVA 
ANABELA MARQUES AGUIAR CARVALHO 
ANABELA NUNES R.A.GONÇALVES ALMEIDA 
ANABELA RIBEIRO CASTILHO DOS SANTOS 
ANDREIA DA LUZ PARADELA DA COSTA 
ANEESTHER AGUIAR AGUIAR AFONSO 
ÂNGELA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO DA 
SILVA 
ANTÓNIA FERREIRA MARTINS CABECINHAS 
ANTONINO MIGUEL MIRANDA HENRIQUES 
ANTONIO JOSE PINTO 
ANTÓNIO LUÍS FRIAS FREITAS CALDAS 
ARMINDA MARIA BAPTISTA DO NASCIMENTO 
ARMINDA MARTINS SIMOES LOPES 
AUREA FILIPA SANTOS FERREIRA 

AURORA FERNANDES FORTUNATO COSTA 
BEATRIZ ANJOS ANES SALAZAR 
BENILDE DAS NEVES VICENTE DOS SANTOS 
BRUNO MIGUEL OLIVEIRA GOMES VARELA 
CÂNDIDA DA SILVA PEREIRA CARVALHO 
MATEUS 
CÂNDIDA DANIELA MENDONÇA CABRAL 
CARINA SOFIA DOS SANTOS BAPTISTA 
CARLA ALEXANDRA DE JESUS LOPES 
AMBROSIO 
CARLA FILIPA MORAIS DOS SANTOS COSTA 
CARLA MARIA RODRIGUES 
CARLA SOFIA PAULO MONTEIRO 
CARLA SUSANA DA CRUZ GAMEIRO DUARTE 
CARMINDA BARATA FERNANDES 
CATARINA ALEXANDRA BATISTA FRANCO 
CATARINA ALEXANDRA CRISTOVÃO DA SILVA 
DÂMASO 
CATARINA OLÍVIA LAMEIRAS SILVA 
CATARINA SOFIA SIMÕES QUINTAS 
CÁTIA ANDREIA MARTINS PEREIRA LOUREIRO 
CECÍLIA MARIA MARANTE COSTA 
CECÍLIA MARIA NAVALHO SILVA 
CELESTE DA CUNHA ALEIXO ALMEIDA 
CELIA DA SILVA RAMOS GAMAS DE BRITO 
CLARA PATRICIA SALDANHA ALMADA LOPES 
CONSTANTINA MARIA BATINA DE GOUVEIA 
MADEIRA 
CRISTINA DA PIEDADE F.BARRELA REBELO 
CRISTINA Mª MALHEIRO TEIXEIRA FERREIRA 
CRISTINA MARIA DE JESUS NUNES ANTUNES 
CRISTINA MARIA MARQUES AMADO ALFREDO 
CRISTINA MARIA RODRIGUES PIMENTA DIAS 
DEOLINDA DA CONCEIÇÃO SANTOS FERREIRA 
SILVA 
DEOLINDA MARIA LAMAROSA MIRA FREITAS 
DEOLINDA MARIA VARELA CONCEIÇÃO NETO 
DEOLINDA MENDES ROSARIO PAIXÃO PINTO 
DEOLINDA SIMÕES MOUTINHO OLIVEIRA 
ELISABETE DA LUZ DA ASSUNÇÃO ESTEVES 
ELISABETE DE JESUS BARATA MARTINS GOMES 
ELISABETE MARIA FLOR BAPTISTA 
ELISABETE PEREIRA DE OLIVEIRA GAFENHO 
ELSA CRISTINA CARDINHA ZUZARTE 
ELSA FILOMENA SARAIVA PENEIRAS 
CARVALHO 
ELSA MARISA MEDEIROS MATIAS 
ELVIRA ROSA TEIXEIRA CARVALHO DA CRUZ 
EMILIA HENRIQUES FERREIRA PEDROSA 
EMILIA MARIA GOMES FARIA CAMPONÊS 
EUGÉNIA CONCEIÇÃO FREIRE VALENTE 
NUNES 
EUGÉNIA MARIA FRANCISCO SIMÕES ROMÃO 
EUGENIA ROSA CARDOSO PINHEIRO 
EVANGELINA MARQUES DE SOUSA 
FÁTIMA MARIA CARDOSO CANDEIAS 
FATIMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA VENANCIO 
FELISBELA CUNHA ALEIXO LEMOS 
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FERNANDA MARIA ALMAS CANTEIRO DOS 
SANTOS 
FERNANDA MARIA CARAPINHA BASTOS 
OLIVEIRA 
FERNANDA MARIA CARDOSO MARTINS 
PEREIRA 
FERNANDA MARIA FREITAS RODRIGUES 
FERNANDO CORREIA GOMES 
FILIPA ALEXANDRA GOMES SENO DA SILVA 
FILOMENA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA 
ALVES 
FILOMENA MARGARIDA TUNA BERNARDO 
FILOMENA MARIA CORREIA PIRES 
GABRIEL DAVIDE LOPES CAETANO 
GLORIA GONÇALVES FERNANDES 
GRACINDA AUGUSTA PIRES ANDRÉ 
GUIDA MARIA NABAIS AGUIAR DUARTE DOS 
SANTOS 
GUILHERMINA MARIA AMADOR CANDEIAS 
BARRADAS REBELO 
GUILHERMINA ROSA GARCIA TEIXEIRA CUNHA 
MONTEIRO 
HELENA AVILA LOPES JORGE 
HELENA Mª DIOGO GALHETO FERNANDES 
NUNES 
HELENA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES 
HELENA MARIA FERREIRA DUARTE LIMA 
HELENA VICTÓRIA BARBOSA DA SILVA 
FERREIRA 
HÉLIA CRISTINA DIAS MACHADO CARVALHO 
IDALINA PINTO ALVES CORDEIRO 
ILDA CONCEIÇÃO GOMES 
ILDA MARIA ANDRE R.CRISOSTOMO RICARDO 
ILDA MARIA PAIS CONDESSA NOBRE DE 
OLIVEIRA 
INÊS ALEXANDRA MONTES QUEIXINHAS 
MADEIRA FERNANDES 
INÊS ISABEL BORGES MIGUEL 
INÊS ISABEL BOTELHO DIAS 
IOLANDA MAISA CHAVES DINIZ RIBEIRO 
IRENE MARIA FRESCATA TECEDEIRO RAMOS 
ISABEL MARIA ALVES PEREIRA NOVAIS 
ISABEL MARIA CONCEIÇAO RODRIGUES 
SILVESTRE 
ISABEL MARIA COSTA FERNANDES 
ISABEL MARIA M.HENRIQUES ASSUNÇÃO 
ISABEL MARIA MENDES BRAGA DA SILVA 
ISABEL MARIA SANTANA GAMITO 
IVONE MARTINS LAMPREIA DOS SANTOS 
JOÃO CARLOS LOPES FONSECA 
JORGE MANUEL QUADRADO BERNARDO 
JOSE FRANCISCO VAZ DE MATOS 
JOSÉ JOAQUIM ARVELOS CANECA 
JOSE LAMPREIA FRANCISCO 
JOSE MANUEL COELHO S.HENRIQUES 
SERRANO 
JOSÉ MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS 
JUDITE DE ALMEIDA OLIVEIRA ANTUNES 
LAURA CAETANO ANTONIO PEDRO 

LAURA MARIA MATOS MARTINS PAIVA 
LAURENTINA FERREIRA RIBEIRINHO PEDRO 
LEONILDE IDALINA PRATES RIBEIRO DE 
ABREU 
LEONOR GONÇALVES LEAL LUZIO 
LEONTINA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS 
LIDIA ISABEL COSTA FONSECA 
LIDIA PINTO MATIAS 
LUCIA MARINA S.SANT'ANA CARDOSO CORREIA 
AMARAL 
LUCIANA MARIA DA CONCEICAO SILVA NETO 
LUCILIA ASSUNÇAO FERNANDES MOISÉS 
LUCILIA FARINHA LOPES 
LUCINIA JESUS OLEIRO REDONDO RODRIGUES 
LUIS ALBERTO DE JESUS JACINTO 
LUIS MACHADO CORTÊZ PINTO 
LUIS MANUEL GUERREIRO VIEIRA 
LUIS MIGUEL FRIAS FERNANDES 
LUIS MIGUEL GOMES LOPES 
LUISA MARIA NUNES LOBO DE CARVALHO 
LUISA MARIA AGOSTINHO ROSARIO TEIXEIRA 
LUISA MARIA HONRADO FERNANDES 
CARVALHO 
LURDES MARIA PATACO DURAO DE SOUSA 
MANUEL ANTONIO GONÇALVES BARROSO 
RODRIGUES 
MANUELA MARIA RODRIGUES CORREIA 
MÁRCIA MARIA GOMES PIRES 
MARGARIDA ALEXANDRA F.GUERREIRO 
MARGARIDA HENRIQUES SANTO 
MARGARIDA MARIA CASTRO PINTO 
MARIA ADELAIDE AFONSO BATISTA HORTA 
MARIA ADELAIDE COELHO SANTOS 
FERNANDES 
MARIA ADELIA CATELA DOS SANTOS 
MARIA ADELINA CONCEIÇAO MARQUES 
PEREIRA 
MARIA ADÍLIA SANTOS FERREIRA CIDADE 
MARIA ALDORA PULGA PEREIRA BERNARDO 
MARIA ALICE ALMEIDA MARQUES VALENTE 
MARIA ALICE FERNANDES DA SILVA 
MARIA ALICE NUNES CARDOSO FARINHA 
TERESO 
MARIA AMÁLIA PEREIRA ALMEIDA CONDEÇO 
MARIA AMELIA AFONSO DIAS 
MARIA AMÉLIA ALVES MOREIRA FARIA 
MARIA AMELIA CAROÇO RODRIGUES PIRES 
MARIA ANGÉLICA GARRIDO DUARTE PEREIRA 
MARIA ASSUNÇAO SOARES BRANQUINHO 
RIBEIRO 
MARIA AUGUSTA CERDEIRA PEREIRA 
CAÇADOR 
MARIA AUGUSTA ROMA NOGUEIRA 
M.CARVALHO 
MARIA AUGUSTA SOUSA FREITAS FONSECA 
MARIA AUGUSTA VARGAS CAETANO 
S.AGOSTINHO 
MARIA CARMINDA BARATA LOPES ESTEVES 
MARIA CARMO CARDOSO PEDRO FERNANDES 
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MARIA CARMO MORGADO DE BRITO 
MARIA CARMO SILVA MARQUES ESCOBAR 
MARIA CECÍLIA S.R.FREITAS CALDAS 
MARIA CELESTE DA SILVA PEREIRA SANTOS 
MARIA CIDÁLIA DA SILVA SANTOS 
MARIA CONCEIÇÃO ALMEIDA CORREIA 
SANTOS 
MARIA CRISTINA RODRIGUES GOMES DOS 
SANTOS 
MARIA DA CONCEICAO BARATA CARVALHO 
MARIA DA ENCARNAÇAO OLIVEIRA 
R.CARVALHO 
MARIA DA GRAÇA LOBATO DOS SANTOS 
PAULO 
MARIA DA GRAÇA MACHADO RODRIGUES 
MATEUS 
MARIA DE FATIMA LOURENÇO AUGUSTO 
MARIA DE JESUS SIMÕES CASTRO REIS 
MARIA DE LURDES DUARTE FERREIRA 
MARIA DE LURDES GASPAR DOS SANTOS 
MARIA DE LURDES MERES LOPES 
MARIA DE LURDES REIS RAMOS 
MARIA DE LURDES RIBEIRO CARDOSO 
MARIA DE LURDES SILVA GONÇALVES RIBEIRO 
MARIA DEOLINDA MACHADO OLIVEIRA 
LEMOS 
MARIA DO CARMO CELESTE CARNEIRO 
TEIXEIRA 
MARIA DO NASCIMENTO PIRES MARQUES 
MARIA DO ROSÁRIO DOS REIS 
MARIA DOS ANJOS AFONSO ANDRÉ RIBEIRO 
MARIA DOS ANJOS PEREIRA MARQUES MATOS 
MARIA DOS REMEDIOS SILVA ALMEIDA 
MARIA EDITE FRANCISCO DA COSTA 
MARIA ELISABETE CAMPOS DA SILVA CUNHA 
MARIA ELISABETE REIS MARQUES MACHADO 
MARIA ELISABETE ROSARIO GOMES RAMOS 
MARIA EMÍLIA CRUZ DOS SANTOS 
MARIA EMILIA GASPAR GORJAO OLIVEIRA 
MARIA ENCARNAÇAO RAMOS MARTINS 
MARIA ERNESTINA SILVA DOS SANTOS ROSA 
MARIA ETELVINA LOURENÇO ALVES MARQUES 
MARIA FÁTIMA BAPTISTA OLIVEIRA 
DOMINGOS 
MARIA FATIMA COSTA FERNANDES BARBOSA 
MARIA FÁTIMA DA SILVA SALGUEIRO 
MARIA FÁTIMA FERREIRA ANASTÁCIO 
MARIA FATIMA FERREIRA MENDES 
MARIA FATIMA GONÇALVES TEIXEIRA 
MENDES 
MARIA FATIMA JESUS COTRIM COSTA CAMPOS 
MARIA FATIMA JULIO LOPES 
MARIA FÁTIMA LOPES FERREIRA MATOS COSTA 
MARIA FÁTIMA MARTINS AMARO 
MARIA FERNANDA ALMEIDA ALDEIA 
MARQUES 
MARIA FERNANDA AMORIM DA SILVA 
MARIA FERNANDA BRITO PEDREIRA 
CARVALHO MATIAS 

MARIA FERNANDA DE MATOS MARTINS BUSCA 
MARIA FERNANDA MARQUES GOMES REIS 
MARIA FERNANDA NEVES PATACAS RIBOLHOS 
MARIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA 
MARIA FERNANDA SOARES FIGUEIREDO 
RAMOS 
MARIA FILOMENA BARROS TEIXEIRA 
LAVRADOR 
MARIA FILOMENA CARMO SANTOS RODRIGUES 
MARIA FILOMENA FERNANDES MOUTINHO 
CASTANHEIRA 
MARIA FILOMENA SOUSA 
MARIA FRANCISCA CARVALHO G.DEUS SEVERO 
MARIA GLORIA COSTA BROCHAS 
MARIA GORETI MOREIRA TEIXEIRA GARCIA 
MARIA GRAÇA GOMES MIRANDA BRAS 
ALCOBIA 
MARIA GUIOMAR MARTINS MANSO COELHO 
MARIA HELENA ALMEIDA GROU CATARINO 
MARIA HELENA BENTO MARQUES DE SOUSA 
MARIA HELENA DIAS PEREIRA FERNANDES 
MARIA HELENA MARÇAL FRANCISCO NUNES 
MARIA HELENA MARQUES COSTA TEIXEIRA 
MARIA HELENA MARTINS DA SILVA 
MARIA HELENA SILVA LAMAS RODRIGUES 
MARIA HELENA SILVA MARTINS TEIXEIRA 
MARIA HORTENSE SOBRAL MENESES TOMÉ 
MARIA IDALINA AMORIM PEREIRA MATOS 
MARIA INES CARMO SOARES 
MARIA IRENE MENDES RODRIGUES NUNES 
MARIA ISABEL FERNANDES MARIZ 
MARIA ISABEL FERRO CHAVEIRO DE MATOS 
MARIA ISABEL GARCIA LOPES FARINHA ISIDRO 
MARIA ISABEL GONCALVES DIAS 
MARIA ISABEL GUIMARAES GRADIL 
MARIA ISABEL MACHADO LOURENÇO RIJO 
MARIA ISABEL RODRIGUES BORGES PARGANA 
MARIA ISABEL SILVA SOARES 
MARIA ISABEL VARA RIBEIRO MACHADO 
MARIA IVONE SOBRAL PADILHA PINHEIRO 
MARIA JESUS PAULA SANTOS TAVARES 
MARIA JESUS RIBEIRO HENRIQUES ALVES 
MARIA JOAO LEAL VELEZ DIAS 
MARIA JOAO LEITAO CARMONA FIGUEIREDO 
MARIA JOAO LUIS FAZENDAS 
MARIA JOAO PAULO PEREIRA ESTEVES 
MARIA JOÃO PINTO VIANA 
MARIA JOÃO SANTOS GUEDES FIGUEIREDO 
MARIA JOAQUINA RAMOS SILVEIRO LEITÃO 
MARIA JOSE COSTA SILVA GERALDES BRASIL 
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA INÁCIO 
MARIA JOSE JESUS SOARES DIAS 
MARIA JUDITE JESUS SANTOS 
MARIA JUDITE SERRÃO ES.MARQUES LOUREIRO 
MARIA LEONOR DE CARVALHO REY BARBOSA 
PEIXOTO 
MARIA LOURDES QUEIROZ BARBOSA 
RODRIGUES 
MARIA LUISA GIL MONTEIRO 
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MARIA LUISA LAPA DE ALMEIDA FERNANDES 
MARIA LUÍSA LOURO SÃO PEDRO 
MARIA LUISA RIBEIRO PEREIRA DE MATOS 
MARIA LURDES ANTUNES FERNANDES 
MARIA LURDES CERDEIRA PEREIRA SERRA 
MARIA LURDES PEREIRA FIGUEIREDO 
MARIA LURDES RODRIGUES ANTUNES 
GOUVEIA 
MARIA LURDES SIMÕES DAVIDE 
MARIA MADALENA MENDES GONÇALVES 
CANEIRA 
MARIA MADALENA PINTO CATALINO 
MARIA MANUELA DO CARMO MENDES 
BORREGO 
MARIA MANUELA MAGALHÃES DOS SANTOS 
PEREIRA 
MARIA MANUELA NEVES DUARTE REIS 
MARIA MANUELA PIEDADE DUARTE DE 
OLIVEIRA 
MARIA MANUELA SANTOS JOAQUIM TAVARES 
MARIA MARGARIDA CAETANO DA SILVA 
MARIA MARGARIDA GOMES DA SILVA 
MARIA NATALIA GOMES FERREIRA 
MARIA NATÁLIA MARTINS GASPAR PIRES 
MARIA ODETE CONCEIÇÃO SILVA 
MARIA ODETE DA SILVA MARTINS CERQUEIRA 
MARIA ODETE MENDES RODRIGUES DOS 
SANTOS 
MARIA OLINDA RODRIGUES HENRIQUES 
MARTINHO 
MARIA OTÍLIA P.PINTO MOSTEIAS MIRÃO 
MARIA PALMIRA DA SILVA PEREIRA ANINO 
MARIA PAULA FREITAS FIGUEIREDO NEVES 
MARIA PIEDADE LEITÃO 
MARIA ROSA DOS SANTOS JACINTO RUSSO 
MARIA SARA CASEIRO DOS SANTOS TEIXEIRA 
MARIA TERESA CORREIA TAVARES SILVA 
MARIA TERESA SEQUEIRA 
MARIA VITÓRIA LOPES PRIMO GANITO 
MARIANA ELISA P.N.BILAU ROSADO 
ESTALAGEM 
MARINA JESUS CRISTETA ALMEIDA 
MARISA ALEXANDRA GARCIA E SILVA PEREIRA 
MARISA CLAUDIA FERREIRA VIEIRA 
MARTA ISABEL TEIXEIRA OLIVEIRA 
MARTA SOFIA DA SILVA MENDES GABRIEL 
MARTA SUSANA FERNANDES FERREIRA DA 
SILVA 
MILITA LUMEN SARTO SOCORRO MILHEIRO 
HENRIQUES 
MONICA ALEXANDRA MARQUES SANTOS 
CORREIA 
MONICA PATRICIA CASTANHEIRA COSTA 
NATALIA MARIA GOMES SILVA MENDES 
NATALINA MARIA LAPA ROSADO 
NATÉRCIA MARIA FIGUEIREDO D.ALVES 
SANTOS 
NATERCIA MARIA SALDANHA ALMADA GOMES 

NELMA MARIA SANTOS TEIXEIRA DE 
CARVALHO ALVES 
NUNO MIGUEL DA SILVA PINTO 
ODETE FERNANDES RIBEIRO VALÉRIO 
BORGES 
OFELIA MARIA FERREIRA PINTO MAGALHAES 
OFELIA MARIA ROSARIO JESUS 
OLGA MARIA GASTALHO ALMEIDA SILVA 
REBELO 
OLIVIA LOPES ALVES FRANCO 
PALMIRA DA CONCEIÇAO GRILO M.MOREIRA 
PALMIRA PIRES FERNANDES POLHO 
PATRICIA CARLA DOS SANTOS M.MARCELINO 
PATRICIA DE FATIMA SANDE GAIMOTA 
PATRICIA MARIA PALMA BARRETO 
PATRICIA MARIA TEIXEIRA BARROSO 
PAULA ALEXANDRA BRANCO LOPES MARTINS 
PAULA CRISTINA AGAPITO A.FREITAS SILVA 
PAULA CRISTINA AGOSTINHO DO ROSÁRIO 
ANJOS 
PAULA CRISTINA ALMEIDA MOREIRA DA 
HORTA CALDAS 
PAULA CRISTINA DOS SANTOS LOPES DE JESUS 
COLEHO DA SILVA 
PAULA CRISTINA FERNANDES RUIVO ANTUNES 
PAULA CRISTINA HENRIQUETA DE 
MAGALHÃES SEQUEIRA 
PAULA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES 
RODRIGUES 
PAULA CRISTINA RIBEIRO PAULO SANTOS 
PAULA CRISTINA SILVEIRA FERNANDES 
PAULA MARIA FERREIRA MARCELINO 
PAULA MARIA FILIPE AMARO LEITÃO 
PAULA MARIA RIBEIRO MENDES 
PAULA RENATA MACHADO SIMOES DE SOUSA 
REIS 
PAULA SUSANA ANTUNES FERREIRA 
PAULO EMANUEL COELHO SILVA H.SERRANO 
PAULO JORGE DOMINGOS RAINHA 
PERPÉTUA HENRIQUETA PRAZERES GALVEIA 
PRECIOSA GONÇALVES DA SILVA MARQUES 
RICARDO FERNANDO DE ARAUJO GASPAR 
RICARDO MIGUEL RODRIGUES HENRIQUES 
MARTINHO 
RITA ALEXANDRA ANTUNES MOURA REIS 
RITA FILIPA DE SOUSA BARBOSA 
ROSA FILOMENA GADELHA DOS SANTOS 
ROSA MARIA BORGES CARVALHO FONTES 
MARTINS 
ROSA MARIA COSTA CRISTELO FERNANDES 
ROSA MARIA DE JESUS FONSECA 
ROSA MARIA LOURENÇO GONÇALVES E SILVA 
ROSA MARIA OLIVEIRA MAGALHÃES FRAÚSTO 
ROSA MARIA RIBEIRO REGO LOPES 
ROSA PAULO HENRIQUES DA LUZ 
ROSALINA DA MATA FERREIRA 
RUI MIGUEL MARQUES COSTA CABRAL 
RUTE MARIA CREIO POLICARPO BRAZ 
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SANDRA CRISTINA MONTEIRO CARVALHO 
LOPES 
SANDRA INÊS FRANÇA MESQUITA MARÇO 
SARITA HAIDER DAUDE 
SILVIA ALEXANDRA DOS SANTOS GONÇALVES 
RODRIGUES 
SOFIA ALEXANDRA CLARA LOPES LOURENÇO 
SOFIA ALEXANDRA DA SILVA MIRANDA 
GASPAR 
SOLANGE GUISETE DE OLIVEIRA FERNANDES 
VENTURA 
SÓNIA ALEXANDRA FAUSTINO TELES 
SÓNIA CRISTINA CAEIRO DA SILVA FERREIRA 
SONIA CRISTINA DIAS DOS SANTOS FRANCISCO 
SONIA CRISTINA SALGUEIRO DA SILVA 
VICENTE 
SÓNIA CRISTINA SILVA SALVADO 
SÓNIA DOS ANJOS VITAL 
SONIA MARGARIDA PINTO GOMES VICENTE 
SONIA MARIA GOMES 
SUSANA DA CONCEIÇÃO LUIS FAZENDAS 
TANIA ALEXANDRA GODINHO LOPES 
TÂNIA PATRÍCIA RIBEIRO NOGUEIRA 
TANIA SOFIA SILVA MARQUES ALVES 
TERESA DE JESUS CAPELO CAROÇO 
TERESA JESUS SANTOS MIRANDA VAZ 
TERESA MARIA DUARTE DOS SANTOS 
TERESA MARIA FERNANDES SANTANA 
TERESA MARIA FONSECA S. MENDES CORREIA 
DOURADO FERREIRA 
TERESA MARIA MACHADO LOURENÇO 
MENDES 
TERESA MARIANO DIAS PEDERNEIRA 
TERESA MARINA OLIVEIRA RAMALHO SANTOS 
FRANCISCO 
TERESA PEREIRA MARQUES 
TIAGO PEREIRA FERNANDES 
VALENTIM JOSÉ MOURA SOARES 
VANDA ALVES DE MAGALHAES 
VANDA MENDES DA CRUZ 
VERA LÚCIA CABAÇO MOREIRA 
VERA MONICA MOREIRA LUIS 
VERA SOFIA RIBEIRO GOMES 
VIRGINIA MARIA CRAVID OLIVEIRA ANDRÉ 
VIRGINIA MARIA LOPES MADEIRA 
VITOR MANUEL ROSA HENRIQUES 
VITORIA MARIA MONTEIRO SARAMAGO 
ZELIA LUISA PINTO VINAGRE CAMPOS 
ZÉLIA MARIA BARROSO BOTELHO BALULA 
 
Divisão de Juventude e Desenvolvimento 
Socioeducativo 
ANA ISABEL FRADE SOARES 
ANA MARGARIDA FIGUEIREDO PASSOS RAMOS 
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA 
ANA RITA DO VALE REBELO 
ANABELA MARIA LOPES LOURO 
CATIA SOFIA SANDE GAIMOTA 
CÉLIA DE FÁTIMA CROCA DE SOUSA ANTUNES 

ELISABETE MARIA DA SILVA CARDOSO MATOS 
LOURENCO 
FILOMENA DA CONCEICAO GONCALVES ALVES 
COSTA 
HELENA MARIA RODRIGUES FRANCISCO 
JOANA RITA SERRANO NUNES REBELO 
MARIA FILOMENA DA CONCEICAO VIEGAS 
SOUSA 
MARIA ISABEL DE SOUSA BANDEIRA JORGE 
MARIANA CARREIRAS NOBRE DIAS 
NUNO MIGUEL MOREIRA DOS SANTOS GUERRA 
PATRICIA SUSANA DA COSTA FOLGADO 
PAULA CRISTINA SEBASTIAO RAMOS FREITAS 
PAULA CRISTINA VARANDAS REBELO 
RITA DIAS RODRIGUES CABAÇO 
ROSA ALEXANDRA MACHADO DOS SANTOS 
SILVA FERREIRA 
RUTE SOFIA CRUZ BRITO ROQUE MARQUES 
SANDRA MARIA FILIPE 
SANDRA MARINA PINTO ANTUNES 
SANDRA PAULA DOS SANTOS QUINTANILHA 
SILVIA MARIA NUNES CARREIRAS PEREIRA DA 
SILVA 
SIMONE MARIA MOREIRA DE CARVALHO 
SOFIA PEDROSO CORREIA DE MATOS BOTO 
SONIA ELISABETE MACHADO SILVA TABORDA 
SUSANA MARGARIDA MARCAL VICENTE 
FERREIRA 
TIAGO MANUEL GALHANO 
 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 
ALDINA DA CONCEICAO ARAUJO 
ALEXANDRA MARGARIDA CARDOSO REBECA 
VITAL 
ANA ALEXANDRA OLIVEIRA AZEVEDO 
ANA CRISTINA FERREIRA DELGADO DE 
OLIVEIRA 
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS SILVA 
ANA PAULA DE JESUS CHAGAS FIRMINO 
ANABELA ALVES PIRES 
ANDREIA CRISTINA DE MORAIS CARAPINHA 
ANDREIA SOFIA SILVA SANTOS 
CARLA SOFIA PARDELHAS MARTA 
CATARINA LOURENCO DA SILVA 
CORALIA VICOSO DA CONCEICAO AFONSO 
RODRIGUES 
CRISTINA MARIA PONTES PEREIRA GATINHO 
ESTEFANIA ANTONIO MACEDO CORREIA 
ESTELA DA CONCEICAO PONTES DOS SANTOS 
CORREIA 
HELENA FERNANDA TEIXEIRA MORAIS DO 
NASCIMENTO JARDIM 
HERMINIO MANUEL JANEIRO ISIDRO 
ISABEL MARIA MORAIS TEIXEIRA 
ISABEL MARIA NUNES CORREIA DA SILVA DOS 
SANTOS 
JOAO CARLOS GONCALVES NEVES 
JOAO MANUEL GONCALVES DA SILVA 
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JOAO PAULO DOS SANTOS REGO OLIVEIRA 
FRESCO 
JULIO CESAR NOGUEIRA 
LUDWIG AUGUST SOLANO MASSANO REICHE 
LUIS MANUEL DE SOUSA PEIXEIRA 
LUIS MIGUEL DAS NEVES CAETANO 
MARIA ADELAIDE PALMA FLORINDO PINTO 
MARIA CLARA DOMINGUES DE JESUS ZIEBELL 
MARIA DE FATIMA BRITO ROSAS PAIXAO 
MOREIRA 
MARIA DILAR SAIOTE PELICA 
MARIA DO ROSARIO PINHEIRO DIAS CAIXA 
MARIA DURAES SILVA GOMES 
MARIA FERNANDA PATROCINIO MOROSO 
MARIA ISABEL GERALDO DE ALMEIDA VIEIRA 
CAROLO 
MARIA JOSE NOGUEIRA BATISTA CORREIA DOS 
SANTOS 
MARIA MANUELA RIBEIRO CARVALHO 
MARIA MARGARIDA SOBRAL 
MARINA BELA RODRIGUES DE DEUS 
MIGUEL SOUSA FERREIRA 
NIDIA ALEXANDRA LOUREIRO SOARES 
OLGA MARIA SOUSA TEIXEIRA 
RICARDO MIGUEL ANDRADE MANETA 
RITA FERREIRA MACHADO DRAY 
RITA ISABEL MONTEIRO JERONIMO DA SILVA 
ROSA MARIA DA SILVA VIDEIRA 
RUI JORGE NARCISO BOAVENTURA 
SANDRA CRISTINA AFONSO ALVES FERNANDES 
SANDRA CRISTINA TOME 
SARA CRISTINA FERNANDES PEQUENAO SILVA 
SOFIA ALEXANDRA LOPES DE ALMEIDA SILVA 
ANTUNES 
SONIA PATRICIA DA SILVA MENDES JUSTINO 
SUSANA CRISTINA RIJO NUNES BERNARDO 
SUSANA MARGARIDA DOS SANTOS SILVESTRE 
ZULMIRA COSTA BARBOSA VIEIRA 
 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
ANTONIO LOUREIRO MARQUES 
CARLA ALEXANDRA CRUZ DE SOUSA 
CARLOS ALEXANDRE BARGADO LERIAS 
CARLOS MIGUEL JANUARIO DA COSTA 
CATARINA FILIPA ANTUNES TOME JOAQUIM 
CLAUDIA FILIPE DOS SANTOS ENVIA 
DEOLINDA PEREIRA PALHIM NERES 
GHENADIE PLINGAU 
HELENA MARIA DE JESUS PEREIRA CABEÇAS 
ROMUALDO 
ISABEL DA ASSUNÇÃO MESQUITA PONTES 
JOAO CARLOS PIRES CARDIGA 
JOSE ANTONIO RODRIGUES PINTO 
LEOPOLDINA MARIA DE MAGALHAES 
LIGIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 
COUCHINHO 
MANUEL DE JESUS MONTEIRO DE OLIVEIRA 
MARIA ELISIA RODRIGUES BASTOS GOMES 

MARIA GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS 
QUINTANILHA 
MARIA MANUELA DIAS RODRIGUES CORREIA 
NELSON EMANUEL FERREIRA RAMOS 
NUNO ALEXANDRE RODRIGUES CALDEIRÃO 
NUNES ARAÚJO 
PAULA ALEXANDRA SILVA AMARO PINTO 
PEDRO MIGUEL MORGADO LOURENCO 
RICARDO JORGE VICENTE MAURICIO CRUZ 
RICARDO MANUEL TEIXEIRA AFONSO 
SANDRA MARIA PAIVA PIMENTA MENDES 
GORDO 
SARA CRISTINA CARVALHO MATOS OLIVEIRA 
COSTA 
SARA MARGARIDA MARQUES DAS NEVES 
SOFIA ALEXANDRA MARQUES DAS NEVES 
TIAGO MANUEL ESTEVES CARVALHO 
 
Divisão de Gestão Ambiental 
ALEXANDRA MANUELA MEDEIROS AFONSO 
ALFREDO DA SILVA DE QUADROS 
ANA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA CAETANO 
ANABELA FIRMINO MADEIRA MARTINS 
ANABELA SANTOS GONCALVES MARTINS 
ANTONIO JOSE LIMA NOGUEIRA 
ANTONIO MANUEL GREGORIO PROENCA 
ARTUR JORGE SERRA BAGULHO GOMES 
BERE MALI 
CARLA MARIA GONCALVES DA SILVA 
CELIA MARIA BRITO DA SILVA JESUS 
CLÁUDIA CATARINA TEIXEIRA FILHÓ 
FERNANDO JOSE CLAUDINO BEXIGA 
FILIPE ALEXANDRE BERTOLO DA CRUZ 
GONCALO DAVID POMBO MACEDO FINO 
GUILHERMINO PINTO SA 
HELENA MARIA CARVALHO GOMES 
ISALIA CRISTINA DOS SANTOS CASTANHO 
JOAQUIM FERREIRA DA CUNHA 
LAURA RODRIGUES MARTINS 
LUIS FILIPE LOURENCO BARROS 
LUIS MANUEL RAMALHO CORREIA 
LUIS MIGUEL PEREIRA GALAMBA GUERRA E 
SILVA 
MANUEL DE JESUS GREGORIO 
MANUELA ISABEL CASADO PACHECO 
MARIA DA CONCEICAO CARVALHO GOMES DO 
VALE 
MARIA DA LUZ JESUS VICTOR QUINTEIRO 
MARIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS 
MARIA DE LURDES DUARTE DE ALMEIDA 
MARTINS 
MARIA DOS ANJOS MARQUES NOBRE 
MARIA ELISA DA ASSUNCAO RODRIGUES 
PIMENTEL 
MARIA FERNANDA MORAIS RODRIGUES ZOIO 
MARIA FILOMENA DA SILVA MARTA GUEDES 
RUA 
MARIA GRACINDA DA CRUZ MARQUES 
FERREIRA JOAQUIM 
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MARIA JOAO DAS NEVES DA SILVA MEIRELES 
MARIA JOSE PIRES AFONSO 
MARIA MIGUEL HENRIQUE PEREIRA 
MARIA VERONICA CONTE DE MORAIS 
FERNANDES 
MÁRIO JOAO DOS SANTOS DA SILVA 
MAXIMINO JORGE MEIRA DA COSTA 
MIGUEL ANGELO HENRIQUES FERREIRA LIMA 
PAULA ALEXANDRA GONCALVES SOARES 
ALMEIDA 
PEDRO MIGUEL FERREIRA MARTINS 
REGINA SOFIA DE BRITO E SILVA DOS ANJOS 
LOPES MENESES 
RITA LUISA DA SILVA NIZA MEIRA JESUS 
SARA SOFIA FERREIRA COLUCAS PEREIRA 
SILVIA JOAO RODRIGUES CUSTODIO 
TELMA MARIA SILVEIRA TEIXEIRA 
VITOR FERNANDO ALVES DA SILVA 
VITOR JOSE ANTUNES PINHEIRO 
 
Gabinete da Presidência 
ANA SUSANA OLIVEIRA DOS SANTOS 
GUERREIRO 
ANGELINA MARIA PEREIRA 
CARINA DA CRUZ SIMOES MARQUES 
HELDER FERNANDO DO NASCIMENTO DE 
ALMEIDA 
ISABEL REGINA DE BRITO CERQUEIRA ALVES 
GUERREIRO 
MARIA CELESTE FRADE MESSIAS JORDAO 
MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE CARVALHO 
NUNO FILIPE DE SOUSA ABRANTES GOMES 
PAULO CESAR PRATA TEIXEIRA 
RUI PEDRO DA SILVA VIEGAS DIAS SERODIO 
SANDRA CRISTINA DE SEQUEIROS PEREIRA 
 
Serviço Municipal de Proteção Civil 
CLAUDIA SUSANA ALBUQUERQUE DA COSTA 
PEIXOTO BEIRO 
JORGE MIGUEL MOREIRA ANDRADE 
LUIS MIGUEL DAVID DA SILVA BANDEIRA 
NUNO MIGUEL MACHADO GUTERRES 
PAULO SERGIO RIBEIRO TAVARES 
SUSANA ALEXANDRA SANTOS SILVA 
GONCALVES DA COSTA 
 
Gabinete de Veterinário Municipal 
ANA ISABEL GOMES RUFINO 
ANA SOFIA RAMALHETE DA SILVA AFONSO 
PIRES 
ANTONIO JORGE ARAUJO 
CARLA CRISTINA GUILHERME GONCALVES 
CARLA DIVA RIBEIRO TRIGO 
JOSE LUIS SOARES BENTO 
MANUEL JOAQUIM SALES NEVES 
MARCO GONCALVES MARQUEZ 
MARIA HELENA MOTA ANDRE 
MARIA JOAO COSTA BAPTISTA NABAIS 
PAULO JORGE TEIXEIRA BARATA 

ROSA MARIA MASCOTO TEIXEIRA 
SARA MARQUÊS SERZEDELO DE FARIA 
TANIA CRISTINA DA SILVA MORAIS 
TIAGO MIGUEL CARAMELO RODRIGUES 
 
Gabinete do Observatório da Cidade 
CATARINA BARBARA PEREIRA FIGUEIREDO DE 
ABREU 
PAULA ALEXANDRA DA SILVA GANCHINHO 
BAPTISTA 
SILVIA MARINA SINTRAO DE CARVALHO 
PRUDENCIO 
 
Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa 
AIDA MARIA RODRIGUES GERARDO 
ALBERTINA MARIA MARTINS ROBALO DE 
ALMEIDA 
ANA CATARINA CAEIRO GARCIAS VALENTE 
ANA CRISTINA BECQUART MOTA MONTEIRO 
ANA SOFIA ALEXANDRE DE MOURA 
FERNANDES MOURAO 
ANABELA PEREIRA MIGUEL DOS SANTOS 
ARMINDA DE JESUS BENTO MARCAL 
CARLA ALEXANDRA BRAZ MARTINS 
CARLA ALEXANDRA PAIXAO PINTO 
CELIA DE JESUS CALADO PASSINHAS 
CLAUDIA FILIPA MENDES DA COSTA 
CRISTINA MARIA COSTA PEREIRA TATO 
MARINHO 
EDUARDO JOSE CARLOS ALMEIDA DE SOUSA 
EUSEBIA JESUS AFONSO CRISTOVAM PEREIRA 
FATIMA DE JESUS LAMAS MARTINS 
FERNANDA MARIA PINA DA COSTA RAMOS 
GRACIETE DO CARMO CABECINHA DA CRUZ 
HELENA MARGARIDA SILVERIO DE ANDRADE 
ISABEL MARIA ALVES DIAS DA COSTA 
ISABEL MARIA DA COSTA VALENTIM FERREIRA 
ESPADA 
ISABEL MARIA GONCALVES PINHEIRO 
JOAO CARLOS SARAGOCA DA SILVA 
JOAO PAULO AFONSO BARANDAS 
LIDIA MARIA FERREIRA LOURO FRANCISCO 
LUIS FILIPE CORTES BARBOSA 
LUIS MANUEL ALVES SIMAO 
MARIA DE FATIMA DA CRUZ SIMOES ESTEVAO 
MARIA JOÃO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS 
MARIA JOSE DE JESUS MATEUS GONCALVES 
MARIA MARGARIDA DAS NEVES PINHO 
MARIA TERESA RAMOS DAS NEVES 
MARIA TERESA VALENTE CANDEIAS 
MARTA ALICE DA SILVA PARREIRA PINTO 
FERREIRA ALVES 
MARTA DE FIGUEIREDO COUCEIRO BASTOS 
MARTA SOFIA FERREIRA ALVES COUTINHO 
NADIA ANDREIA RIBEIRO PATRICIO 
NUNO MIGUEL BATISTA MOREIRA 
PATRICIA ALEXANDRA SIMOES MARTINS 
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PATRICIA FILIPA ROCHA DE MAGALHAES 
SAMPAIO COSTA 
PATRICIA ISABEL DE FARIA FRANCHI 
PAULA ALEXANDRA ANDRADE DE JESUS 
HENRIQUES 
PAULA SILVA BRITO MESTRE COSTA 
PEDRO ALEXANDRE ALVES PERES 
SANDRA FILIPA INACIO PEDRO 
SANDRA ISABEL SAMPAIO QUARESMA 
AGOSTINHO 
SONIA MARIA FILIPE DOS SANTOS ENVIA 
TERESA ALZIRA ALEMAO NORONHA 
TERESA MARIA NETO AFONSO 
VANESSA ALEXANDRA DA FONSECA NEG-
KUAN 
VERA SILVIA NOGUEIRA MENDES VELOSO 
 
Gabinete de Saúde e Igualdade 
ANA CRISTINA DE SOUSA JOSUE 
ANTONIO MANUEL GUINDEIRA GOMES 
CARLA LUISA CARDOSO PEREIRA 
CARLOS LUIS DE CARVALHO CARDOSO 
CARLOS MANUEL LEITAO VALENTIM 
CRISTINA MARIA FRANCA PEDROSO SARAIVA 
HELENA HENRIQUETA DE MAGALHAES 
JOAO MIGUEL SOUSA LEAL 
JOAO PEDRO BARREIRO HENRIQUES 
JOSE LUIS DIAS BRANCO 
JOSE LUIS DOS ANJOS NUNES 
MARIA JOAO VIEGAS MOTA 
MARIA MANUELA DIAS DOS SANTOS 
HENRIQUES 
MARISOL ARMAS CARMELINO 
NELSON DA SILVA DO NASCIMENTO 
PEDRO AIRES DE CRUZ VASCONCELOS 
FERNANDES 
RICARDO PAULO MINA CURIAO FONTOURA 
SANDRA MARILIA CRUZ VELOSO DA SILVA 
SOFIA RUBINA MENESES CORREIA GONCALVES 
FERNANDES 
 
Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de 
Desempenho 
JOANA MARGARIDA ZEFERINO GOMES 
ANTUNES 
JOAO MANUEL DOS SANTOS PESSOA 
FERNANDES 
LUIS MANUEL NASCIMENTO DUARTE 
MARIA DA CONCEICAO GARCIA MANGAS 
NATERCIA ALEXANDRA CONDE GARCIA 
BRUNO 
PAULO ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 
 
Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento 
ANA ALEXANDRA SEIXAS PATRICIO 
BRUNO ANTONIO DO NASCIMENTO RIBEIRO 
CARLOS JORGE LOPES PIRES 
CARLOS MANUEL CARVALHO DA CUNHA 

CARLOS MANUEL GARCIA E SILVA 
DANIEL JORGE AMARO DE MATOS MAINHA 
HUGO ALEXANDRE MOREIRA LOPES DIOGO 
CAROCO 
LUIS MIGUEL BATUCA BARGADO 
MARCO PAULO CARVALHO PEREIRA 
MARIA ALICE DA FONSECA FERRAZ DE 
OLIVEIRA PACHECO 
SERGIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO 
MARCELINO 
SERGIO MIGUEL MENDES ROSA 
VITOR SERGIO OLIVEIRA TOMAZ DOS SANTOS 

 
 
 

DESPACHO N.º 55/PRES/2012 
 
Assunto: Constituição de Subunidades Orgânicas da 
Câmara Municipal de Odivelas 
 
No cumprimento dos limites fixados por deliberação da 5ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, 
realizada no dia 10 de dezembro de 2012, foram criadas 
21 Unidades Orgânicas Flexíveis, 3 Unidades Orgânicas 
de 3.º grau e 90 Subunidades Orgânicas. 
 
De acordo com o estatuído no Art.º 10º, n.º 5 da Lei 
305/2005, de 23 de outubro de 2009 e da Lei n.º 49/2012 
de 29 de agosto, importa criar no âmbito das Unidades 
Orgânicas e dentro dos limites fixados pela Assembleia 
Municipal, as seguintes subunidades orgânicas: 
 
1. Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
Subunidades: 
Secção de Contraordenações e Execuções Fiscais 
Setor de Notariado 
Setor Técnico-Jurídico 
Setor Administrativo Geral 
Setor de Fiscalização 
Setor de Ruído 
Setor de Fiscalização de Estacionamento 
Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 
 
Divisão Financeira e de Aprovisionamento  
Subunidades: 
Tesouraria 
Setor de Contabilidade 
Setor de Liquidação e Pagamentos 
Setor de Planeamento Orçamental e Controlo de Custos 
Setor de Aquisições e Gestão de Stocks 
Secção de Armazém 
 
Divisão de Recursos Humanos e Formação 
Subunidades: 
Refeitório Municipal 
Setor de Gestão de Pessoal 
Secção de Recrutamento e Seleção 
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Setor de Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança no 
Trabalho 
Setor de Formação 
 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas 
e Projetos Comparticipados 
Subunidades: 
Secção de Licenciamentos de Restauração e Bebidas 
Secção de Licenciamentos Gerais e Industriais 
Setor de Pesquisa, Análise, Informação e de 
Acompanhamento e Controlo de Projetos 
Setor Novas Oportunidades e de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico 
 
Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 
Geral 
Subunidades: 
Setor de Património Municipal 
Setor Técnico e de Seguros 
Secção de Expediente e Apoio Logístico 
Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 
Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico 
 
2. Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 
Setor Técnico-Jurídico 
Setor Secretaria Central 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
Subunidades: 
Setor de Apreciação de Estudos e Projetos de Obras 
Particulares 
Setor de Apreciação de Obras de Urbanização 
Setor de Apreciação Liminar 
Secção Técnica e Administrativa 
 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 
Subunidades: 
Setor de Elaboração e Apreciação de Estudos e Projetos 
das AUGI’s 
Setor de Apreciação de Obras de Urbanização em AUGI’s 
Setor de Reconversão Urbana de Áreas Críticas 
Secção Técnica e Administrativa 
 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes 
Subunidades: 
Setor de Estudos e Planeamento Urbanístico e de Projetos 
Estruturantes 
Setor de Parques Urbanos e Requalificação Urbanística 
Setor de Topografia e de Toponímia 
Setor do Plano Diretor Municipal, Projetos Especiais e 
Energia 
 
3. Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes 
Secção de Lançamento de Empreitadas 
Setor de Estudos e Projetos 
 

Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais 
Subunidades: 
Setor de Obras por Empreitada 
Setor de Obras por Administração Direta 
 
Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
Subunidades: 
Setor de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
Setor de Iluminação Pública 
Setor de Planeamento, Controle e Programação da 
Mobilidade 
Setor de Sinalização e Trânsito 
Setor de Obras por Administração Direta 
 
Divisão de Habitação e Inovação Social 
Subunidades: 
Setor de Intervenção Social 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
Setor de Estudos, Planeamento e Controle 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
Divisão de Transportes e Oficinas 
Subunidades: 
Setor de Oficinas 
Setor de Transportes 
 
4. Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente 
Divisão de Planeamento e Intervenção 
Socioeducativa 
Subunidades: 
Setor de Gestão de Equipamentos 
Setor de Gestão de Pessoal Não Docente 
Setor de Ação Social Escolar 
 
Divisão de Juventude e Desenvolvimento 
Socioeducativo 
Subunidades: 
Setor de Dinamização de Projetos Socioeducativos 
Setor de Apoio à Comunidade Educativa 
Setor de Dinamização Juvenil 
 
Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e 
Bibliotecas 
Subunidades: 
Setor de Dinamização Cultural 
Setor de Turismo 
Setor de Património Cultural 
Setor de Bibliotecas 
 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo 
Setor de Associativismo Desportivo 
Setor de Avaliação, Planeamento e Projetos Desportivos 
Setor de Instalações Desportivas 
 
Divisão de Gestão Ambiental 
Setor de Estudos, Projetos e Sensibilização Ambiental 
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Setor Cemiterial 
Setor de Planeamento, Intervenção e Monitorização 
Ambiental 
Setor de Construção e Conservação de Espaços Verdes e 
de Jardins 
Setor de Viveiros Municipais 
Setor de Controlo e Planeamento 
Setor de Higiene Urbana 
 
5.Serviço Municipal de Proteção Civil 
Subunidades: 
Setor de Riscos e Planeamento 
Setor de Operações e Socorro 
Setor Pedagógico e de Informação 
 
6. Gabinete Veterinário Municipal 
Subunidades: 
Setor Médico Veterinário Municipal 
Setor Consultório Médico Veterinário Municipal 
 
7. Gabinete de Saúde e Igualdade 
Subunidades: 
Setor do Observatório da Saúde “Odivelas Concelho 
Saudável” 
 
A constituição das subunidades orgânicas produz efeitos à 
data da sua publicação em Diário da República nos termos 
do n.º 6 do art.º 10º do supra referido Decreto-Lei n.º 
305/2009. 
 
Odivelas, 21 dezembro de 2012 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 56/PRES/2012 
 
Assunto: Nova Classificação Orgânica da Câmara 
Municipal de Odivelas - 2013 
 
Na sequência da aprovação da nova macroestrutura e do 
regulamento orgânico e em conformidade com o 
deliberado na 10ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 27 de novembro de 
2012, e aprovado na 5ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 10 de dezembro de 2012, de 
acordo com o estatuído no Art.º 10º, n.º 5 da Lei 
305/2005, de 23 de outubro de 2009 e da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto foram atribuídos novos códigos internos 
para as unidades orgânicas. 
 
Assim, aprovo a Classificação Orgânica correspondente 
aos novos códigos das unidades orgânicas aprovadas, 
conforme o documento em anexo, produzindo efeitos em 
termos de Documentos Previsionais (Orçamento e 
GOP’s), a partir de 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 28 dezembro de 2012 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICADOR ORGÂNICO - Município de 
Odivelas 

 

Código Abreviatura Unidade Orgânica 

210000 AM Assembleia Municipal 

210001 CMO Câmara Municipal de Odivelas 

210002 GP Gabinete da Presidência 

 
 

Vereação 

210003 VHC Vereador Hernâni Manuel Marques de Carvalho 

210004 VMLN Vereadora Maria da Luz Nogueira 

210005 VMM Vereador Mário Máximo dos Santos 

210006 VCMB Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 

210007 VHM Vereador Hugo Manuel dos Santos Martins 

210008 VSP Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira 

210009 VRF Vereador Rui Manuel Rodrigues Francisco 

210010 VMFF Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi 

210011 VPA Vereador Paulo Nuno Barroso do Aido 

210012 VPCT Vereador Paulo César Prata Teixeira 
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210100 DM Direção Municipal 

210101 DM/ATA Apoio Técnico e Administrativo 

 
 

Gabinetes 

210200 SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

210201 SMPC/SRP Setor de Riscos e Planeamento 

210202 SMPC/SOS Setor de Operações e Socorro 

210203 SMPC/SPI Setor Pedagógico e de Informação 

210300 GVM Gabinete Veterinário Municipal 

210301 GVM/SMVM Setor Médico Veterinário Municipal 

210302 GVM/SCMVM Setor Consultório Médico Veterinário Municipal 

210400 GOC Gabinete do Observatório da Cidade 

210500 GCMA Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa 

210600 GSI Gabinete de Saúde e Igualdade 

210601 GSI/SOSOCS Setor do Observatório da Saúde “Odivelas Concelho Saudável” 

210700 GAIAD Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho 

210800 GTIC Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento 

 
 

Departamentos 

220000 DJGFP Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e Patrimonial 

220100 DJGFP/DJFM Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 

220101 DJGFP/DJFM/SCOEF Secção de Contraordenações e Execuções Fiscais 

220102 DJGFP/DJFM/SN Setor de Notariado 

220103 DJGFP/DJFM/STJ Setor Técnico-Jurídico 

220104 DJGFP/DJFM/SAG Setor Administrativo Geral 

220105 DJGFP/DJFM/SF Setor de Fiscalização 

220106 DJGFP/DJFM/SR Setor de Ruído 

220107 DJGFP/DJFM/SFE Setor de Fiscalização de Estacionamento 
220108 DJGFP/DJFM/LACMO Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 

220200 DJGFP/DFA Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

220201 DJGFP/DFA/T Tesouraria 

220202 DJGFP/DFA/SC Setor de Contabilidade 

220203 DJGFP/DFA/SLP Setor de Liquidação e Pagamentos 

220204 DJGFP/DFA/SPOCC Setor de Planeamento Orçamental e Controlo de Custos 

220205 DJGFP/DFA/SAGS Setor de Aquisições e Gestão de Stocks 

220206 DJGFP/DFA/SA Secção de Armazém 

220300 DJGFP/DRHF Divisão de Recursos Humanos e Formação 

220301 DJGFP/DRHF/RM Refeitório Municipal 

220302 DJGFP/DRHF/SGP Setor de Gestão de Pessoal 

220303 DJGFP/DRHF/SRS Secção de Recrutamento e Seleção 

220304 DJGFP/DRHF/SSOHST Setor de Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança no Trabalho 

220305 DJGFP/DRHF/SF Setor de Formação 

220400 DJGFP/DLAEPC 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 

Comparticipados 

220401 DJGFP/DLAEPC/SLRB Secção de Licenciamentos de Restauração e Bebidas 

220402 DJGFP/DLAEPC/SLGI Secção de Licenciamentos Gerais e Industriais 
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220403 
DJGFP/DLAEPC/SPAIAC
P 

Setor de Pesquisa, Análise, Informação e de Acompanhamento e Controlo de 
Projetos 

220404 
DJGFP/DLAEPC/SNOAD
E 

Setor Novas Oportunidades e de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

220500 DJGFP/GGPAG Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral 

220501 DJGFP/GGPAG/SPM Setor de Património Municipal 

220502 DJGFP/GGPAG/STS Setor Técnico e de Seguros 

220503 DJGFP/GGPAG/SEAL Secção de Expediente e Apoio Logístico 

220504 DJGFP/GGPAG/SAOM Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 

220505 DJGFP/GGPAG/SAMAH Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico 

230000 DGOU Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

230001 DGOU/STJ Setor Técnico-Jurídico 

230002 DGOU/SSG Setor Secretaria Central 

230100 DGOU/DLOP Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 

230101 DGOU/DLOP/SAEPOP Setor de Apreciação de Estudos e Projetos de Obras Particulares 

230102 DGOU/DLOP/SAOU Setor de Apreciação de Obras de Urbanização 

230103 DGOU/DLOP/SAL Setor de Apreciação Liminar 

230104 DGOU/DLOP/STA Secção Técnica e Administrativa 

230200 DGOU/DRRU Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 

230201 DGOU/DRRU/SEAEPA Setor de Elaboração e Apreciação de Estudos e Projetos das AUGI’s 

230202 DGOU/DRRU/SAOUA Setor de Apreciação de Obras de Urbanização em AUGI’s 

230203 DGOU/DRRU/SRUAC Setor de Reconversão Urbana de Áreas Críticas 

230204 DGOU/DRRU/STA Secção Técnica e Administrativa 

230300 DGOU/DPUPE Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes 

230301 DGOU/DPUPE/SEPUPE Setor de Estudos e Planeamento Urbanístico e de Projetos Estruturantes 

230302 DGOU/DPUPE/SPURU Setor de Parques Urbanos e Requalificação Urbanística 

230303 DGOU/DPUPE/STT Setor de Topografia e de Toponímia 

230304 
DGOU/DPUPE/SPDMPE
E 

Setor do Plano Diretor Municipal, Projetos Especiais e Energia 

240000 DOMHT Departamento de Obras Municipais, Habitação e Transportes 

240001 DOMHT/SLE Secção de Lançamento de Empreitadas 

240002 DOMHT/SEP Setor de Estudos e Projetos 

240100 DOMHT/DIEM Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais 

240101 DOMHT/DIEM/SOE Setor de Obras por Empreitada 

240102 DOMHT/DIEM/SOAD Setor de Obras por Administração Direta 

240200 DOMHT/DIEU Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 

240201 DOMHT/DIEU/SIEU Setor de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
240202 DOMHT/DIEU/SIP Setor de Iluminação Pública 
240203 DOMHT/DIEU/SPCPM Setor de Planeamento, Controle e Programação da Mobilidade 
240204 DOMHT/DIEU/SST Setor de Sinalização e Trânsito 
240205 DOMHT/DIEU/SOAD Setor de Obras por Administração Direta 
240300 DOMHT/DHIS Divisão de Habitação e Inovação Social 

240301 DOMHT/DHIS/SIS Setor de Intervenção Social 

240302 DOMHT/DHIS/SGPH Setor de Gestão do Parque Habitacional 

240303 DOMHT/DHIS/SEPC Setor de Estudos, Planeamento e Controle 
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240304 DOMHT/DHIS/SPCRH Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de Habitação 

240400 DOMHT/DTO Divisão de Transportes e Oficinas 

240401 DOMHT/DTO/SO Setor de Oficinas 

240402 DOMHT/DTO/ST Setor de Transportes 

250000 DGEJCA Departamento de Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente 

250100 DGEJCA/DPISE Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa 

250101 DGEJCA/DPISE/SGE Setor de Gestão de Equipamentos 

250102 DGEJCA/DPISE/SGPND Setor de Gestão de Pessoal Não Docente 

250103 DGEJCA/DPISE/SASE Setor de Ação Social Escolar 

250200 DGEJCA/DJDS Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo 

250201 DGEJCA/DJDS/SDPS Setor de Dinamização de Projetos Socioeducativos 

250202 DGEJCA/DJDS/SACE Setor de Apoio à Comunidade Educativa 

250203 DGEJCA/DJDS/SDJ Setor de Dinamização Juvenil 

250300 DGEJCA/DCTPCB Divisão de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 

250301 DGEJCA/DCTPCB/SDC Setor de Dinamização Cultural 

250302 DGEJCA/DCTPCB/ST Setor de Turismo 

250303 DGEJCA/DCTPCB/SPC Setor de Património Cultural 

250304 DGEJCA/DCTPCB/SB Setor de Bibliotecas 

250400 DGEJCA/DDD Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

250401 DGEJCA/DDD/SAD Setor de Associativismo Desportivo 

250402 DGEJCA/DDD/SAPPD Setor de Avaliação, Planeamento e Projetos Desportivos 

250403 DGEJCA/DDD/SID Setor de Instalações Desportivas 

250500 DGEJCA/DGA Divisão de Gestão Ambiental 

250501 DGEJCA/DGA/SEPSA Setor de Estudos, Projetos e Sensibilização Ambiental 

250502 DGEJCA/DGA/SC Setor Cemiterial 

250503 DGEJCA/DGA/SPIMA Setor de Planeamento, Intervenção e Monitorização Ambiental 

250504 DGEJCA/DGA/SCCEVJ Setor de Construção e Conservação de Espaços Verdes e de Jardins 

250505 DGEJCA/DGA/SVM Setor de Viveiros Municipais 

250506 DGEJCA/DGA/SCP Setor de Controlo e Planeamento 

250507 DGEJCA/DGA/SHU Setor de Higiene Urbana 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no Vereador 
Mário Máximo dos Santos 
 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º, da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões; 
 

A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 2009, em 
cumprimento do disposto no artigo 91.º, n.º 2, da Lei n º 
169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 
 
Que, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, a qual procedeu à adaptação à 
administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, foi aprovada, na 10.ª reunião extraordinária da 
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Câmara Municipal, de 27 de novembro de 2012, a 
Estrutura Flexível deste Órgão, e em 10 de dezembro de 
2012, procedeu-se à aprovação, na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, da Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, diploma que estabelece o 
Regime Jurídico da Organização dos Serviços das 
Autarquias Locais. 
 
A necessidade de proceder à distribuição de novas 
funções, no exercício da competência prevista no artigo 
69.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
atual redação; 
 

I 
Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65.º, n.º 2 e 69.º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e em 
conjugação com os 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 as minhas 
competências próprias e subdelego as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, na deliberação 
tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de 
novembro de 2009, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 
2009, no Senhor Vereador MÁRIO MÁXIMO DOS 
SANTOS. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1.DEPARTAMENTO JURIDICO E DE GESTÃO 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL. 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas 
e Projetos Comparticipados 
Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 
Geral, com exclusão da Secção de Apoio aos órgãos 
Municipais  
a)Garantir o bom funcionamento dos serviços e a eficaz 
gestão dos mesmos ao serviço da administração 
municipal; 
b)Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de 
distribuição e expedição de correspondência, o serviço de 
reprografia, a divulgação pelos serviços de ordens e 
diretivas internas, dos regulamentos emitidos pelos órgãos 
municipais competentes, bem como a organização do 
expediente e apoio administrativo necessários aos 
processos de recenseamento militar e eleitorais; 
c)Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e 
arquivamento dos documentos entrados no Município, 
bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir 
um arquivo documental técnico e administrativo para 
consulta dos diferentes serviços; 
d)Instruir os processos, licenciar os estabelecimentos 
comerciais e outros, que por lei estejam cometidos ao 
município, designadamente quanto a horários, condições 

higio-sanitárias e condições técnico-funcionais, em 
articulação, nos casos em que tal se justifique, com outros 
serviços do Município; 
e)Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário 
dos bens imóveis do Município e promover todos os 
registos e demais procedimentos relativos aos mesmos; 
f)Manter atualizado o inventário valorizado do património 
móvel existente e a sua afetação aos diversos serviços; 
g)Assegurar a conservação e manutenção dos bens 
patrimoniais móveis do Município, salvo os que, pela sua 
especificidade, se encontram sob a responsabilidade de 
outros serviços; 
h)Proceder às operações de abate e alienação de bens 
patrimoniais, quando deteriorados ou inúteis. 
 
2. SETOR DE RECONVERSÃO URBANA DE ÁREAS 
CRITICAS, QUE INTEGRA A DIVISÃO DE 
REABILITAÇÃO E RECONVERSÃO URBANA: 
a) Acompanhar o processo de recuperação de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal localizadas em áreas críticas do 
Município de Odivelas; 
b) Assegurar os procedimentos e mecanismos que 
operacionalizem as orientações estratégicas definidas pelo 
executivo municipal, com articulação com as diferentes 
unidades orgânicas municipais; 
c) Assegurar todo o procedimento administrativo relativo 
à recuperação e legalização das áreas críticas de génese 
ilegal, como tal formalmente delimitadas ou não, em 
conformidade com as normas legais e regulamentares; 
d) Assegurar a articulação com as associações de 
proprietários, associações de moradores e administrações 
conjuntas e participar nas assembleias de administração 
conjunta, nos termos da Lei; 
e) Promover a elaboração de planos e estudos necessários 
à recuperação e legalização dos diversos aglomerados 
ilegais em áreas críticas; 
 
3. DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÓNIO 
CULTURAL E BIBLIOTECAS: 
 
a)Promover projetos e programas para a criação de 
infraestruturas/equipamentos culturais, bem como 
assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível dos 
equipamentos que se encontram sob a sua 
responsabilidade, nomeadamente o Centro de Exposições 
e o Posto de Turismo; 
b)Despertar e desenvolver, junto da comunidade em geral, 
o gosto pelas diversas formas de manifestação artística; 
c)Colaborar e dar apoio próximo às organizações 
associativas e a outras estruturas da comunidade, com 
vista à concretização de projetos e programas culturais; 
d)Promover e incentivar o desenvolvimento dos recursos 
locais no sentido do enriquecimento e preservação do 
Património Artístico, Histórico, Arquitetónico e 
Arqueológico existente no Concelho; 
e)Incentivar a investigação e a elaboração de estudos de 
suporte e enriquecimento da cultura local; 
f)Promover projetos e ações de formação/sensibilização, 
que contribuam para o aumento dos níveis de literacia da 
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população do concelho, e para o reforço das 
competências de utilização da língua materna; 
g)Disponibilizar livros e recursos documentais diversos, 
que contribuam para formar pensadores críticos, e 
utilizadores efetivos da informação, em todos os suportes 
e meios de comunicação; 
h)Promover diversas atividades de animação e divulgação 
cultural e outras iniciativas de promoção do livro e da 
leitura; 
i)Dinamizar serviços inovadores e especiais, contribuindo 
para a descentralização do acesso à informação; 
j)Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município 
k)Participar na definição das políticas de turismo que 
digam respeito ao concelho, prosseguidas pelos 
organismos ou instituições envolvidas, bem como 
participar nos órgãos das regiões de turismo; 
l)Assegurar a realização das atividades de iniciativa 
municipal, ou a que o Município se obrigue num quadro 
de cooperação institucional, visando a promoção do 
turismo designadamente como atividade económica e 
como prestação de serviços aos cidadãos; 
m)Estudar e promover medidas de estímulo aos 
operadores turísticos, hoteleiros e outros que se distingam 
pelo espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em 
prol do turismo e prática da qualidade que prestigie o 
Município; 
n)Promover a divulgação do património cultural e 
paisagem de interesse patrimonial na perspetiva turística; 
o)Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município; 
p)Promover, em geral, atividades de interesse turístico. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea d), do n º 1 do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para elaborar 
e manter actualizado o cadastro dos bens móveis e 
imóveis do Município; 
 
3. A competência prevista na alínea g), do n.º 1, do 
referido artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, 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 n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 
 
4. A competência prevista na alínea h), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
5. A competência prevista na alínea m), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para assinar 
ou visar a correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) 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. 
 
6. A competência prevista na alínea v), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para promover a 
publicação das decisões previstas no artigo 91.º, do citado 
diploma. 
 
7. A competência prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afetos às unidades e 
subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
excepção dos actos relativos à constituição, modificação 
ou extinção da respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
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consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 
dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respectivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 40.º, n.º 3, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 

9. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores 
em funções públicas; 
 
10. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua conservação;  
 
11. A competência prevista na alínea i), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
proceder aos registos prediais do património imobiliário 
do Município, ou outros; 
 
12. A competência prevista na alínea o), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia com o 
disposto nas leis, regulamentos e posturas; 
 
13. A competência prevista no artigo 14.º, do Decreto-Lei 
n.º 370/99, de 18 de setembro, nos termos constantes dos 
artigos 11.º e 13.º, do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 
julho, no que concerne ao licenciamento de 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos alimentares, bem como de estabelecimentos de 
comércio de produtos não alimentares e de prestação de 
serviços, cujo funcionamento envolve riscos para a saúde 
e segurança das pessoas; 
 
14. As competências previstas no artigo 9.º, n.º 4, no 
artigo 12.º, n.º 1, no artigo 18.º, n.º 4 e artigo 19.º, do 
Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 
relativamente ao licenciamento da instalação e 
funcionamento dos recintos de espectáculos e de 
divertimentos públicos; 
 
15. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 16 de dezembro, com a possibilidade de 
subdelegação, designadamente: 
 
a) A prevista no artigo 5.º, relativamente ao licenciamento 
do exercício da actividade de guarda-nocturno; 
 
b) A prevista no artigo 20.º, relativamente ao registo de 
máquinas de diversão; 
 
16. A competência prevista no artigo 14.º, do Decreto-Lei 
n.º 320/2002, de 28 de dezembro, referente à manutenção 
e inspecção de ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes, no que diz respeito à 
instrução do processo de contra-ordenação e aplicação de 
coimas e sanções acessórias; 
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17. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
209/2008, de 29 de outubro, retificado pelas Declarações 
de Retificação n.º 77-A/2008, de 26 de dezembro, e 
15/2009, de 10 de fevereiro, relativamente ao registo e 
respectivos procedimentos no âmbito do Regime de 
Exercício da Actividade Industrial (REAI), com a 
possibilidade de subdelegação. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
executar as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
2. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 
 
3. A competência prevista na al. l), do n º 2, do artigo 64.º, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de janeiro, para promover e apoiar a 
realização de eventos relacionados com a actividade 
económica de interesse municipal; 
 
4. A competência prevista na alínea m), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para assegurar, em 
parceria ou não com outras entidades públicas ou 
privadas, nos termos da lei, o levantamento, classificação, 
administração, manutenção, recuperação e divulgação do 
património cultural e urbanístico do município, a exercer 
nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
5. A competência prevista na alínea d), do n.º 5, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para emitir 
licenças, matrículas, livretes e transferências de 
propriedade e respectivos averbamentos e proceder a 
exames, registos, e fixação de contingentes relativamente a 
veículos, nos casos legalmente previstos; 
 
6. A competência prevista na alínea a), do n.º 5, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para conceder licenças nos casos e nos termos 
estabelecidos na Lei para estabelecimentos insalubres, 
incómodos, perigosos ou tóxicos; 

 
7. A competência prevista no artigo 12.º, do Decreto-Lei 
n.º 2/98, de 3 de janeiro, na redação que lhe foi conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 265-A/2001, de 28 de setembro, de 
matrícula e emissão de licenças de condução de 
ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 
cm3 e de veículos agrícolas, bem como o seu 
cancelamento, com a possibilidade de subdelegação; 
 
8. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
309/2002, de 16 de dezembro, relativamente aos 
procedimentos com vista ao licenciamento da instalação e 
funcionamento dos recintos de espectáculos e de 
divertimentos públicos; 
 
9. A competência prevista no artigo 18.º, do Decreto-Lei 
n.º 122/79, de 8 de maio, para emitir e renovar cartões 
para o exercício de venda ambulante, com possibilidade de 
subdelegação; 
 
10. A competência prevista no artigo 1.º, da Lei n.º 2/87, 
de 8 de janeiro, de emissão de parecer em processo de 
autorização e licenças de jogos de perícia, máquinas de 
diversão e outras diversões públicas; 
 
11. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 16 de dezembro, com a possibilidade de 
subdelegação, designadamente: 
 
a) A prevista no artigo 10.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de vendedor 
ambulante de lotarias, 
 
b) A prevista no artigo 14.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de arrumador de 
automóveis; 
 
c) A prevista no artigo 18.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de 
acampamentos ocasionais; 
 
d) A prevista no artigo 29.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de realização de 
espectáculos de natureza desportiva e de divertimentos 
públicos; 
 
e) A prevista no artigo 35.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de agências de 
venda de bilhetes para espectáculos públicos; 
 
f) A prevista no artigo 39.º e artigo 40.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de fogueiras e 
queimadas; 
 
g) A prevista no artigo 41.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de realização de 
leilões; 
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12. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
320/2002, de 28 de dezembro, relativamente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes; 
 
13. As competências previstas no Decreto-Regulamentar 
n.º 2-A/2005, 24 de março, relativamente à emissão de 
autorização de utilização das vias públicas param a 
realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou 
outras que possam afectar o trânsito normal; 
 
14. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
69/2003, de 10 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
183/2007, de 9 de maio, e Decreto-Regulamentar n.º 
8/2003, de 11 de abril, alterado pelo Decreto-
Regulamentar n.º 61/2007, de 9 de maio, relativamente ao 
licenciamento da actividade industrial, com a possibilidade 
de subdelegação; 
 
15. As competências previstas no Decreto-Lei n º 
234/2007, de 19 de junho, para o licenciamento dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas, 
nomeadamente: 
 
a) A competência prevista no n.º 2, do artigo 19.º, para 
emissão de autorização especial para serviços de 
restauração ou de bebidas ocasionais e ou esporádicos; 
 
b) A competência prevista no n.º 3, do artigo 19.º, 
relativamente à convocação da comissão de vistorias no 
âmbito da autorização especial para serviços de 
restauração ou de bebidas ocasionais e ou esporádicos, 
com a possibilidade de subdelegação. 
 
16. Receber os pedidos de instalação, modificação, 
comunicações de encerramento, e demais documentação 
no âmbito da instalação e modificação dos 
estabelecimentos de comércio ou de armazenagem de 
produtos não alimentares e de prestação de serviços cujo 
funcionamento pode envolver riscos para a saúde e 
segurança das pessoas, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 
259/2007, de 17 de julho, assim como, encaminhar tais 
pedidos, quando necessário, para o Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
17. A competência prevista nos n º s 2 e 3, do artigo 29.º, 
do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho no âmbito 
da utilização de fogo-de-artifício e outros artefactos 
pirotécnicos, em todos os espaços rurais da área territorial 
deste Município, durante o período crítico. 
 
18. A competência prevista no artigo 15.º, do Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de janeiro, para a emissão de licença 
especial de ruído, no âmbito do Regime Geral do Ruído; 
 
19. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 370/99, 
de 18 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2002, 
de 24 de janeiro, no que diz respeito aos procedimentos 
com vista ao licenciamento de estabelecimentos de 

comércio ou armazenagem de produtos alimentares, bem 
como de estabelecimentos de comércio de produtos não 
alimentares e de prestação de serviços, cujo 
funcionamento envolve riscos para a saúde e segurança 
das pessoas; 
 
20. A competência prevista no artigo 12.º, do Decreto-Lei 
n.º 251/98, de 11 de agosto, no que diz respeito ao 
licenciamento dos veículos de transporte em táxi, bem 
como as previstas no artigo 27.º, n.º 2, do mesmo 
diploma, para o processamento das contraordenações; 

 
IV 

 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar à delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3, do 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, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3, do artigo 65.º, do 
mesmo diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 252, 2.ª Série, do Despacho n.º 
16632/2012, de 31 de dezembro, relativo à Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, 
efectuada em cumprimento do n.º 6, do artigo 10.º, do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, revogo o 
meu Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 42/PRES/2011, publicado em 25 
de janeiro de 2011, no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, ao abrigo do disposto no 
artigo 40.º, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 02/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no Vereador 
Hugo Manuel dos Santos Martins 
 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º, da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 
2009, e publicada no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 2009, em 
cumprimento do disposto no artigo 91.º, n.º 2, da Lei n º 
169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 
 
Que, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, a qual procedeu à adaptação à 
administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, foi aprovada, na 10.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal, de 27 de novembro de 2012, a 
Estrutura Flexível deste Órgão, e em 10 de dezembro de 
2012, procedeu-se à aprovação, na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, da Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, diploma que estabelece o 
Regime Jurídico da Organização dos Serviços das 
Autarquias Locais. 
 
A necessidade de proceder à distribuição de novas 
funções, no exercício da competência prevista no artigo 
69.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
atual redação; 

 
I 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65.º, n.º 2 e 69.º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e em 
conjugação com os 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 as minhas 
competências próprias e subdelego as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, na deliberação 
tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de 
novembro de 2009, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 
2009, no Senhor Vereador HUGO MANUEL DOS 
SANTOS MARTINS. 
 

As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES, COM EXCLUSÃO DA 
DIVISÃO DE HABITAÇÃO E INOVAÇÃO SOCIAL E 
DA DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS. 
 
a)Controlar, em coordenação com o Departamento 
Jurídico e de Gestão Financeira e Patrimonial, a execução 
orçamental e financeira dos Planos de Investimentos, 
quanto às obras e concursos sob a sua responsabilidade, 
assegurar a elaboração dos estudos e projetos relativos a 
infraestruturas, equipamentos e instalações municipais, 
planear e executar as respetivas obras, através do 
lançamento de concursos de empreitadas ou por 
administração direta, bem como fiscalizar e acompanhar a 
execução das referidas obras; 
b)Planear a execução das obras contempladas nos Planos 
de Investimento aprovados, calendarizando as diferentes 
fases de execução das mesmas de acordo com os objetivos 
definidos superiormente; 
c)Planear as obras necessárias de manutenção em 
Equipamentos Coletivos e Instalações Municipais da 
responsabilidade da Câmara Municipal, em coordenação 
com as entidades encarregues da sua gestão e em 
observância do Plano de Investimentos aprovado; 
d)Promover e controlar os atos administrativos previstos 
na lei para os processos de empreitadas e fornecimentos 
de obras públicas, a partir do ato de celebração dos 
respetivos contratos iniciais; 
e)Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos 
contratos de empreitadas e fornecimentos, em 
representação do dono de obra, desenvolvendo os 
necessários procedimentos administrativos e técnicos 
previstos na função de fiscalização; 
f)Assegurar a conservação e manutenção das instalações e 
equipamentos municipais, ou sob responsabilidade 
municipal; 
g)Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos 
diversos equipamentos existentes nas instalações 
municipais, nomeadamente aparelhos de ar condicionado, 
elevadores;  
h)Programar e lançar empreitadas necessárias à 
prossecução dos seus objetivos, fiscalizar as obras e 
garantir o respetivo controlo de qualidade; 
i)Acompanhamento das ações delegadas nas Juntas de 
Freguesia nas áreas de:  
1) – Manutenção e conservação de escolas e jardim-de-
infância; 
2) – Manutenção, conservação e gestão de mercados; 
3) – Manutenção, conservação e gestão de recintos 
desportivos cobertos e descobertos e campos de ténis; 
4) – Manutenção e conservação de pavimentos 
rodoviários e pedonais e limpeza e conservação de bermas 
e valetas. 
j)Assegurar a elaboração de estudos e projetos relativos a 
instalações municipais e equipamentos coletivos de 
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responsabilidade municipal a construir, reconstruir, 
ampliar, remodelar e conservar; 
k)Prestar assistência técnica às obras municipais;  
l)Assegurar a construção, manutenção e conservação da 
rede viária, nomeadamente: vias, estacionamentos, 
passeios, pontes e caminhos; 
m)Promover a construção de parques e zonas verdes, de 
acordo com os projetos definidos e aprovados 
superiormente; 
n)Assegurar a construção, manutenção e conservação de 
espaços urbanos; 
o)Promover e acompanhar, em estreito contacto e 
articulação com os operadores públicos e privados, um 
adequado sistema de transportes, bem como definir as 
zonas de transporte de automóveis de aluguer de ligeiros 
de passageiros; 
p)Elaborar estudos e projetos relativos às acessibilidades 
municipais e intermunicipais, visando o desenvolvimento 
e consolidação da estrutura viária prevista no Plano 
Diretor de Acessibilidades Municipais 
(P.D.A.M./P.D.R.V.M.); 
q)Assegurar o planeamento, programação e coordenação 
de iniciativas e empreendimentos, municipais ou em 
parceria, de carácter imperativo ou estratégico para o 
desenvolvimento concelhio no domínio das 
acessibilidades. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g), do n.º 1, do 
referido artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, 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 n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 
 
3. A competência prevista na alínea h), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea m), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para assinar 
ou visar a correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) 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. 
 
5. A competência prevista na alínea v), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para promover a 
publicação das decisões previstas no artigo 91.º, do citado 
diploma. 
 
6. A competência prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afetos às unidades e 
subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
excepção dos actos relativos à constituição, modificação 
ou extinção da respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
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d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 
dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respectivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
7. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 40.º, n.º 3, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
8. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores 
em funções públicas; 
 
9. A competência prevista na alínea j), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para promover a 
execução, por administração direta ou empreitada, das 

obras, assim como proceder à aquisição de bens e 
serviços, nos termos da lei. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
executar as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
2. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 
 
3. Autorizar a realização das despesas orçamentadas com 
empreitadas até ao limite de € 37.500,00 (trinta e sete mil e 
quinhentos euros), ao abrigo do Despacho n.º 
1/PRES/2012, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, de 24 de janeiro, 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 n.º 162/99, de 14 de setembro 
e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, nos 
termos do artigo 109.º, do Código dos contratos Públicos, 
publicado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, conjugado com o artigo 69.º, n.º 2, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro; 
 
4. A competência prevista no artigo 6.º, n.º 1 e n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, para a 
sinalização de vias públicas municipais. 

 
IV 

 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar à delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3, do 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, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3, do artigo 65.º, do 
mesmo diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 252, 2.ª Série, do Despacho n.º 
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16632/2012, de 31 de dezembro, relativo à Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, 
efectuada em cumprimento do n.º 6, do artigo 10.º, do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, revogo o 
meu Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 43/PRES/2011, publicado em 25 
de janeiro de 2011, no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, ao abrigo do disposto no 
artigo 40.º, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 03/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas na 
Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi 
 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º, da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 2009, em 
cumprimento do disposto no artigo 91.º, n.º 2, da Lei n º 
169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 
 
Que, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, a qual procedeu à adaptação à 
administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, foi aprovada, na 10.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal, de 27 de novembro de 2012, a 
Estrutura Flexível deste Órgão, e em 10 de dezembro de 
2012, procedeu-se à aprovação, na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, da Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, diploma que estabelece o 
Regime Jurídico da Organização dos Serviços das 
Autarquias Locais. 

 
A necessidade de proceder à distribuição de novas 
funções, no exercício da competência prevista no artigo 
69.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
atual redação; 
 
I 
Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65.º, n.º 2 e 69.º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e em 
conjugação com os 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 as minhas 
competências próprias e subdelego as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, na deliberação 
tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de 
novembro de 2009, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 
2009, na Senhora Vereadora MARIA FERNANDA 
MARCELO FARIA DUARTE FRANCHI. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. DIVISÃO DE HABITAÇÃO E INOVAÇÃO SOCIAL. 
 
a)Programar, executar e assegurar a execução de projetos 
de edifícios habitacionais de custos controlados, 
infraestruturas, equipamentos e arranjos exteriores no 
âmbito de empreendimentos de habitação social; 
b)Promover a cooperação técnica com entidades 
exteriores à Câmara com quem esta estabeleça parcerias 
no âmbito da promoção e requalificação de 
empreendimentos de habitação de custos controlados; 
c)Promover, em articulação com a Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes, com o 
Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração Geral e 
de acordo com o previsto no Plano Diretor Municipal a 
constituição de uma bolsa de terrenos, com vista à 
promoção da construção de empreendimentos 
habitacionais de âmbito social; 
d)Desenvolver estudos urbanísticos com vista à promoção 
de habitação de custos controlados, em coordenação com 
os serviços municipais competentes e propor a 
implantação e volumetria, caracterização urbana e inserção 
na rede viária envolvente; 
e)Assegurar a execução das políticas municipais de 
habitação no âmbito da reabilitação, manutenção e 
conservação do parque habitacional municipal; 
f)Promover todas as diligências e procedimentos 
necessários à reabilitação/requalificação do parque 
habitacional degradado do concelho, com exceção dos 
procedimentos relativos às empreitadas, no âmbito de 
planos e programas de reabilitação existentes ou a criar; 
g)Determinar, no âmbito desses programas, a execução de 
obras de conservação necessárias à correção de más 
condições de segurança ou salubridade das habitações, 
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precedidas de vistoria e desencadear e implementar o 
processo de obras coercivas nas mesmas, de acordo com 
o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; 
h)Assegurar a gestão social dos núcleos de alojamento 
provisório e das áreas abrangidas por programas de 
realojamento, promovendo a implementação de políticas, 
programas e projetos de intervenção comunitária; 
i)Assegurar o recenseamento das famílias residentes em 
alojamentos precários, incluídos em programas e/ou 
operações de realojamento; 
j)Promover a realização de estudos com vista à avaliação 
das condições sócio habitacionais das famílias residentes 
no parque habitacional municipal e nos núcleos de 
construções precárias sob a sua responsabilidade; 
k)Desenvolver as ações necessárias ao realojamento das 
famílias incluídas em programas com esse objetivo; 
l)Acompanhar e apoiar os agregados familiares 
recenseados no âmbito do PER nas fases pré e pós 
realojamento; 
m)Assegurar a gestão do parque habitacional que lhe 
esteja confiado; 
Promover a participação e inserção social dos moradores 
dos bairros sob sua gestão; 
o)Efetuar o atendimento e acompanhamento dos 
munícipes, no âmbito das carências habitacionais e propor 
medidas adequadas para a resolução dos problemas 
identificados; 
p)Promover o intercâmbio de informação e colaboração 
técnica com outros serviços do município e entidades 
exteriores à Câmara no contexto do acompanhamento de 
casos sociais específicos, cuja problemática inclua a 
habitação; 
q)Implementar os Protocolos de Cooperação que venham 
a ser celebrados pela Câmara com entidades públicas e/ou 
privadas no contexto da intervenção social e comunitária 
em bairros municipais e áreas de alojamento provisório 
sob a sua gestão; 
r)Coordenar o funcionamento dos Gabinetes de 
Intervenção Social já existentes e os que venham a ser 
criados, na ótica de descentralização dos serviços de 
atendimento e intervenção social no âmbito das suas 
competências; 
s)Assegurar a não proliferação de novas construções 
precárias para fins habitacionais bem como 
prevenir/impedir ocupações ilegais quer em núcleos de 
alojamentos precários quer no contexto do parque 
habitacional municipal; 
t)Elaborar a carta social de equipamentos e serviços como 
instrumento de planeamento da intervenção municipal na 
área da Ação social; 
u)Promover políticas/projetos/iniciativas e apoiar 
programas integrados de ação social, em parceria com as 
entidades sociais, visando a inclusão social dos grupos 
sociais mais desfavorecidos; 
v)Incentivar e promover a criação de estruturas e 
atividades de apoio aos grupos socialmente vulneráveis, 
com especial incidência nas zonas sujeitas a processos 
sociais mais complexos; 

w)Apoiar as entidades sem fins lucrativos, legalmente 
constituídas, sedeadas e/ou a desenvolver atividades de 
intervenção social no Concelho de Odivelas, 
designadamente as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, Organizações Não Governamentais 
(ONG`s), promovendo e articulando ações conjuntas; 
x)Executar medidas de política social destinadas a grupos 
sociais específicos nomeadamente de apoio à Infância, 
Terceira Idade, Deficiência, Sem-abrigo e demais 
população; 
y)Prevenção, intervenção e acompanhamento de situações 
de pobreza e exclusão social, através da mobilização de 
recursos existentes na comunidade e/ou atribuição de 
subsídios/apoios pontuais; 
z)Promover campanhas de sensibilização e ações de 
carácter formativo em temáticas específicas na área da 
intervenção social; 
aa)Articular/colaborar com as estruturas locais de apoio 
às crianças em situação de risco e/ou outros grupos em 
situação de vulnerabilidade; 
bb)Operacionalizar o Programa da Rede Social no 
Concelho e assegurar o respetivo acompanhamento 
técnico e administrativo, tendo em vista o cumprimento 
dos princípios e objetivos deste programa;   
cc)Promover uma plataforma de participação de entidades 
públicas, privadas e de solidariedade, dinamizando e 
apoiando a criação e funcionamento de parcerias locais; 
dd)Promover a captação de recursos para servir e 
beneficiar os cidadãos residentes em Odivelas; 
ee)Assegurar a participação e integração do Município em 
redes locais, regionais, nacionais e transnacionais, 
comissões de acompanhamento, conselhos consultivos ou 
qualquer outra estrutura que permita captar recursos para 
a intervenção social;  
ff)Dinamizar o Banco de Voluntariado (BV) na área social 
vocacionado para colaborar com as diversas 
instituições/entidades do Concelho e/ou pessoas em 
situação de dependência, isolamento e solidão ou em 
qualquer outra situação de interesse social e comunitário 
que possa ser suscetível de voluntariado; 
gg)Dinamizar a cidadania e a participação das pessoas com 
deficiência, nomeadamente através do apoio técnico no 
âmbito do Serviço de Informação e Mediação para 
Pessoas com Deficiência (SIM-PD); 
hh)Assegurar o funcionamento do Serviço Municipal  de 
Transportes Especiais (SMTE) dirigido à população 
deficiente, desde que se encontrem a frequentar um 
estabelecimento de ensino e/ou uma Instituição de 
Deficiência; 
ii)Promover a construção e gestão de equipamentos 
sociais  em parceria com as entidades sociais. 
 
2.DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCATIVA, 
JUVENTUDE, CULTURA E AMBIENTE, COM 
EXCLUSÃO DA DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO, 
PATRIMÓNIO CULTURAL E BIBLIOTECAS 
 
2.1. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E INTERVENÇÃO 
SÓCIOEDUCATIVA 
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a)Participar na conceção e planeamento do sistema 
educativo local, designadamente, na monitorização e 
revisão da Carta Educativa do Município em articulação 
com os serviços municipais, na dinamização do Conselho 
Municipal de Educação e na definição anual da rede 
educativa local em articulação com o serviço competente 
da Administração Central; 
b)Assegurar a representação do Município, no Conselho 
Geral, órgão de direção estratégica, dos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas do Município de Odivelas, 
promovendo o desenvolvimento e consolidação da 
autonomia das escolas; 
c)Participar no planeamento e programação das novas 
construções escolares no que diz respeito às escolas de 
todos os níveis de ensino da rede pública, em articulação 
com os serviços municipais, com o serviço competente da 
Administração Central e com os agrupamentos de escolas 
e escolas não agrupadas; 
d)Participar na monitorização e definição de prioridades 
de intervenção ao nível da requalificação, ampliação e 
manutenção, no que diz respeito às escolas do ensino 
básico e aos jardins-de-infância da rede pública, em 
articulação com os Órgãos de Gestão dos Agrupamentos 
de Escolas e o Departamento de Obras Municipais, 
Habitação e Transportes; 
e)Assegurar a gestão das escolas do ensino básico e dos 
jardins-de-infância da rede pública, designadamente 
quanto à renovação e requalificação, do mobiliário e 
equipamento escolar, assim como, a atribuição de verbas 
para adquirir material didático, e para fazer face a despesas 
de funcionamento corrente; 
f)Executar ações no âmbito da ação social escolar, 
designadamente, a aquisição de manuais escolares, a 
atribuição de verbas para material escolar aos alunos 
carenciados do ensino básico, e comparticipação no custo 
das refeições dos alunos do pré-escolar e do ensino 
básico; 
g)Assegurar a gestão dos refeitórios escolares dos jardins-
de-infância e das escolas do ensino básico; 
h)Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não docente 
do pré-escolar e do ensino básico em articulação com os 
serviços municipais e os órgãos de direção dos 
agrupamentos de escolas; 
i)Assegurar a gestão dos Transportes Escolares, de acordo 
com a legislação em vigor; 
j)Assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular 
nas escolas do 1º ciclo do ensino básico e a Componente 
de Apoio à Família nos jardins-de-infância; 
k)Desenvolver ações conducentes à celebração de 
Acordos de Colaboração e Cooperação com diferentes 
Instituições Educativas e outras entidades consideradas de 
interesse para a promoção de um sistema educativo mais 
qualificado; 
l)Implementar e prestar apoio às bibliotecas escolares nos 
estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico do 
Concelho de Odivelas. 
 
2.2. DIVISÃO DE JUVENTUDE E 
DESENVOLVIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
 

a)Assegurar a participação do Município nas ações levadas 
a cabo pela Associação Internacional das Cidades 
Educadoras, dentro de um contexto mais vasto da 
implementação dos princípios da Carta das Cidades 
Educadoras no Concelho; 
b)Assegurar a representação do Município, no Conselho 
Geral, órgão de direção estratégica, dos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas do Município de Odivelas, 
promovendo o desenvolvimento e consolidação da 
autonomia das escolas; 
c)Promover a dinamização de Projetos próprios que visem 
o desenvolvimento pessoal, social, e cultural das crianças e 
jovens, inseridos no apoio à educação extracurricular e às 
atividades complementares de ação educativa; 
d)Colaborar com a Comunidade Educativa em Projetos e 
iniciativas que potenciem a função sócio - educativa da 
Escola, a promoção da qualidade das aprendizagens e o 
combate ao abandono escolar precoce e à exclusão social; 
e)Colaborar com entidades diversas na formação de 
pessoal docente e não docente, através do Centro de 
Recursos e Animação Pedagógica; 
f)Criar condições para a implementação de ações de 
educação ao longo da vida, através da criação de parcerias 
com diferentes Agentes Educativos, incluindo o apoio à 
dinamização da Universidade Sénior de Odivelas; 
g)Apoiar iniciativas dos Agentes Educativos Locais, 
conducentes ao desenvolvimento da ligação da Escola à 
Formação e Inserção Profissional e cooperar com outros 
serviços, organismos e entidades, públicas e privadas, 
tendo em vista a realização de ações conjuntas em matéria 
de educação e formação profissional; 
h)Colaborar com a Comunidade Educativa e com o 
serviço competente da Administração Central, na 
promoção de ações de desenvolvimento físico - motor nas 
escolas e nas iniciativas do Desporto Escolar; 
i)Promover ações conducentes à difusão massiva das 
Tecnologias de Informação e Comunicação no processo 
educativo; 
j)Promover e apoiar Programas e Projetos de Educação 
Inclusiva, adequados às necessidades educativas especiais 
das crianças e jovens; 
k)Implementar o Observatório da Qualidade e Sucesso 
Educativo no Município de Odivelas; 
l)Assegurar a execução da política e dos objetivos 
municipais definidos para a área da juventude, 
promovendo e apoiando projetos que visem uma maior 
diversidade e qualidade de atividades/serviços, em 
desejável articulação com outros serviços municipais e/ou 
instituições/associações que atuem na área, assegurando 
ainda a gestão da Casa da Juventude; 
m)Implementar e dinamizar o Conselho Municipal da 
Juventude; 
n)Implementar e apoiar projetos que contribuam, de 
forma inequívoca, para a prevenção de comportamentos 
de risco e de fatores de exclusão dos jovens, promovendo 
o empreendedorismo e inovação, fatores determinantes 
para a qualificação da vida profissional. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
 Ano XIV – Edição Especial N.º 1 – 8 de janeiro de 2013  

52 
 

o)Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, formal 
e/ou informal, criando as condições para o exercício de 
uma cidadania ativa a nível social e cultural; 
p)Assegurar diretamente os serviços de informação e 
apoio aos jovens, facilitando o acesso a oportunidades e 
mecanismos específicos de apoio, existentes em diversos 
âmbitos. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g), do n.º 1, do 
referido artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, 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 n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 
 
3. A competência prevista na alínea h), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea m), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para assinar 
ou visar a correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 

Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) 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. 
 
5. A competência prevista na alínea v), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para promover a 
publicação das decisões previstas no artigo 91.º, do citado 
diploma. 
 
6. A competência prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afetos às unidades e 
subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
excepção dos actos relativos à constituição, modificação 
ou extinção da respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 
dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respectivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
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7. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 40.º, n.º 3, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
8. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores 
em funções públicas; 
 
9. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua conservação. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea l), do n.º 1, do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para apoiar ou 
comparticipar no apoio à ação social escolar e às 
atividades complementares no âmbito de projetos 
educativos, nos termos da lei; 
 
2. A competência prevista na alínea m), do n.º 1, do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para organizar e gerir 
os transportes escolares; 
 

3. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
executar as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
4. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 
 
5. A competência prevista na alínea c), do n.º 4, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade, para participar na 
prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou 
dependentes, em parceria com as entidades competentes 
da administração central, e prestar apoio aos referidos 
estratos sociais, pelos meios adequados e nas condições 
constantes de regulamento municipal; 
 
6. A competência prevista na alínea b), do n.º 5, do Artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade para realizar 
vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a 
atividade fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por 
esta definidos; 

 
IV 

 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá a delegada prestar à delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3, do 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, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3, do artigo 65.º, do 
mesmo diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 252, 2.ª Série, do Despacho n.º 
16632/2012, de 31 de dezembro, relativo à Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, 
efectuada em cumprimento do n.º 6, do artigo 10.º, do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, revogo o 
meu Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 44/PRES/2011, publicado em 25 
de janeiro de 2011, no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, ao abrigo do disposto no 
artigo 40.º, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro. 
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O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 4/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no Vereador 
Paulo César Prata Teixeira 
 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º, da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 2009, em 
cumprimento do disposto no artigo 91.º, n.º 2, da Lei n º 
169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 
 
Que, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, a qual procedeu à adaptação à 
administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, foi aprovada, na 10.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal, de 27 de novembro de 2012, a 
Estrutura Flexível deste Órgão, e em 10 de dezembro de 
2012, procedeu-se à aprovação, na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, da Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, diploma que estabelece o 
Regime Jurídico da Organização dos Serviços das 
Autarquias Locais. 
 
A necessidade de proceder à distribuição de novas 
funções, no exercício da competência prevista no artigo 
69.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
atual redação; 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65.º, n.º 2 e 69.º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e em 
conjugação com os 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 as minhas 
competências próprias e subdelego as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, na deliberação 
tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de 
novembro de 2009, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 
2009, no Senhor Vereador PAULO CÉSAR PRATA 
TEIXEIRA. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1.DEPARTAMENTO JURIDICO E DE GESTÃO 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal, com 
exclusão do Setor de Notariado 
a)Prestar informação técnico-jurídica sobre quaisquer 
questões ou processos que lhe sejam submetidos pela 
Câmara ou pelo Presidente; 
b)Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, 
deliberações dos órgãos do Município no âmbito das suas 
atribuições; 
c)Garantir o bom funcionamento dos serviços e a eficaz 
gestão dos mesmos ao serviço da administração 
municipal; 
d)Instruir os processos de contraordenações, nos termos 
da lei, bem como assegurar o seu acompanhamento em 
Juízo em caso de recurso; 
e)Dar parecer sobre as reclamações ou recursos graciosos 
bem como sobre petições ou exposições sobre atos e/ou 
omissões dos órgãos municipais ou procedimentos dos 
serviços; 
f)Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na 
participação, a que esta for chamada, em processos 
legislativos e regulamentares; 
g)Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, 
deliberações e decisões dos órgãos do Município nos 
limites das suas atribuições, participar as infrações 
ocorridas cabendo-lhe igualmente a execução de 
mandados; 
h)Desenvolver uma ação preventiva e pedagógica, 
esclarecendo, quando for caso disso, quais os modos mais 
adequados de dar cumprimento à lei, aos regulamentos e 
às decisões dos órgãos autárquicos; 
i)Colaborar com os diversos serviços municipais ou com 
entidades externas na área das suas atribuições ou na 
resolução de outros assuntos de interesse municipal; 
j)Detetar e promover o embargo e participação da prática 
de ilícitos contraordenacionais das operações urbanísticas 
que, estando sujeitas a licenciamento ou autorização, dele 
não hajam sido objeto, promovendo os demais 
procedimentos previstos por lei ou regulamento, com 
vista ás correspondentes cominações; 
k)Proceder à apreciação dos processos decorrentes da 
atividade da sua área funcional específica, respeitantes a 
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obras ilegais, pedidos de vistoria, diligências e denúncias 
diversas; 
l)Assegurar a remoção de viaturas em estacionamento 
abusivo e/ou abandonadas e proceder à tramitação 
administrativa e destino final das mesmas; 
m)Proceder à fiscalização do ruído produzido por 
atividades ruidosas permanentes de licenciamento 
municipal, intervindo preventivamente, através da emissão 
de pareceres, no âmbito dos processos de licenciamento 
das referidas atividades. 
 
 
2.DEPARTAMENTO DE GESTÃO E 
ORDENAMENTO URBANÍSTICO, COM 
EXCLUSÃO DO SETOR DE RECONVERSÃO 
URBANA DE ÁREAS CRITICAS, QUE INTEGRA 
A DIVISÃO DE REABILITAÇÃO E 
RECONVERSÃO URBANA; 
 
a)Assegurar a instrução dos procedimentos relativos ao 
licenciamento e autorização de operações urbanísticas e 
elaborar os adequados instrumentos de planeamento, 
gestão urbanística na perspetiva de transformação física e 
do uso do solo; 
b)Acompanhar o processo de recuperação de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal localizadas em áreas críticas do 
Município de Odivelas;  
c)Assegurar o processo de elaboração/revisão, 
implementação do PDM de Odivelas, em articulação com 
o PROT; 
d)Assegurar os procedimentos e mecanismos que 
operacionalizem as orientações estratégicas definidas pelo 
executivo municipal, com articulação com as diferentes 
unidades orgânicas municipais; 
e)Instruir e informar, em conformidade com o Plano 
Diretor Municipal e outros regulamentos e instrumentos 
de planeamento em vigor, e demais legislação aplicável, 
todos os procedimentos de licenciamento e autorização de 
operações urbanísticas, da competência dos órgãos 
municipais ou sobre que estes devam pronunciar-se, 
quando apresentados por entidades exteriores ao 
Município; 
f)Gerir os procedimentos relativos a operações de 
loteamento, bem como a obras particulares, até à vistoria 
final e à emissão do alvará de licença de construção, 
respetivamente, assegurando a conformidade das obras 
com os projetos e regulamentos aprovados; 
g)Assegurar os procedimentos administrativos relativos à 
prestação de cauções, cedências patrimoniais e ao 
cumprimento de outras obrigações dos promotores, no 
quadro dos respetivos financiamentos; 
h)Elaborar alvarás de licença e de autorização de 
loteamento e de obras de urbanização; 
i)Assegurar todo o procedimento administrativo relativo à 
recuperação e legalização das áreas urbanas de génese 
ilegal, como tal formalmente delimitadas ou não, em 
conformidade com as normas legais e regulamentares; 
j)Assegurar as atividades de medição de projetos, 
liquidação de taxas e outras receitas municipais das 

AUGI’s e áreas equivalentes, nos termos da lei e dos 
regulamentos municipais, normativo para as AUGI’s e do 
Regulamento de Taxas e outras Receitas; 
k)Assegurar a articulação com as associações de 
proprietários, associações de moradores e administrações 
conjuntas e participar nas assembleias de administração 
conjunta, nos termos da Lei; 
l)Promover a elaboração de planos e estudos necessários à 
recuperação e legalização dos diversos aglomerados 
ilegais, nos termos da Lei, na modalidade de reconversão 
de iniciativa municipal; 
m)Instruir os procedimentos relativos a projetos de 
loteamento e de construção localizados nos aglomerados 
ilegais e promover a legalização das edificações existentes, 
no quadro dos planos ou parâmetros urbanísticos 
aprovados; 
n)Verificar a conformidade da execução das operações 
urbanísticas superiormente determinadas com os projetos 
aprovados e as condições do licenciamento ou 
autorização, promovendo o embargo e participação de 
ilícitos contraordenacionais, e os demais procedimentos 
previstos por lei ou regulamento; 
o)Efetuar os demais procedimentos necessários à 
prevenção e contenção de infrações de âmbito urbanístico 
após a emissão das autorizações ou dos licenciamentos 
previamente aprovados de forma a contribuir para a 
fluidez e a boa regularidade dos processos de obras 
particulares; 
p)Elaborar os estudos e planos municipais de 
ordenamento do território considerados necessários a uma 
adequada dinâmica de urbanização do Município, ao 
reordenamento e requalificação de zonas urbanas 
degradadas e aglomerados deficientemente inseridos na 
malha urbana, bem como a qualificação dos núcleos 
históricos das diversas localidades; 
q)Coordenar iniciativas e projetos especiais, que assumam 
uma importância estratégica no desenvolvimento e 
qualificação do território. 
 
3.DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO: 
 
a) Apoiar e colaborar com o associativismo desportivo, 
em especial os clubes/coletividades desportivas com 
estatuto de utilidade pública, no estrito cumprimento dos 
seus objetivos de promoção, generalização e 
desenvolvimento do Desporto; 
b) Implementar um programa de apoios financeiros ao 
associativismo desportivo, assente em normas e critérios 
objetivos, garantindo os princípios de rigor, transparência 
e imparcialidade; 
c) Apoiar e garantir a organização de eventos desportivos, 
quer da iniciativa do Município, quer de parcerias 
estabelecidas com o movimento associativo desportivo 
concelhio, quer ainda eventos resultantes de parcerias 
externas; 
d) Promover o desenvolvimento do Desporto, através da 
adoção de programas e projetos que visem a diversificação 
da oferta desportiva, o aumento do número de 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
 Ano XIV – Edição Especial N.º 1 – 8 de janeiro de 2013  

56 
 

praticantes, a manutenção da sua saúde e condição física e 
a melhoria da qualidade das práticas, no âmbito das 
diversas vertentes do Desporto, designadamente na 
formação, recreação e lazer e rendimento: 
e) Coordenar a elaboração da Carta Desportiva do 
Concelho de Odivelas (CDCO), em estreita articulação 
com os demais sectores da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, como instrumento de planeamento e suporte 
à definição da política desportiva municipal; 
f) Assegurar a valorização da qualidade dos recursos 
humanos direta e indiretamente relacionados com o 
Desporto, considerando a criação de um Programa de 
Formação e de um Programa de Documentação no 
Desporto; 
g) Criar um Sistema de Informação Desportiva (SID), 
como instrumento complementar de apoio à decisão; 
h) Criar o Plano Municipal de «Mobilidade Sustentável»; 
i) Desenvolver as ações necessárias que visem a 
qualificação dos equipamentos desportivos municipais, de 
modo a salvaguardar a sua qualidade, adequação para as 
diferentes práticas desportivas e segurança dos seus 
utilizadores; 
j) Promover a máxima rentabilização da utilização das 
instalações desportivas municipais, através de 
programação de atividades e otimização de protocolos. 
 
4.SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL: 
 
a)Assegurar a articulação e colaboração com a autoridade 
de proteção civil existente a nível central, bem como 
demais agentes de Proteção Civil; 
b)Assegurar o cumprimento das competências 
decorrentes da Lei de Bases da Proteção Civil adaptada à 
escala Municipal;  
c)Acompanhar e promover as ações concernentes às 
Associações de Bombeiros Voluntários existentes na área 
do Município, nomeadamente no acompanhamento e 
apoio, financeiro ou outro;  
d)Identificar as situações de maior risco potencial na área 
do Município, promovendo a elaboração, revisão e 
atualização do Plano Municipal de Emergência e demais 
Planos de Emergência Específicos julgados convenientes; 
e)Coordenar o sistema operacional de intervenção de 
Proteção Civil, assegurando a comunicação com os 
Órgãos Municipais e outras entidades públicas;  
f)Colaborar, sempre que solicitado, na elaboração de 
planos de emergência externos; 
g)Implementar e coordenar a Rede Municipal de 
Voluntários de Proteção Civil; 
h)Requerer, em situação de emergência e sempre que se 
julgue de elevada pertinência, a colaboração de outros 
serviços da Câmara Municipal solicitando a sua 
intervenção imediata, garantindo a funcionalidade e a 
eficácia do sistema de proteção civil na resposta às 
situações de emergência; 
i)Apoiar os estabelecimentos de ensino, públicos ou 
particulares e demais instituições ou entidades, na 
elaboração dos seus Planos de Emergência; 

j)Assegurar o alojamento e a assistência imediata e 
transitória das populações vítimas de acidentes graves, 
catástrofes ou calamidades decorrentes de fenómenos 
naturais ou antrópicos; 
k)Promover a realização, pelas entidades legalmente 
competentes, de vistorias a unidades económicas, 
instituições sociais e outras, no que respeita a condições 
de risco propiciadoras de catástrofes; 
l)Promover a adequada informação e sensibilização dos 
cidadãos relativamente às questões da Proteção Civil, 
através de campanhas gerais de prevenção e sensibilização; 
m)Ministrar ações de sensibilização nas Escolas e em 
outras entidades públicas e privadas; 
n)Gerir a Escola Municipal de Proteção Civil. 
 
5.GABINETE DO OBSERVATÓRIO DA CIDADE: 
 
a)Promover a articulação e a interação entre a comunidade 
local e as estruturas municipais no sentido de uma maior 
proximidade e de um diálogo construtivo e permanente na 
definição de políticas locais e na realização de projetos/ 
iniciativas de interesse da comunidade, que visem a 
identificação das necessidades efetivas, bem como a 
potencialização dos recursos com vista a uma maior 
amplitude e otimização dos mesmos;  
b)Apoiar o processo de decisão e de orientação estratégica 
no desenvolvimento sustentado do Município quer em 
matérias de dinâmica estrutural quer conjuntural;  
c)Promover a divulgação de métodos inovadores, criação 
de incentivos para a inovação (prémios de mérito), e 
partilha de informação, criando espaços de 
descentralização de conhecimento com vista a dotar a 
comunidade de competências potencializando uma atitude 
mais participativa e proactiva em torno do 
desenvolvimento estratégico do município; 
d)Prestar apoio à atividade do Provedor do Munícipe, 
disponibilizando o acesso à informação necessária com 
vista à facilitação do processo de tomada de decisão no 
âmbito das funções que lhe estão atribuídas; 
e)Promover a criação de um espaço de informação e 
participação para munícipes com deficiência física, mental 
e psíquica.  
 
6.GABINETE DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO 
E CONHECIMENTO: 
 
a)Promover e orientar o processo de informatização 
municipal de forma a assegurar-lhe coerência, fiabilidade e 
eficácia e, de um modo geral, promover a utilização 
extensiva de tecnologias de informação e de comunicação 
adaptadas à atividade municipal; 
b)Analisar, de modo continuado, no quadro das medidas 
de organização estrutural e funcional dos serviços e de 
desburocratização e modernização administrativa, as 
necessidades e prioridades dos diversos serviços quanto a 
soluções informáticas; 
c)Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos 
de aquisição de equipamentos e de suportes lógicos; 
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d)Assegurar a administração, a manutenção e a adequada 
exploração dos sistemas informáticos e de comunicação 
instalados, incluindo os respetivos sistemas de proteção, 
segurança e controlo de acesso; 
e)Gerir e operar os sistemas municipais de comunicações, 
compreendendo as redes telefónica e de transmissão de 
dados. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g), do n.º 1, do 
referido artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, 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 n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 
 
3. A competência prevista na alínea h), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea m), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para assinar 
ou visar a correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 

Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) 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. 
 
5. A competência prevista na alínea v), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para promover a 
publicação das decisões previstas no artigo 91.º, do citado 
diploma. 
 
6. A competência prevista na alínea z), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
dirigir, em estreita articulação com o Serviço Nacional de 
Proteção Civil, o Serviço Municipal de Proteção Civil, 
tendo em vista o cumprimento dos Planos e Programas 
estabelecidos e a coordenação das atividades a 
desenvolver no domínio da Proteção Civil, 
designadamente em operações de socorro e assistência, 
com especial relevo em situações de catástrofe e 
calamidade públicas. 
 
7. A competência prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afetos às unidades e 
subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
excepção dos actos relativos à constituição, modificação 
ou extinção da respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 
dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
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estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respectivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
g) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 40.º, n.º 3, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
9. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores 
em funções públicas; 
 
10. A competência prevista na alínea l), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
conceder, nos casos e nos termos previstos na lei, licenças 
ou autorizações de utilização de edifícios; 
 
11. A competência prevista na alínea o), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia com o 
disposto nas leis, regulamentos e posturas; 
 

12. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, para a admissão ou rejeição da 
comunicação prévia referida no artigo 4.º, n.º 4 deste 
diploma legal; com faculdade de subdelegação; 
 
13. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para a concessão da 
Autorização de utilização referida no artigo 4.º, n.º 5 deste 
diploma legal; com faculdade de subdelegação; 
 
14. A competência prevista no artigo 8.º, n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para a direção da instrução 
do procedimento referente ao controlo prévio das 
operações urbanísticas, com faculdade de subdelegação 
nos dirigentes dos serviços municipais; 
 
15. A competência prevista no artigo 11.º, n.º 1, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10, da 
desta disposição, decidir as questões de ordem formal e 
processual que possam obstar ao conhecimento de 
qualquer pedido ou comunicação apresentados no âmbito 
deste diploma, com faculdade de subdelegação nos 
dirigentes dos serviços municipais; 
 
16. A competência prevista no artigo 11.º, n.º 2, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 
desta disposição, proferir despacho de aperfeiçoamento 
do pedido, no prazo de oito dias a contar da respetiva 
apresentação, sempre que o requerimento ou 
comunicação não contenham a identificação do 
requerente ou comunicante, do pedido ou da localização 
da operação urbanística a realizar, bem como no caso de 
faltar documento instrutório exigível que seja 
indispensável ao conhecimento da pretensão e cuja falta 
não possa ser oficiosamente suprida, com faculdade de 
subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais; 
 
17. A competência prevista no artigo 11.º, n.º 3, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
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pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 
desta disposição, proferir despacho de rejeição liminar, 
caso o requerente ou o comunicante não efetuem a 
correção do pedido ou o seu completamente, no prazo de 
15 dias a contar da sua notificação, com faculdade de 
subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais; 
 
18. A competência prevista no artigo 11.º, n.º 4, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para, ao abrigo do n.º 10 
desta disposição, no prazo de 10 dias a contar da 
apresentação do requerimento ou comunicação, proferir 
despacho de rejeição liminar, oficiosamente ou por 
indicação do gestor do procedimento, quando da análise 
dos elementos instrutórios resultar que o pedido seja 
manifestamente contrário às normas legais ou 
regulamentares aplicáveis, com faculdade de subdelegação 
nos dirigentes dos serviços municipais; 
 
19. A competência prevista no artigo 11.º, n.º 11, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março; 
 
20. A competência prevista no artigo 17.º, n.º 3, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para declarar que se mantêm 
os pressupostos de facto e de direito que levaram à 
anterior declaração prévia favorável; 
 
21. A competência prevista no artigo 20.º n.º 5, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para prorrogar, por uma só 
vez e por período não superior a três meses, o prazo para 
apresentação dos projetos de especialidades e outros 
estudos necessários à execução da obra; 
 
22. A competência prevista no artigo 36.º n.º 1, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para no prazo de 20 dias a 
contar da entrega da comunicação e demais elementos a 
que se refere o artigo 35.º, rejeitar a comunicação quando 

verifique que a obra viola as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes 
de plano municipal de ordenamento do território, alvará 
de loteamento, normas técnicas de construção em vigor 
ou os termos de informação prévia existente, com 
faculdade de subdelegação nos dirigentes dos serviços 
municipais; 
 
23. A competência prevista no artigo 58.º, n º s 5 a 7, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
prorrogar o prazo de execução das obras;  
 
24. A competência prevista no artigo 64.º, n.º 2, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
determinar a realização de vistoria;  
 
25. A competência prevista no artigo 75.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para emitir o alvará para a 
realização das operações urbanísticas, com faculdade de 
subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais; 
 
26. A competência prevista no artigo 76.º, n.º 2, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para prorrogar, 
por uma única vez, o prazo para requerer a emissão do 
respetivo alvará de licenciamento ou da autorização;  
 
27. A competência prevista no artigo 79.º, nºs 1 e 2, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
proceder à cassação do alvará ou da admissão da 
comunicação prévia e para comunicá-la à conservatória do 
registo predial competente, para efeitos de anotação à 
descrição ou ao cancelamento do correspondente registo;  
 
28. A competência prevista no artigo 81.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para permitir a execução de 
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trabalhos de demolição ou de escavação e de contenção 
periférica até à profundidade do piso menor da cota, nos 
termos e nas condições estabelecidos; 
 
29. A competência referida no artigo 94.º, n.º 1, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
fiscalizar a realização de quaisquer operações urbanísticas 
previstas neste diploma legal; 
 
30. A competência prevista no artigo 95.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para requerer ao juiz da 
comarca o mandado judicial para entrada no domicílio de 
qualquer pessoa sem o seu o consentimento; 
 
31. A competência prevista no artigo 96.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para ordenar a realização de 
vistorias aos imóveis em que estejam a ser executadas 
operações urbanísticas quando o exercício dos poderes de 
fiscalização dependa da prova de factos que, pela sua 
natureza ou especial complexidade, impliquem uma 
apreciação valorativa de carácter pericial; 
 
32. A competência prevista no artigo 102.º, nº 1, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
embargar obras de urbanização, de edificação ou de 
demolição, bem como quaisquer trabalhos de 
remodelação de terrenos que se encontrem a ser 
executadas em qualquer uma das condições descritas nas 
alíneas a) a c) do n.º 1 do citado artigo; 
 
33. A competência prevista no artigo 102.º, nº 8, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
efetuar o registo do embargo, assim como da sua cessação 
ou caducidade, na conservatória do registo predial 
competente, mediante comunicação do despacho que o 
determinou, procedendo-se aos necessários averbamentos; 
 
34. A competência prevista no artigo 105.º, n.º1, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
ordenar a realização de trabalhos de correção ou alteração 
da obra, fixando um prazo para o efeito, tendo em conta a 
sua natureza e o grau de complexidade dos mesmos; 
 
35. A competência prevista no artigo 106.º, nº 1 e 3, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
ordenar a demolição total ou parcial da obra ou a 
reposição do terreno nas condições em que se encontrava 
antes do início das obras ou trabalhos, fixando um prazo 
para o efeito, sem prejuízo da prévia audição do 
interessado;  
 
36. A competência prevista no artigo 117.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, para proceder à liquidação das 
taxas, em conformidade com o regulamento aprovado 
pela assembleia municipal. 
 
37. A competência prevista na alínea p), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
determinar a instrução de processos de contraordenação e 
aplicação de coimas e sanções acessórias, não sendo 
subdelegáveis as competências de aplicação de coimas e 
sanções acessórias; 
 
38. A competência prevista no artigo 55.º, n.º 5, da Lei n.º 
2/2007, de 15 de janeiro, que aprova a Lei das Finanças 
Locais, para determinar a instrução dos processos de 
contraordenação e para a aplicação das coimas, por 
violação de posturas e de regulamentos de natureza 
genérica e execução permanente do Município; 
 
39. A competência prevista no artigo 98.º, n.º 10, do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que aprova o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, 
alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para determinar 
a instauração dos processos de contraordenação, designar 
instrutor e aplicar as coimas; 
 
40. A competência prevista no artigo 23.º, n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 
relativamente à decisão sobre a instrução dos processos de 
contraordenação, designação de instrutor e aplicação das 
coimas e sanções acessórias; 
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41. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 16 de dezembro, com a possibilidade de 
subdelegação, nomeadamente a prevista no artigo 50.º, n.º 
2, relativamente à decisão de instauração de processos de 
contraordenação e à aplicação de coimas e das sanções 
acessórias; 
 
42. A competência prevista no artigo 27.º, n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, no que diz 
respeito à aplicação de coimas no âmbito da actividade de 
transporte em táxi; 
 
43. A competência prevista no artigo 19.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de dezembro, no que 
concerne à aplicação de coimas por violação das normas 
aplicáveis à identificação de cães e gatos; 
 
44. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 4, do 
Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelos 
Decretos-Leis n.º s 126/96, de 10 de agosto, 216/96, de 
20 de novembro e 111/2010, de 15 de outubro, no que 
respeita à aplicação de coimas por falta de afixação do 
mapa de horário de funcionamento dos estabelecimentos 
de venda ao público e de prestação de serviços; 
 
45. A competência prevista no artigo 14.º, n.º 5, do 
Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro, para a 
instauração de processos de contraordenação, designar 
instrutor e aplicar coimas, no âmbito da instalação e 
funcionamento das estações de radiocomunicações e 
respectivos acessórios; 
 
46. A competência prevista no artigo 40.º, n.º 4, do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, 
para aplicar coimas, no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios; 
 
47. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 1, conjugada 
com o artigo 2.º, n.º 1, al. d), do Decreto-Lei n.º 87/99, de 
19 de março, para a instrução dos processos de 
contraordenação, aplicação de coimas e sanções 
acessórias, no âmbito da angariação de receitas para fins 
de beneficência; 
 
48. A competência prevista no artigo 27.º, do Decreto-Lei 
n.º 411/98, de 30 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 5/2000, de 29 de janeiro, para a instrução de processos 
de contraordenação, aplicação de coimas e sanções 
acessórias, no âmbito do Regime Jurídico da Remoção, 
Transporte, Inumação, Exumação, Transladação e 
Cremação de Cadáveres; 
 
49. As competências previstas no art.º 59.º e 60.º, do 
Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, retificado 
pelas Declarações de Retificação n.º 77-A/2008, de 26 
dezembro, e 15/2009, de 10 de fevereiro, relativamente à 
instrução de processos de contraordenação, aplicação de 

coimas e sanções acessórias no âmbito do Regime de 
Exercício da Actividade Industrial (REAI); 
 
50. As competências previstas no art.º 26.º, n.º 4, do 
Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de março, relativamente à 
instrução de processos de contraordenação, aplicação de 
coimas e sanções acessórias no âmbito do Regime de 
Actividade de Comércio a Retalho e Feiras; 
 
51. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 6, do 
Decreto-Lei n.º 160/2006, de 8 de agosto, que aprova os 
elementos do contrato de arrendamento e os requisitos a 
que obedece a sua celebração para aplicação de coima 
relativamente à inobservância do disposto nos n.º s 1 e 4 
da referida disposição legal por falta de Licença de 
utilização; 
 
52. 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 divida referentes à 
cobrança coerciva de taxas ou de outras receitas 
municipais, suscetíveis de cobrança em sede de execução 
fiscal, com a faculdade de subdelegação, 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 redação atual, que não 
sejam pagas pelos respetivos devedores nos prazos legais 
ou regulamentares estabelecidos.  

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1.A competência prevista na alínea u), do n.º 1, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para decidir 
sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais 
estacionamento públicos; 
 
2. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
executar as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
3. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 
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4. A competência previstas no Decreto-Lei n.º 309/2002, 
de 16 de dezembro, que regula a instalação e 
funcionamento dos recintos de espectáculos e de 
divertimentos públicos, relativamente ao processamento 
das contraordenações, com a possibilidade de 
subdelegação; 
 
5. A competência previstas no artigo 50.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 16 de dezembro, 
relativamente à instrução dos processos de 
contraordenação, com a possibilidade de subdelegação; 
 
6. A competência prevista no artigo 40.º, n.º 3, do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, para 
instauração de processos de contraordenação, no âmbito 
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios. 
 
7. A competência prevista no artigo 30.º, n.º 2, do 
Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, para o 
processamento das contraordenações e aplicação das 
respectivas coimas e sanções acessórias, no âmbito do 
Regulamento Geral do Ruído; 
 
8. A competência prevista no artigo 27.º, n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, no que diz 
respeito aos veículos de transporte em táxi, para o 
processamento das contraordenações; 
 
9. A competência prevista no artigo 20.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, para a instrução 
dos processos de contraordenação e aplicação de coimas e 
sanções acessórias, no âmbito do regime das operações de 
gestão de resíduos; 
 
10. A competência prevista no artigo 70.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, para a 
instrução dos processos de contraordenação e aplicação 
de coimas e sanções acessórias, no âmbito do regime geral 
da gestão de resíduos; 
 
11. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 1, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, para conceder a licença prevista 
no n.º 2 do artigo 4.º, do mesmo diploma, com 
possibilidade de subdelegação; 
 
12. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 3 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, para aprovar a informação 
prévia regulada no mesmo diploma, nos artigos 14.º e 
seguintes; 
 

13. A competência prevista no artigo 6.º, n.º 9 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
junho, pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março; para emitir 
certidões para efeitos de registo predial; 
 
14. A competência prevista no n.º 2 do artigo 7.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, para 
emitir parecer prévio não vinculativo sobre a execução das 
operações urbanísticas previstas no n.º 1 do citado artigo 
7.º; 
 
15. Praticar os atos administrativos previstos no Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 60/2007, 
de 4 setembro e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, 
elencados a seguir: 
 
a)Decidir sobre o projeto de arquitetura, nos termos do 
artigo 20.º n.º 3 do citado diploma legal; 
b)Decidir o pedido de licenciamento, nos termos do artigo 
23.º n.º 1 alínea c); 
c)Aprovar licença parcial para construção da estrutura, 
imediatamente após a entrega de todos os projetos das 
especialidades e desde que se mostre aprovado o projeto 
de arquitetura e prestada caução para demolição da 
estrutura até ao piso de menor cota em caso de 
indeferimento, nos termos do artigo 23.º n.º 6; 
d)Proceder às notificações, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 65.º n.º 3; 
e)Emitir as certidões, nos termos previstos no artigo 49.º, 
n.º 2 e n.º 3; 
f)Fixar, com o deferimento do pedido de licenciamento 
das obras referidas nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 
4.º, as condições a observar na execução da obra, nos 
termos do n.º 1 do artigo 57.º; 
g)Fixar, com o deferimento do pedido de licenciamento 
das obras referidas nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 
4.º, o prazo para a conclusão das obras, nos termos do n.º 
1 do artigo 58.º; 
h)Fixar o prazo, por motivo devidamente fundamentado, 
para a execução faseada de obra, nos termos previstos no 
artigo 59.º, n.º 1; 
i)Nomear de técnicos para efeito de vistoria prévia, nos 
termos do n.º 2 do artigo 65.º; 
j)A competência prevista no artigo 71.º n.º 5, do RJUE, 
para declarar a caducidade da licença ou admissão de 
comunicação prévia;  
k)Revogar a licença ou a admissão da comunicação prévia 
de operações urbanísticas, nos termos previstos no artigo 
73.º, n.º 2; 
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l)Promover a execução de obras, nos termos previstos no 
artigo 84.º, n.º 1; 
m)Acionar as cauções, nos termos previstos no artigo 84.º, 
n.º 3; 
n)Proceder ao levantamento do embargo, nos termos 
previstos no artigo 84.º, n.º 4; 
o)Fixar prazo para a prestação de caução destinada a 
garantir a limpeza e reparação de danos causados em 
infraestruturas públicas, nos termos previstos no artigo 
86.º; 
p)Proceder à receção provisória e definitiva das obras de 
urbanização, nos termos previstos no artigo 87.º; 
q)A competência para conceder a licença especial para a 
conclusão de obra inacabada, prevista no n.º 3 do artigo 
88.º do RJUE; 
r)Determinar a execução de obras de conservação nos 
termos previstos no artigo 89.º, n.º 2, e artigo 90.º; 
s)Ordenar a demolição total ou parcial de construções, 
nos termos previstos no artigo 89.º, n.º 3, e artigo 90.º; 
t)A competência para nomeação de técnicos para efeitos 
de vistoria prévia, prevista no n.º 1 do artigo 90.º; 
u)Contratar com empresas privadas para efeitos de 
fiscalização, nos termos previstos no artigo 94.º, n.º 5; 
v)Promover a realização de trabalhos de correção ou 
alteração por conta do titular da licença ou autorização, 
nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 3; 
w)Prestar a informação, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 110.º; 
x)A competência para autorizar o pagamento fracionado 
de taxas cujo montante global não e exceda o valor de 
300.000 euros, ao abrigo do n.º 2 do artigo 117.º do 
RJUE; 
y)Prestar informações sobre processos relativos a 
operações urbanísticas, nos termos previstos no artigo 
120.º; 
z)Enviar mensalmente os elementos estatísticos para o 
Instituto Nacional de Estatística, nos termos previstos no 
artigo 126.º 
 
16. A competência para ordenar a execução de obras de 
reparação e fixar as condições gerais e especiais de 
salubridade, segurança e estética das edificações previstas 
no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951; 
 
17. A competência para realizar vistorias e executar, de 
forma exclusiva ou participada, a atividade fiscalizadora 
atribuída por lei, nos termos por esta definidos, e aplicar 
sanções em matéria de segurança contra os riscos de 
incêndio, abrangendo as competências previstas no artigo 
8.º, artigo 11.º e artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 368/99, de 
18 de setembro; 
 
18. As competências previstas na Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, de acordo com a redação constante do anexo à 
Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, quanto à Reconversão 
Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, para: 
 

a)Nos termos do artigo 19.º, e em sede de apreciação 
liminar, solicitar outras informações ou elementos 
imprescindíveis ao conhecimento do pedido de 
loteamento ou do pedido de aprovação dos projetos de 
obras de urbanização; 
b)Nos termos do artigo 20.º, promover a consulta às 
entidades que, nos termos da legislação em vigor, devam 
emitir parecer, autorização ou aprovação para o 
licenciamento da operação de loteamento ou obras de 
urbanização; 
c)Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º, proceder à realização 
de vistoria com a finalidade de verificar a conformidade da 
planta referida na alínea d) do n.º 1 do artigo 18.º com a 
realidade existente na AUGI; 
d)Nos termos do n.º 3 do artigo 22.º, designar a comissão 
especial que realizará a vistoria; 
e)Nos termos do artigo 23.º, para notificar o dono da obra 
não se encontre em conformidade com a planta referida 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 18.º, para proceder à 
reposição da situação anterior; 
f)Nos termos n.º 1 do artigo 25.º, para recolher o parecer 
das entidades gestoras das redes de infraestruturas sobre o 
pedido de loteamento; 
g)Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º, tornar pública a 
deliberação de aprovação do projeto de loteamento, por 
edital. 
 
19. Competência prevista no artigo 19.º n.º 1 do Decreto-
Lei n.º 315/95, de 28 de novembro, para efeitos de 
declaração de embargo no caso de o desrespeito das 
condições técnicas e de segurança a que deve obedecer o 
recinto resulte de obra a decorrer e sujeita a licenciamento 
municipal, no âmbito da instalação e funcionamento dos 
recintos de espetáculos e de divertimentos públicos; 
 
20. As competências previstas da Lei n.º 12/2004, de 30 
de março, quanto ao regime de autorização a que estão 
sujeitas a instalação e a modificação dos estabelecimentos 
de comércio a retalho e de comércio por grosso em livre 
serviço e a instalação dos conjuntos comerciais, para: 
 
a)Nos termos do n.º 10, do artigo 13.º, solicitar 
esclarecimentos ou informações complementares à 
entidade coordenadora; 
b)Nos termos do n.º 2, do artigo 22.º, informar a entidade 
coordenadora da data da realização da vistoria. 
21. As competências previstas no Regulamento dos 
Sistemas Energéticos Climatização em Edifícios, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 118/98, de 7 de maio, quanto às 
instalações energéticas de climatização, para: 
 
a).Nos termos do n.º 1, do artigo 14.º, licenciar as 
instalações abrangidas pelo diploma acima referido; 
b)Nos termos do n.º 2, do artigo 14.º, recorrer ao apoio 
técnico de quaisquer entidades, públicas ou privadas, com 
as quais serão celebrados contratos ou protocolos 
específicos para o efeito. 
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IV 
 

Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar à delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3, do 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, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3, do artigo 65.º, do 
mesmo diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 252, 2.ª Série, do Despacho n.º 
16632/2012, de 31 de dezembro, relativo à Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, 
efectuada em cumprimento do n.º 6, do artigo 10.º, do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, revogo os 
meus Despachos de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 45/PRES/2011, publicado em 25 de 
janeiro de 2011, no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 1; n.º 36/PRES/2012, publicado em 18 de 
setembro de 2012, no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 17; e n.º 40/PRES/2012, publicado em 2 
de outubro de 2012, no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 18, ao abrigo do disposto no 
artigo 40.º, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 05/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no Vereador 
Carlos Manuel Maio Bodião 
 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º, da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 
2009, e publicada no Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 2009, em 

cumprimento do disposto no artigo 91.º, n.º 2, da Lei n º 
169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 
 
Que, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, a qual procedeu à adaptação à 
administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, foi aprovada, na 10.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal, de 27 de novembro de 2012, a 
Estrutura Flexível deste Órgão, e em 10 de dezembro de 
2012, procedeu-se à aprovação, na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, da Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, diploma que estabelece o 
Regime Jurídico da Organização dos Serviços das 
Autarquias Locais. 
 
A necessidade de proceder à distribuição de novas 
funções, no exercício da competência prevista no artigo 
69.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
atual redação; 
 
I 
Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65.º, n.º 2 e 69.º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e em 
conjugação com os 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 as minhas 
competências próprias e subdelego as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, na deliberação 
tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de 
novembro de 2009, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 
2009, no Senhor Vereador CARLOS MANUEL 
MAIO BODIÃO. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1.DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL: 
 
a) Realizar inquéritos, estudos e ensaios de campo para 
avaliação das condições de qualidade de vida no 
Município de Odivelas; 
b) Estudar, planear, acompanhar e gerir linhas de água e 
rede hidrográfica em colaboração com as entidades 
oficiais competentes; 
b)Promover ações necessárias com vista à obtenção de um 
adequado ambiente urbano, que assegurem a qualidade de 
vida com referência às novas temáticas ambientais; 
c)Contribuir, no âmbito das suas competências para o 
controlo da poluição hídrica, dos solos, sonora e 
atmosférica; 
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d)Proceder à limpeza e desassoreamento sistemático das 
linhas de água, designadamente das ribeiras; 
e)Colaborar na avaliação do impacte ambiental de 
projetos, planos, empreendimentos e outros, sejam 
municipais e ou intermunicipais, que pela natureza ou 
dimensão, venham a influenciar direta ou indiretamente a 
qualidade de vida dos munícipes; 
f)Colaborar na apreciação de projetos de sistemas de pré-
tratamento e tratamento de efluentes líquidos e sólidos de 
estabelecimentos industriais, com o objetivo de assegurar 
a defesa dos meios recetores e o cumprimento da 
legislação em vigor; 
g)Propor medidas de controlo de qualidade do ar; 
h)Proceder à gestão ambiental do Parque de Deposição 
Temporário de Veículos em Fim de Vida; 
i)Elaborar o Relatório sobre o estado do Ambiente 
Acústico Municipal, os Mapas de Ruído e os Planos de 
Redução de Ruído no Município, em colaboração com o 
LACMO; 
j)Colaborar na definição das medidas de proteção do 
património cultural do concelho, nomeadamente as zonas 
de especial interesse ecológico e reserva ecológica; 
k)Estudar e planear formas de intervenção no tecido 
urbano, com o objetivo de acautelar a imagem urbana e a 
qualidade de vida; 
l)Planear e implementar ações que visem uma gestão 
racional da energia numa perspetiva de conservação e 
aumento da qualidade de vida; 
m)Fomentar a elaboração de normas de isolamento 
térmico e ou acústico das novas construções bem como 
do melhoramento das já existentes; 
n)Executar e participar na elaboração ou 
acompanhamento de estudos de caracterização da 
qualidade do ambiente no Concelho; 
o)Colaborar na análise de propostas para a realização de 
contratos ou acordos de cooperação com outros 
organismos e instituições relacionadas com o ambiente, 
através da participação em reuniões e elaboração de 
pareceres técnicos sobre o tema; 
p)Conceber meios e promover medidas de proteção do 
ambiente e Saúde Pública, com vista à salvaguarda da 
qualidade de vida dos cidadãos e da prevenção de 
situações nefastas ao ambiente; 
q)Promover ações integradas conducentes à melhoria da 
qualidade das águas e medidas de prevenção à poluição 
das mesmas; 
r)Promover ações e campanhas de Educação e 
sensibilização ambiental em parceria e junto dos 
munícipes, das instituições locais e dos organismos 
oficiais; 
s)Estimular a utilização racional de fontes de energia 
renováveis; 
t)Gerir o Centro Ecológico de Odivelas; 
u)Gerir o Cemitério Municipal; 
v)Informar sobre o interesse público municipal na 
preservação de áreas cobertas de vegetação, ainda que 
privadas, em função do seu valor natural ou da sua 
localização em colaboração com o Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico; 

w)Gerir a estratégia de espaços verdes do concelho, no 
âmbito da estrutura verde definida em sede de plano 
diretor municipal e demais planos aprovados; 
x)Propor e executar os projetos de implantação de zonas 
verdes e zelar pela manutenção dos espaços verdes de uso 
público de enquadramento urbano, designadamente de 
lazer, prática desportiva, cemitério e afins; 
y)Gerir o património arbóreo, em meio urbano ou 
florestal, e as manchas de vegetação espontânea; 
z)Recuperar, conservar e salvaguardar os recursos hídricos 
e geri-los no que respeita aos consumos para rega de 
espaços verdes e limpeza urbana; 
aa)Colaborar com o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico na elaboração de regulamentos 
municipais para a definição dos critérios técnicos a que 
deverão obedecer os projetos de loteamento particulares 
no que respeita à criação e às condições de manutenção de 
espaços verdes e, na falta daqueles regulamentos, 
colaborar na apreciação desses projetos; 
bb)Proceder à fiscalização e acompanhamento das obras 
de infraestruturas gerais de intervenção urbana, na área 
respeitante aos espaços verdes, em articulação com outros 
serviços municipais; 
cc)Participar na gestão do património cultural no que 
respeita aos jardins históricos, parques temáticos, quintas 
e espaços similares; 
dd)Colaborar na elaboração de planos gerais e de 
pormenor de arborização; 
ee)Gestão e manutenção do viveiro municipal, garantindo 
a continuidade das espécies da região e adquirindo as que 
não sejam possível ou aconselhável ali produzir e 
respetivo fornecimento das espécies vegetais requeridas 
pelos serviços e organizações; 
ff)Executar os projetos de implantação de zonas verdes. 
gg)Acompanhamento e fiscalização das construções dos 
novos espaços verdes executados pela Divisão ou 
adjudicadas ao exterior; 
hh)Dar parecer sobre os arranjos de espaços verdes em 
novas urbanizações; 
ii)Planear a conservação de todos os espaços verdes; 
jj)Assegurar a manutenção preventiva dos espaços verdes, 
impedindo a disseminação de espécies parasitas; 
kk)Acompanhar projetos de investigação científica no 
domínio florestal, em articulação com as instituições de 
ensino superior e com as estruturas representativas do 
sector; 
ll)Estudar, executar e avaliar os programas e medidas de 
política ambiental, de saúde pública e saúde ambiental e 
referentes aos espaços públicos municipais de acordo com 
as orientações dos órgãos autárquicos; 
mm)Colaborar com as autoridades de saúde pública e 
coordenar a intervenção sanitária em espaços municipais; 
nn)Promover ações de desinfestação e de controlo de 
pragas urbanas mantendo-as em valores que não venham 
a perigar a saúde pública; 
oo)Coordenar o sistema permanente de controlo do 
estado de higiene de ruas, espaços verdes ou qualquer 
outro espaço de uso público, cuja manutenção não se 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
 Ano XIV – Edição Especial N.º 1 – 8 de janeiro de 2013  

66 
 

encontre delegada nas Juntas de Freguesia, através do 
serviço de varredura e lavagem; 
pp)Participar na definição de critérios técnicos e de 
medidas de sustentabilidade ambiental a cumprir na 
edificação e urbanização, bem como, a respeitante aos 
requisitos de higiene pública e de gestão dos resíduos 
sólidos; 
qq)Intervir em situações de degradação ambiental; 
rr)Assegurar o serviço de limpeza urbana, desmatação e 
recolha de entulhos e outros materiais; 
ss)Acompanhar e apoiar as atividades de limpeza urbana 
descentralizadas nas Juntas de Freguesia; 
tt)Coordenar em permanência o sistema de controlo do 
estado de higiene e de salubridade dos espaços públicos; 
uu)Emitir parecer sobre a construção ou a localização de 
instalações destinadas à deposição de resíduos, no âmbito 
de operações urbanísticas ou de obras públicas, em 
articulação com as unidades orgânicas competentes; 
vv)Elaborar diagnósticos de situação sobre a prestação de 
serviços na sua área de competência, definindo, em cada 
momento, o grau de cobertura geográfica de cada serviço 
prestado e o seu grau de atendimento quantitativo e 
qualitativo; 
ww)Promover a atualização sistemática dos cadastros; 
xx)Proceder à elaboração de estudos e projetos de 
especialidade, no âmbito das suas atribuições, na área do 
município; 
yy)Planificar ações intermunicipais na área da limpeza 
urbana e resíduos sólidos; 
zz)Colaborar, quando for caso disso, na apreciação de 
estudos prévios de loteamentos no âmbito das suas 
atribuições; 
aaa)Promover e desenvolver estratégias integradas de 
exploração do sistema de resíduos sólidos com o objetivo 
de minimizar os resíduos; 
bbb)Fomentar a adequada gestão de resíduos sólidos nas 
unidades industriais e comerciais como objetivo de 
efetuarem a recolha seletiva; 
ccc)Planear ações relativas à área da limpeza urbana, de 
forma a otimizar recursos humanos e equipamentos; 
ddd)Recolher e sistematizar elementos sobre a localização 
de zonas de produção de resíduos, nomeadamente zonas 
comerciais, industriais e residenciais ou mistas, bem como 
zonas que incluam grandes centros produtores de resíduos 
– mercados, feiras e outros; 
eee)Realizar inquéritos e estudos para avaliação das 
condições de qualidade de vida no Concelho; 
 
2.GABINETE VETERINÁRIO MUNICIPAL: 
 
a)Colaborar na execução das tarefas de inspeção higio-
sanitárias das instalações para alojamento de animais, dos 
produtos de origem animal e dos estabelecimentos 
comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, 
produzam, transformem, fabriquem, conservem, 
armazenem ou comercializem animais ou produtos de 
origem animal e seus derivados;  
b)Efetuar vistorias a veículos de transporte de produtos 
alimentares;  

c)Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre 
as instalações, estabelecimentos e veículos referidos nas 
alíneas anteriores; 
d)Apoiar as brigadas de fiscalização da ASAE, bem como 
efetuar peritagens por nomeação do Ministério Público ou 
em ações de rotina; 
e)Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação 
relativa ao movimento nosonecrológico dos animais; 
f)Notificar, de imediato, as doenças de declaração 
obrigatória e adotar prontamente as medidas de profilaxia 
determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional 
sempre que sejam detetados casos de doenças de carácter 
epizoótico; 
g)Emitir guias sanitárias de trânsito; 
h)Participar nas campanhas de saneamento ou de 
profilaxia determinadas pelas autoridades competentes; 
i)Colaborar na realização do recenseamento de animais, de 
inquéritos de interesse pecuário e ou económico e prestar 
informação técnica sobre abertura de novos 
estabelecimentos de comercialização, de preparação e de 
transformação de produtos de origem animal; 
j)Recolha e encaminhamento de animais errantes; 
k)Recolha e encaminhamento para destino final de 
cadáveres de animais; 
l)Apoio a munícipes de comprovada insuficiência 
económica e/ou física no transporte dos seus animais 
domésticos para atendimento no Consultório Veterinário 
Municipal; 
m)Promover o regular funcionamento do CORACO 
(Centro Oficial de Recolha de Animais do Concelho de 
Odivelas), em termos de higiene e bem-estar animal; 
n)Realizar cirurgias e outros tratamentos aos animais que 
deles necessitem;  
o)Promover uma rede de adoção, em colaboração com a 
população em geral e com associações de proteção animal; 
p)Realizar campanhas de sensibilização e informação da 
população, no âmbito das suas atribuições; 
q)Elaborar o regulamento do CORACO e assegurar o seu 
cumprimento; 
r)Gerir o efetivo animal do CORACO; 
s)Gerir o Consultório Veterinário Interativo; 
t)Desenvolver o Programa de Esterilização de Animais 
Errantes; 
u)Implementar a Rede de Escolas Amigas dos Animais; 
v)Colaborar com as Câmaras Municipais da área 
metropolitana de Lisboa ou quaisquer outras entidades 
idóneas na realização de iniciativas que visem a promoção 
do bem-estar animal; 
w)Outras competências, bem como procedimentos 
técnico-legais, atribuídos por lei ou regulamento, à 
Autoridade Médica Veterinária Municipal, serão exercidas 
pelo Médico Veterinário Municipal. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
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1. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g), do n.º 1, do 
referido artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, 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 n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 
 
3. A competência prevista na alínea h), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea m), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para assinar 
ou visar a correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) 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. 
 
5. A competência prevista na alínea v), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para promover a 

publicação das decisões previstas no artigo 91.º, do citado 
diploma. 
 
6. A competência prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afetos às unidades e 
subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
excepção dos actos relativos à constituição, modificação 
ou extinção da respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 
dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respectivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
7. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 40.º, n.º 3, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
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Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
8. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores 
em funções públicas; 
 
9. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua conservação. 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea x), do n.º 1, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
proceder à captura e alojamento e abate de canídeos e 
gatídeos, nos termos da legislação aplicável; 
 
2. A competência prevista na alínea z), do n.º 1, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para decidir 
sobre a deambulação e extinção de animais nocivos; 
 
3. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
executar as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
4. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 
 

5. A competência prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para realizar vistorias e 
executar, de forma exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por esta 
definidos, a exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade. 

 
IV 

 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar à delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3, do 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, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3, do artigo 65.º, do 
mesmo diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 252, 2.ª Série, do Despacho n.º 
16632/2012, de 31 de dezembro, relativo à Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, 
efectuada em cumprimento do n.º 6, do artigo 10.º, do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, revogo o 
meu Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 46/PRES/2011, publicado em 25 
de janeiro de 2011, no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, ao abrigo do disposto no 
artigo 40.º, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 06/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas na 
Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira 
 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º, da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficiência às suas decisões; 
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A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 2009, em 
cumprimento do disposto no artigo 91.º, n.º 2, da Lei n º 
169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 
 
Que, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, a qual procedeu à adaptação à 
administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
que regula o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, foi aprovada, na 10.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal, de 27 de novembro de 2012, a 
Estrutura Flexível deste Órgão, e em 10 de dezembro de 
2012, procedeu-se à aprovação, na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, da Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, diploma que estabelece o 
Regime Jurídico da Organização dos Serviços das 
Autarquias Locais. 
 
A necessidade de proceder à distribuição de novas 
funções, no exercício da competência prevista no artigo 
69.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
atual redação; 
 
I 
Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65.º, n.º 2 e 69.º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e em 
conjugação com os 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 as minhas 
competências próprias e subdelego as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, na deliberação 
tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de 
novembro de 2009, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 21, de 17 de novembro de 
2009, na Senhora Vereadora SANDRA CRISTINA 
DE SEQUEIROS PEREIRA. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. GABINETE DE SAÚDE E IGUALDADE  
 
a)Promover e acompanhar todas as situações e ações em 
matéria de saúde, num quadro de articulações e parceria 
com as diferentes entidades com intervenção neste 
domínio; tendo em vista contribuir para a melhoria das 
condições de Saúde das populações através de programas 
de educação e promoção de saúde, para os diferentes 
estratos populacionais; 

b)Promover a igualdade no acesso aos Cuidados Primários 
da Saúde, participando no planeamento, conceção e 
acompanhamento da construção de equipamentos de 
saúde no Concelho de Odivelas; 
c)Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos dos 
estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de 
Saúde; 
d)Participar na definição das políticas e das ações de saúde 
pública levadas a cabo pelas delegações de saúde 
concelhias; 
e)Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos de 
acompanhamento e avaliação do Serviço Nacional de 
Saúde; 
f)Participar no plano da comunicação e de informação do 
cidadão e nas agências de acompanhamento dos serviços 
de saúde; 
g)Elaborar estudos, através do Observatório de Saúde, 
que permitam o diagnóstico da situação da saúde no 
Concelho de Odivelas, através de estratégias concertadas 
com os diferentes agentes da comunidade que 
desempenham atividade nos domínios da promoção e 
educação para a saúde;  
h)Operacionalizar atividades no Concelho de Odivelas 
com ênfase na promoção da saúde e prevenção da doença, 
promovendo o envolvimento dos diferentes sectores do 
Concelho de Odivelas numa participação mais ativa em 
defesa da sua própria saúde;  
i)Desenvolver o projeto “Odivelas, Concelho Saudável”, 
em articulação direta com a Associação da Rede 
Portuguesa de Cidades Saudáveis e a Organização 
Mundial de Saúde; 
j)Participar em atividades de educação para a saúde com 
estruturas locais, nacionais e internacionais que pretendam 
desenvolver projetos e/ou iniciativas para/ com os 
munícipes de Odivelas; 
k)Implementar um Plano Municipal de Prevenção das 
Toxicodependências e Doenças Infecto-Contagiosas no 
Concelho de Odivelas, em articulação com as estruturas 
locais, nacionais e internacionais que desenvolvem 
trabalho nesta matéria;  
l)Implementar Protocolos de Cooperação com entidades 
públicas e/ou privadas, no âmbito da Promoção e 
Educação para a Saúde;   
m)Promover o intercâmbio de informação e colaboração 
técnica com outros serviços do município e entidades 
exteriores à Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito da 
Prevenção, da Educação e Promoção da Saúde;  
n)Promover ações de rastreio na população do Concelho 
de Odivelas, através de parcerias e protocolos com 
instituições públicas ou privadas em áreas diversas no 
âmbito da prevenção da doença;  
o)Promover a formação/ informação no âmbito da 
educação para a saúde junto dos diferentes estratos 
populacionais da comunidade, bem como de grupos 
socialmente mais desfavorecidos, nomeadamente ao nível 
da Higiene Oral, Deficiência, Gerontologia, Sexualidade, 
Alimentação. 
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p)Promover o Plano Municipal para a Igualdade com o 
objetivo de integração da perspetiva de género em todas 
os domínios da ação municipal; 
q)Conceber programas conducentes à promoção da 
igualdade de género, em colaboração com outras 
entidades sociais nos casos em que tal se justifique; 
r)Acompanhar a execução das medidas de política local na 
perspetiva do género; 
s)Promover ações de informação e, ou sensibilização, no 
âmbito das politicas de apoio às minorias étnicas e 
respetivos agregados, bem como às confissões religiosas 
incentivando e promovendo uma cidadania efetiva através 
da integração social e cultural; 
t)Acompanhar o desenvolvimento de medidas integradas 
num plano de ação municipal, de promoção da inclusão 
social e da igualdade, dirigida às minorias étnicas, de modo 
a facilitar a interação comunitária e a potenciar a 
diversidade social e cultural, bem como o reforço das 
competências de utilização da língua materna para 
população estrangeira e/ou imigrante; 
u)Assegurar pareceres, quando solicitados, planear e 
acompanhar diagnósticos, estudos e relatórios, 
respeitantes ao impacto das medidas a implementar pelo 
município no âmbito da igualdade e integração das 
minorias étnicas existentes no Município de modo a 
permitir adequadas respostas sociais. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g), do n.º 1, do 
referido artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), bem como as demais competências para a decisão 
de contratar referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, 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 n.º 
162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, que se mantém em vigor por força do artigo 
14.º, n.º 1, alínea f), do já referido Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 
 
3. A competência prevista na alínea h), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros); 
 
4. A competência prevista na alínea m), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para assinar 
ou visar a correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de cargos 
públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 
b) 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. 
 
5. A competência prevista na alínea v), do n.º 1, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para promover a 
publicação das decisões previstas no artigo 91.º, do citado 
diploma. 
 
6. A competência prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afetos às unidades e 
subunidade orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
excepção dos actos relativos à constituição, modificação 
ou extinção da respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 
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d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 
dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço, bem como autorizar os respectivos 
pagamentos; 
 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 
 
7. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 40.º, n.º 3, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
8. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores 
em funções públicas; 

 
III 

 
E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam: 

 
1. A competência prevista na alínea d), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
executar as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
2. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 

 
IV 

 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá a delegada prestar à delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3, do 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, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3, do artigo 65.º, do 
mesmo diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade, e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 252, 2.ª Série, do Despacho n.º 
16632/2012, de 31 de dezembro, relativo à Estrutura 
Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, 
efectuada em cumprimento do n.º 6, do artigo 10.º, do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, revogo o 
meu Despacho de Delegação e Subdelegação de 
Competências n.º 47/PRES/2011, publicado em 25 
de janeiro de 2011, no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, ao abrigo do disposto no 
artigo 40.º, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 07/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, no cargo de Diretor 
Municipal 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Diretor Municipal. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura, Professor do Quadro Geral do 
Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros, no 
cargo de Diretor Municipal, com efeitos desde o dia 1 de 
janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 08/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Luís 
Manuel da Conceição Jorge, no cargo de Diretor do 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Diretor do Departamento de Obras 
Municipais, Habitação e Transportes. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Luís Manuel da Conceição 
Jorge, Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Diretor do 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes, com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 
2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 09/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
António Henrique Moreira de Sousa, no cargo de Diretor 
do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, António Henrique Moreira 
de Sousa, Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 
2013. 
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Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 10/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes Meneses, 
no cargo de Diretor do Departamento de Gestão 
Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Diretor do Departamento de Gestão 
Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Regina Sofia de Brito e Silva 
dos Anjos Lopes Meneses, Técnica Superior do Mapa 
de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de Diretor 
do Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente, com efeitos desde o dia 1 de janeiro 
de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 

 
A Presidente da Câmara Municipal 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 11/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de João 
Miguel de Melo Santos Taborda Serrano no cargo de 
Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
e Patrimonial 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 

de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, João Miguel de Melo Santos 
Taborda Serrano, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Lisboa, no cargo de Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial, com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 
2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 12/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
João Costa Baptista Nabais, no cargo de Coordenador do 
Gabinete Veterinário Municipal, nível equiparado a Chefe 
de Divisão 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Coordenador do Gabinete Veterinário 
Municipal, nível equiparado a Chefe de Divisão. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
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dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Maria João Costa Baptista 
Nabais, Técnica Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Coordenador do 
Gabinete Veterinário Municipal, nível equiparado a 
Chefe de Divisão, com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 
2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 13/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Cláudia Susana Albuquerque da Costa Peixoto Beiró, no 
cargo de Coordenador do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, nível equiparado a Chefe de Divisão 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Coordenador do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, nível equiparado a Chefe de Divisão. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Cláudia Susana Albuquerque 
da Costa Peixoto Beiró, Técnica Superior, do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
nível equiparado a Chefe de Divisão, com efeitos desde o 
dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 14/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Elisabete Maria Campos Lucas, no cargo de Chefe da 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Elisabete Maria Campos 
Lucas, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, com efeitos 
desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 15/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Paula 
Susana do Nascimento Teixeira Gonçalves, no cargo de 
Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
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Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Paula Susana do 
Nascimento Teixeira Gonçalves, Técnica Superior, do 
Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 16/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
Cristina Machado Mira Laureano Forte, no cargo de 
Chefe da Divisão Recursos Humanos e Formação 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Maria Cristina Machado 
Mira Laureano Forte, Técnica Superior, do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos e Formação, com 
efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 17/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Sandra Maria Nogueira Neto, no cargo de Chefe da 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e 
Projetos Comparticipados 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Licenciamentos, 
Atividades Económicas e Projetos Comparticipados. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Sandra Maria Nogueira 
Neto, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Licenciamentos, Atividades Económicas e Projetos 
Comparticipados, com efeitos desde o dia 1 de janeiro 
de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 18/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Ana 
Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, no cargo de Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras 
Particulares. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
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novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, Técnica Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares, com efeitos 
desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 

 
A Presidente da Câmara Municipal 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Lizete 
da Conceição Brito Coelho Cunha, no cargo de Chefe da 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Lizete da Conceição Brito 
Coelho Cunha, Técnica Superior do Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão 
de Reabilitação e Reconversão Urbana, com efeitos 
desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 20/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Florinda Rosa Pisco Lixa, no cargo de Chefe da Divisão 
de Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico 
e Projetos Estruturantes. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Florinda Rosa Pisco Lixa, 
Técnica Superior do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes, 
com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
António Gomes Mendes Lopes, no cargo de Chefe da 
Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
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Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, António Gomes Mendes 
Lopes, Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Infraestruturas e Equipamentos Municipais, com 
efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 22/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de José 
Manuel Cabral Mateus da Fonseca, no cargo de Chefe da 
Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, José Manuel Cabral Mateus 
da Fonseca, Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Infraestruturas e Espaços Urbanos, com efeitos desde 
o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 23/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Carla 
Maria Rodrigues Barra da Silva, no cargo de Chefe da 
Divisão de Habitação e Inovação Social 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Habitação e Inovação 
Social. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Carla Maria Rodrigues Barra 
da Silva, Técnica Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Habitação e Inovação Social, com efeitos desde o dia 1 
de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 24/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de David 
Abel Viegas Martins, no cargo de Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
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Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, David Abel Viegas Martins, 
Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas, com efeitos desde o dia 1 de 
janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 25/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Gabriel Davide Lopes Caetano, no cargo de Chefe da 
Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Planeamento e 
Intervenção Socioeducativa. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Gabriel Davide Lopes 
Caetano, Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa, com 
efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 26/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de José 
António dos Remédios Janeiro, no cargo de Chefe da 
Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socieducativo 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Juventude e 
Desenvolvimento Socieducativo. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, José António dos Remédios 
Janeiro, Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Juventude e Desenvolvimento Socieducativo, com 
efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 27/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Ana 
Isabel Cosme Gomes, no cargo de Chefe da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
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Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Ana Isabel Cosme Gomes, 
Técnica Superior do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de Cultura, 
Turismo, Património Cultural e Bibliotecas, com 
efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 28/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Carlos 
Alexandre Bargado Lérias, no cargo de Chefe da Divisão 
de Desenvolvimento Desportivo 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Carlos Alexandre Bargado 
Lérias, Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, com efeitos desde o dia 1 
de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 29/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Luís 
Miguel Pereira Galamba Guerra e Silva, no cargo de Chefe 
da Divisão de Gestão Ambiental 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Chefe da Divisão de Gestão Ambiental. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Luís Miguel Pereira 
Galamba Guerra e Silva, Técnico Superior do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de Chefe da 
Divisão de Gestão Ambiental, com efeitos desde o dia 1 
de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 30/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
de Fátima da Cruz Simões Estêvão, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, cargo de direção intermédia 
de 3.º grau 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Coordenador do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, cargo de direção intermédia 
de 3.º grau. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
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novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Maria de Fátima da Cruz 
Simões Estêvão, Técnica Superior do Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal, no cargo de Coordenador do 
Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, cargo de direção intermédia de 3.º grau, 
com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 31/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
António Manuel Delgado Carrilho, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Gestão Patrimonial e de 
Administração Geral, cargo de direção intermédia de 3.º 
grau 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Coordenador do Gabinete de Gestão 
Patrimonial e de Administração Geral, cargo de direção 
intermédia de 3.º grau. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, António Manuel Delgado 
Carrilho, Técnico Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Coordenador do 
Gabinete de Gestão Patrimonial e de Administração 

Geral, cargo de direção intermédia de 3.º grau, com 
efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 32/PRES/2013 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Luís 
Manuel Nascimento Duarte, no cargo de Coordenador do 
Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de 
Desempenho, cargo de direção intermédia de 3.º grau 
 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 10.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 27 
de novembro de 2012 e na 19.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2012, prevê 
o cargo de Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna 
e de Avaliação de Desempenho, cargo de direção 
intermédia de 3.º grau. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura orgânica 
nuclear da CMO e respetiva estrutura flexível, aprovadas 
na 10.ª Reunião Extraordinária da Câmara, de 27 de 
novembro de 2012 e na 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 2012, 
encontra-se vago o respetivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptado à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, Luís Manuel Nascimento 
Duarte, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Coordenador do 
Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de 
Desempenho, cargo de direção intermédia de 3º grau, 
com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 33/PRES/2013 
 
Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(S.I.A.D.A.P.) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS – 
Ano 2012. 
 
Considerando que: 
1)Entrou em vigor a “Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas”, nos termos do Decreto-Lei 
número 305/2009, de 23 de outubro e da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, com a publicação do Despacho número 
16632/2012 no Diário da República, 2.ª série, número 
252, de 31 de dezembro, deliberada e aprovada, pela 
Assembleia Municipal de Odivelas na 5.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 10 de dezembro de 2012, conforme proposta 
número 11/PRES/2012, de 20 de novembro; 
 
2)Entrou em vigor a “Estrutura Flexível da Câmara 
Municipal de Odivelas e respetivo Regulamento 
Orgânico”, na sequência da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, de acordo com a Proposta n.º 12/PRES/2012, de 
22 de novembro, e publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões Ano XIII, número 23, de 11 de 
dezembro; 
 
3)Foram constituídas as “Subunidades Orgânicas da 
Câmara Municipal de Odivelas”, com o Despacho 
número 55/PRES/2012 de 21 de dezembro, no 
cumprimento dos limites fixados na 5.ª Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada no dia 10 
de dezembro de 2012; 
 
4)As nomeações do pessoal dirigente cessam com a 
entrada em vigor da nova “Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas” e da “Estrutura Flexível da 
Câmara Municipal de Odivelas e respetivo Regulamento 
Orgânico”; 
 
5)O S.I.A.D.A.P., instituído pela Lei número 66-B/2007, 
de 28 de Dezembro e pelo Decreto Regulamentar número 
18/2009, de 4 de Setembro, implica a avaliação das 
unidades orgânicas, dirigentes e trabalhadores, observando 
as estruturas orgânicas vigentes a 31 de dezembro de 
2012. 
 
 
Determino: 
Que todos os avaliadores, à data de 31 de dezembro de 
2012, procedam à avaliação do S.I.A.D.A.P. 1 (Unidades 
orgânicas), S.I.A.D.A.P. 2 (Dirigentes) e S.I.A.D.A.P. 3 
(Trabalhadores), e remetam a respetiva documentação, 
devidamente preenchida e assinada ao Gabinete de 
Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho, 
impreterivelmente até ao dia 11 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 02 de janeiro de 2013, 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 34/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Maria Manuela Dias dos Santos 
Henriques como Coordenadora do Gabinete de Saúde e 
Igualdade 
 
A estrutura orgânica nuclear da CMO e respetiva estrutura 
flexível, aprovadas na 10.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara, de 27 de novembro de 2012 e na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, prevê o Gabinete de Saúde e Igualdade, equiparado 
a Divisão. 
 
Considerando: 
 
1 - A impossibilidade de provimento do cargo de Chefe 
dessa Divisão, de acordo com o disposto no artigo 21.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que adaptou o 
Estatuto do Pessoal Dirigente à Administração Local; 
 
2 - As atribuições desse Gabinete previstas no artigo 27.º 
da estrutura orgânica flexível; 
 
3 - O facto do exercício das funções de coordenação do 
referido Gabinete exigir alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada; 
 
Designo, Maria Manuela Dias dos Santos Henriques, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, como Coordenadora do Gabinete de Saúde 
e Igualdade, com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 
2013. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013. 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 35/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Carlos Manuel Carvalho da 
Cunha como Coordenador do Gabinete de Tecnologia, 
Informação e Conhecimento   
 
A estrutura orgânica nuclear da CMO e respetiva estrutura 
flexível, aprovadas na 10.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara, de 27 de novembro de 2012 e na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, prevê o Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento, equiparado a Divisão. 
 
Considerando: 
 
1 - A impossibilidade de provimento do cargo de Chefe 
dessa Divisão, de acordo com o disposto no artigo 21.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que adaptou o 
Estatuto do Pessoal Dirigente à Administração Local; 
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2 - As atribuições desse Gabinete previstas no artigo 29.º 
da estrutura orgânica flexível; 
 
3 – O facto do exercício das funções de coordenação do 
referido Gabinete exigir alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada; 
 
Designo, Carlos Manuel Carvalho da Cunha, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, 
como Coordenador do Gabinete de Tecnologia, 
Informação e Conhecimento, com efeitos desde o dia 1 
de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013. 
 

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

 
 
 

DESPACHO N.º 36/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Paula Alexandra da Silva 
Ganchinho como Coordenadora do Gabinete do 
Observatório da Cidade 
 
A estrutura orgânica nuclear da CMO e respetiva estrutura 
flexível, aprovadas na 10.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara, de 27 de novembro de 2012 e na 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 10 de dezembro de 
2012, prevê o Gabinete do Observatório da Cidade, 
equiparado a Divisão. 
 
Considerando: 
 
1 - A impossibilidade de provimento do cargo de Chefe 
dessa Divisão, de acordo com o disposto no artigo 21.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma que adaptou o 
Estatuto do Pessoal Dirigente à Administração Local; 
 
2 - As atribuições desse Gabinete previstas no artigo 25.º 
da estrutura orgânica flexível; 
 
3 – O facto do exercício das funções de coordenação do 
referido Gabinete exigir alguém que possua 
conhecimentos adequados e experiência profissional 
consolidada; 
 
Designo Paula Alexandra da Silva Ganchinho, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, 
como Coordenadora do Gabinete do Observatório da 
Cidade, com efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

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

 
 

DESPACHO N.º 37/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
57º n.º 3 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, e nos termos do artigo 41° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 7 a 11 de janeiro de 2013, pelo presente 
despacho DESIGNO para me substituir durante o 
referido período, o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Vereador Mário Máximo dos Santos, o 
qual exercerá as minhas competências próprias e as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 38/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Diretor Municipal, 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura 
 
Ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 70.º, alíneas g) e 
n), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela Lei n.º 67/2007, de 
31 de dezembro e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de 
novembro, no n.º 3, do artigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, aplicável por força da Resolução 
n.º 86/2011, de 11 de abril, e no artigo 109.º, do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 
de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei 
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
149/2012, de 12 de julho, e demais legislação habilitante, 
conjugado com os 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 
Diretor Municipal, HERNÂNI SILVINO VILELA 
BOAVENTURA, Licenciado em Direito, as 
competências abaixo discriminadas no âmbito da Direção 
Municipal, Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento e Secção de Apoio aos Órgãos 
Municipais: 
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Parte I 
 
No âmbito da Direção Municipal: 
 
A competência prevista no artigo 16.º, do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicado no Diário da República 
n.º 252, 2.ª Série, de 31 de dezembro, para coordenar as 
atividades das unidades Orgânicas de nível inferior, 
designadamente nas áreas jurídica, financeira, patrimonial, 
de recursos humanos e nas áreas do planeamento e do 
ordenamento territorial, na intervenção e realização de 
infraestruturas que promovam o processo de 
transformação física e o uso do solo, de acordo com as 
políticas municipais definidas para o efeito, tendo em vista 
a prossecução das atribuições definidas no artigo 14.º, do 
citado Regulamento, nomeadamente para: 
1.Assegurar a concretização das políticas municipais 
definidas para as respetivas áreas de atividade; 
2.Coordenar as atividades das unidades orgânicas de nível 
inferior que a compõem na linha geral de atuação definida 
pelos órgãos municipais competentes;  
3.Assegurar uma adequada articulação entre os 
departamentos municipais ou outros serviços de nível 
inferior; 
4.Apoiar os dirigentes municipais das unidades orgânicas 
de nível inferior e superintender os aspetos de gestão 
corrente; 
5.Controlar os resultados sectoriais, responsabilizando-se 
pela sua produção de forma adequada aos objetivos 
prosseguidos; 
6.Promover a execução das ordens e despachos do 
Presidente da Câmara ou dos vereadores com poderes 
para o efeito nas matérias compreendidas na esfera da sua 
competência. 

 
Parte II 

 
No âmbito da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, com possibilidade para subdelegar à 
exceção do ponto 25, as competências para: 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
2.Autorizar férias dos trabalhadores afetos a esta Unidade 
Orgânica, em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 
3.Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
exceção da situação prevista no artigo 40.º, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
setembro; 
4.Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, dentro 
das condições e limites previstos nos artigos 160.º e 161.º, 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, que aprova o 
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas; 
5.Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 

careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição de documentos aos interessados, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
6.Coordenar a elaboração das Grandes Opções do Plano 
(Plano Plurianual de Investimentos e Outras Atividades 
Relevantes) e do Orçamento do Município, promovendo 
o planeamento anual e plurianual de atividades, tanto na 
sua vertente operativa como orçamental; 
7.Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 
de acordo com a legislação em vigor e com os requisitos 
do modelo de gestão estabelecido no Município; 
8.Proceder aos estudos prévios, e colaborar na execução 
de operações financeiras ao nível da aplicação de 
disponibilidades e da gestão da carteira de empréstimos; 
9.Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 
que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços; 
10.Colaborar com a Divisão de Licenciamentos, 
Atividades Económicas e Projetos Comparticipados na 
gestão financeira destes projetos, preparando os respetivos 
elementos contabilísticos; 
11.Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 
prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a favor 
do Município, no quadro dos contratos estabelecidos; 
12.Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo 
relatório; 
13.Elaborar estudos e propostas relativamente a receitas a 
cobrar pelo Município designadamente sobre o 
Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais; 
14.Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 
Município, designadamente no que respeita à elaboração 
de planos de tesouraria; 
15.Propor diretrizes, mediante análise económico-
financeira, para o aumento das receitas municipais; 
16.Colaborar na elaboração de relatórios que sistematizem 
aspetos relevantes da gestão financeira do Município; 
17.Apoiar tecnicamente as ações relativas à 
empresarialização ou concessão externa de atividades ou 
serviços que o Município tenha decidido empreender; 
18.Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 
acordos, na sua incidência financeira, em que o Município 
participe; 
19.Acompanhar e controlar a execução dos Planos e 
Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação dessa 
execução e promover medidas de reajustamento, sempre 
que se verifique a ocorrência de desvios entre o 
programado e o executado; 
20.Assegurar as atividades de aprovisionamento municipal 
em bens e serviços necessários à execução eficiente e 
oportuna das atividades planeadas, respeitando os 
melhores critérios de gestão económica, financeira e de 
qualidade; 
21.Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o 
Plano Anual de Aprovisionamento, em consonância com 
as atividades previstas nos documentos previsionais; 
22.Proceder, ao lançamento de todos os concursos ou 
outros processos de aquisição, para fornecimento de bens 
e serviços, devidamente autorizados; 
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23.Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, 
em consonância com critérios definidos, em articulação 
com os diversos serviços utilizadores; 
24.Proceder ao armazenamento e gestão material dos bens 
e ao seu fornecimento mediante requisição própria; 
25.Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), bem como as 
demais competências até esse limite, atribuídas ao órgão 
competente para a decisão de contratar previstas no 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.º 
59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 
278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de 
abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, 
pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pelo 
Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas a), e) e f), do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro 
e Decreto-Lei n.º 315, de 2 de dezembro, e em obediência 
ao disposto no artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de julho, aplicável por força da Resolução n.º 86/2011, 
de 11 de abril; 
26.Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); 
27.Promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 91.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei 
Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro. 
 

Parte III 
 
No âmbito da Secção de Apoio aos Órgãos 
Municipais, as competências para: 
 
1.Assegurar a elaboração da ordem do dia das reuniões 
dos órgãos do Município, com base nos assuntos que para 
o efeito lhe forem indicados pelos respetivos presidentes; 
2.Assegurar o apoio administrativo às reuniões da Câmara 
Municipal, bem como tudo o que respeita à elaboração 
das atas e respetivas minutas; 
3.Assegurar o conveniente apoio ao funcionamento da 
Assembleia Municipal, mormente no que respeita ao 
respetivo expediente e elaboração das atas e respetivas 
minutas; 
4.Enviar à mesa da Assembleia Municipal as respostas aos 
pedidos de informação por estar requeridos; 
5.Assegurar a conveniente disposição física do mobiliário 
para cada sessão ou reunião dos Órgãos Municipais. 

 
Parte IV 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim como quaisquer atos praticados pelo delegado 
no exercício da presente delegação. 

 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro, pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de 
novembro, deverá o delegado no exercício das 
competências delegadas prestar à delegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 39/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Bibliotecas 
 
Considerando que: 
 
1.O artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”  
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, a 11 de dezembro de 
2012, se define, no artigo 19º, as atribuições da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
(DCTPCB); 
3.Através do Despacho n.º 55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10º/n.º 5 do Decreto – Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, foi criada, no âmbito da DCTPCB, a subunidade 
orgânica denominada “Setor de Bibliotecas”, à qual cabe 
desenvolver as seguintes funções: 
a)Promover projetos e ações de formação/sensibilização, 
que contribuam para o aumento dos níveis de literacia da 
população do concelho, e para o reforço das 
competências de utilização da língua materna; 
b)Disponibilizar livros e recursos documentais diversos, 
que contribuam para formar pensadores críticos, e 
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utilizadores efetivos da informação, em todos os suportes 
e meios de comunicação; 
c)Promover diversas atividades de animação e divulgação 
cultural e outras iniciativas de promoção do livro e da 
leitura; 
d)Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município. 
4.O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada nas áreas 
indicadas de a) a d), bem como todas as áreas respeitantes 
aos assuntos da Cidadania Lusófona, nomeadamente, ao 
nível cultural e artístico, de modo a assegurar a melhoria 
qualitativa e quantitativa do serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, a Dr.ª Helena Fernanda Teixeira 
Morais do Nascimento Jardim, Técnica Superior do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Bibliotecas. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 40/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Dinamização Cultural 
 
Considerando que: 
 
1.O artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”  
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, a 11 de dezembro de 
2012, se define, no artigo 19º, as atribuições da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
(DCTPCB); 
3.Através do Despacho n.º 55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10º/n.º 5 do Decreto – Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, foi criada, no âmbito da DCTPCB, a subunidade 
orgânica denominada “Setor de Dinamização Cultural”, à 
qual cabe desenvolver as seguintes funções: 

a)Promover projetos e programas para a criação de 
infraestruturas/equipamentos culturais, bem como, 
assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível dos 
equipamentos que se encontram sob a sua 
responsabilidade, nomeadamente o Centro de Exposições; 
b)Despertar e desenvolver, junto da comunidade em geral, 
o gosto pelas diversas formas de manifestação artística; 
c)Colaborar e dar apoio próximo às organizações 
associativas e a outras estruturas da comunidade, com 
vista à concretização de projetos e programas culturais. 
O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, a Dr.ª Rita Ferreira Machado Dray, 
Técnica Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenadora do Setor de 
Dinamização Cultural. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 41/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenador do Setor de 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas 
 
1.O artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”  
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, a 11 de dezembro de 
2012, se define, no artigo 11º, as atribuições da Divisão de 
Reabilitação e Reconversão Urbana (DRRU); 
3.Através do Despacho n.º 55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10º/n.º 5 do Decreto – Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, foi criada, no âmbito da DRRU, a subunidade 
orgânica denominada “Setor de Reconversão Urbana de 
Áreas Críticas ”, à qual, em relação às áreas urbanas 
críticas, cabe desenvolver as seguintes funções: 
a)Instruir e informar, em conformidade com o Plano 
Diretor Municipal, outros regulamentos e instrumentos de 
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planeamento em vigor e demais legislação aplicável todos 
os procedimentos de controlo prévio de operações 
urbanísticas da competência dos órgãos municipais ou 
sobre os quais estes devam pronunciar-se; 
b)Gerir os procedimentos administrativos relativos a 
operações de loteamento, obras de urbanização, bem 
como obras particulares, até à receção definitiva e 
admissão de comunicações prévias e/ou autorizações de 
utilização, assegurando a conformidade das obras com os 
projetos aprovados e com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; 
c)Assegurar a articulação com as associações de 
proprietários, associações de moradores e administrações 
conjuntas e participar nas assembleias de administração 
conjunta, nos termos da Lei; 
d)Promover a elaboração de planos e estudos necessários 
à recuperação e legalização dos diversos aglomerados 
ilegais, nos termos da Lei, na modalidade de reconversão 
de iniciativa municipal;  
e)Assegurar, articuladamente com o Gabinete de Gestão 
Patrimonial e Administração Geral, toda a atividade 
relativa às operações de gestão patrimonial e de 
mobilização financeira, pública e particular, necessárias à 
viabilização dos planos aprovados e a uma adequada 
participação financeira dos proprietários no procedimento 
de urbanização e legalização das AUGI; 
f)Apoiar, por enquadramento e/ou atribuição de 
comparticipações financeiras, a execução de obras de 
urbanização nas AUGI ou áreas equivalentes, recorrendo 
a meios próprios ou às comissões de administração 
conjunta, e utilizando instrumentos municipais, 
nomeadamente os protocolos de delegação de 
competências e a atribuição de subsídios; 
g)Elaborar alvarás de licença de loteamento e de obras de 
urbanização; 
h)Emitir parecer técnico sobre os pedidos de execução de 
obras por operadores de infraestruturas em espaço de 
domínio público; 
i)Programar e lançar as empreitadas necessárias à 
prossecução dos seus objetivos, fiscalizar as obras e 
garantir o respetivo controlo de qualidade. 
4.O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, o Arq.º Nuno Alexandre António 
Neves, Técnico Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Palmela, em mobilidade interna na Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenador do Setor de 
Reconversão Urbana de Áreas Críticas. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 42/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Turismo 
 
Considerando que: 
 
1.O artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”  
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, a 11 de dezembro de 
2012, se define, no artigo 19º, as atribuições da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
(DCTPCB); 
3.Através do Despacho n.º 55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10º/n.º 5 do Decreto – Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, foi criada, no âmbito da DCTPCB, a subunidade 
orgânica denominada “Setor de Turismo”, à qual cabe 
desenvolver as seguintes funções: 
a)Promover projetos e programas para a criação de 
infraestruturas/equipamentos culturais, bem como, 
assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível dos 
equipamentos que se encontram sob a sua 
responsabilidade, nomeadamente o Posto de Turismo; 
b)Participar na definição das políticas de turismo que 
digam respeito ao Concelho, prosseguidas pelos 
organismos ou instituições envolvidas, bem como 
participar nos órgãos das Regiões de Turismo; 
c)Assegurar a realização das atividades de iniciativa 
municipal, ou a que o Município se obrigue num quadro 
de cooperação institucional, visando a promoção do 
turismo designadamente como atividade económica e 
como prestação de serviços aos cidadãos; 
d)Estudar e promover medidas de estímulo aos 
operadores turísticos, hoteleiros e outros, que se distingam 
pelo espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em 
prol do turismo e prática da qualidade que prestigie o 
Município; 
e)Promover, em geral, atividades de interesse turístico. 
4.O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, a Dr.ª Maria de Fátima Brito Rosas 
Paixão Moreira Domingues, Técnica Superior do Mapa 
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de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Turismo. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 43/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Património Cultural 
 
 
Considerando que: 
 
 
1.O artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”  
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, a 11 de dezembro de 
2012, se define, no artigo 19º, as atribuições da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas 
(DCTPCB); 
3.Através do Despacho n.º 55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10º/n.º 5 do Decreto – Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, foi criada, no âmbito da DCTPCB, a subunidade 
orgânica denominada “Setor de Património Cultural”, à 
qual cabe desenvolver as seguintes funções: 
a)Promover e incentivar o desenvolvimento dos recursos 
locais no sentido do enriquecimento e preservação do 
Património Artístico, Histórico, Arquitetónico e 
Arqueológico existente no Concelho, 
b)Incentivar a investigação e a elaboração de estudos de 
suporte e enriquecimento da cultura local, 
c)Promover a divulgação do património cultural e 
paisagem de interesse patrimonial,  
d)Editar publicações de divulgação e promoção do 
Município; 
4.O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 

de 31 de dezembro, a Dr.ª Maria Fernanda do 
Patrocínio Moroso, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Património Cultural. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2007- 
Bairro Quinta das Pretas – Famões, para o lote 42, pelo 
prazo de 15 dias. Todos os interessados poderão, durante 
o período de discussão pública, consultar e/ou apresentar 
por escrito, quaisquer reclamações à proposta de alteração 
ao referido alvará. O processo estará disponível para 
consulta no Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – 
Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 29 de Novembro de 2012. 
 

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

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

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

 
 

5.º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 20.ª Reunião Ordinária da Câmara 
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Municipal de Odivelas de 17 de Outubro de 2012 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento 5/89, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 115, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de Maria 
Alice Ribeiro Lourenço Ferreira. 

As alterações às especificações do mencionado alvará são 
as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1.Aos parâmetros Urbanísticos do Lote 
 

 

 Alvará 5/89 Alteração ao Alvará 5/89 

Lote 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

situação pisos fogos 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

situação pisos fogos 

115 292m2 a) a) 
Existente 
Geminada 

2 2 292m2 a) a) 
Existente 
Geminada 

2 3 

 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 13 de Dezembro de 2012 
 

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

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Alvará de Loteamento n.º 1/2007 – B.º Quinta das Pretas 

– Famões 
 

2.º ADITAMENTO 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 

27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 18.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 19 de Setembro de 2012 
– Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 1/2007, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 21, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de Carlos 
Alberto Nunes Afonso. 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos do Lote 
 
 
 

 
 Alvará de loteamento Alteração 

Área do lote 302,00 m2 302,00m2 
Área de Implantação 81.00 m2 81,00 m2 
Área de Construção 162.00 m2 162.00 m2 

N.º de Fogos 1 2 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
 
Paços do Concelho, 17 de Dezembro de 2012 
 

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

 
 

EDITAL N.º 01/PRES/2013 
 

Proposta de Alteração ao Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais e seu Regulamento de Liquidação e 

Cobrança do Município de Odivelas 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, determina, nos termos do disposto 
do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, em conformidade com 
o disposto no Artigo. 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção actual, e em cumprimento do 
disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, a publicação da Proposta de Regulamento 
Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade, 
documento que deve ser submetido à apreciação pública, 
a partir da presente data e pelo período de trinta dias.  
 
O Documento acima mencionado encontra-se, para 
consulta, nos Paços do Concelho, do Município de 
Odivelas, durante as horas normais de expediente. Mais se 
torna público que o documento pode ainda ser consultado 
no Boletim Municipal. 
 
Afixe-se o presente Edital nos lugares de estilo. 
 
Odivelas, 03 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

 
GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

 
 
 
Listagem dos comprovativos de admissão de comunicação 
prévia emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho 4/VPCT/11, de 13 de Janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2012/11788, de 2012.12.07, referente 
ao mês de novembro de 2012:  
 
Processo n.º 13.520/CP/OP/GI 
Nome: José Lopes Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco, lote 630, B.º dos Quatro - 
Famões 
Data de emissão: 05.11.2012 
Comprovativo n.º 392/2012 
 
Processo n.º 12.075/CP/OP/GI 
Nome: João Henriques Tomé 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. José, lote 106, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 05.11.2012 
Comprovativo n.º 393/2012 
 
Processo n.º 8.543/OP/GI 
Nome: Serafim Manuel Camões Barros 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av.ª São Sebastião, lote 139, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 06.11.2012 
Comprovativo n.º 394/2012 
 
Processo n.º 12.952/CP/OP/GI 
Nome: Felismina Ribeiro Colaço de Almeida 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 220, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 06.11.2012 
Comprovativo n.º 395/2012 
 
Processo n.º 13107/CP/OP 
Nome: José Joaquim da Cunha Vaz, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. dos Bombeiros Voluntários, n.º 18, loja Esq. - 
Pontinha 
Data de emissão: 06.11.2012 
Comprovativo n.º 396/2012 
 
Processo n.º 12.537/CP/OP/GI 
Nome: Luís Lucas Vicente 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua Padre Cruz, lote 5, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 06.11.2012 
Comprovativo n.º 397/2012 
 
Processo n.º 13.310/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Afonso Paradela da Costa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Dezembro, lote A/72, B.º dos Pedrenais - 
Ramada 
Data de emissão: 07.11.2012 
Comprovativo n.º 398/2012 
 
Processo n.º 13.362/CP/OP/GI 
Nome: Amélia Pires da Silva Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Ribeiro, lote 83, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 07.11.2012 
Comprovativo n.º 399/2012 
 
Processo n.º 13.358/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Glória da Conceição Sotero Gomes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Agosto, lote 3, B.º Casal Novo dos Bons Dias - 
Ramada 
Data de emissão: 08.11.2012 
Comprovativo n.º 400/2012 
 
Processo n.º 13.191/CP/OP/GI 
Nome: José Carlos Alberto Simões 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Francisco Sá Carneiro, lote 32, B.º Casal dos Bons 
dias - Ramada 
Data de emissão: 08.11.2012 
Comprovativo n.º 401/2012 
 
Processo n.º 3.090/OP 
Nome: Maria Isabel Martins UNIP. Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. Magalhães Coutinho, lote 7, Urb. Colinas do Cruzeiro 
- Odivelas 
Data de emissão: 08.11.2012 
Comprovativo n.º 402/2012 
 
Processo n.º 13.388/CP/OP/GI 
Nome: Diamantino Cardoso Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Francisco da Holanda, lote 30, Bairro Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 08.11.2012 
Comprovativo n.º 403/2012 
 
Processo n.º 13.442/CP/OP/GI 
Nome: João José Carrola Moita 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de São José, lote 93, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 09.11.2012 
Comprovativo n.º 404/2012 
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Processo n.º 13.329/CP/OP/GI 
Nome: Luís Francisco Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil, lote 403 A, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 13.11.2012 
Comprovativo n.º 405/2012 
 
Processo n.º 13.202/CP/OP/GI 
Nome: Hortêncio Ferreira Rodrigues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernandes, lote 53, B.º do Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 13.11.2012 
Comprovativo n.º 406/2012 
 
Processo n.º 13.340/CP/OP/GI 
Nome: Feliciano da Conceição Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Agosto, lote 6, B.º Casal Novo dos Bons Dias - 
Ramada 
Data de emissão: 13.11.2012 
Comprovativo n.º 407/2012 
 
Processo n.º 13.205/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Dinis Sales 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Agosto, lote 10, B.º Casal Novo dos Bons Dias 
- Ramada 
Data de emissão: 14.11.2012 
Comprovativo n.º 408/2012 
 
Processo n.º 12.703/CP/OP/GI 
Nome: António Barros Monteiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Santa Isabel, lote 246, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 14.11.2012 
Comprovativo n.º 409/2012 
 
Processo n.º 13.400/CP/OP/GI 
Nome: José Adelino Correia Guardado 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Associação, lote 26, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de emissão: 15.11.2012 
Comprovativo n.º 410/2012 
 
Processo n.º 13.097/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Assunção D’Almeida Bernardo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Chafariz, lote 19, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 16.11.2012 
Comprovativo n.º 411/2012 
 
Processo n.º 12.813/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Valente Machado 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 358, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 16.11.2012 
Comprovativo n.º 412/2012 
 

Processo n.º 13.350/CP/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Alves Cardoso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 930, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 16.11.2012 
Comprovativo n.º 413/2012 
 
Processo n.º 12.960/CP/OP/GI 
Nome: José Mestre dos Santos Ramos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Vasco Santana, lote 838, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 16.11.2012 
Comprovativo n.º 414/2012 
 
Processo n.º 13.279/CP/OP/GI 
Nome: Donzilia Maria Gaspar da Costa Bernardino 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Carlos dos Reis, lote 51, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de emissão: 16.11.2012 
Comprovativo n.º 415/2012 
 
 
Processo n.º 12.594/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Jorge Gonçalves Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 54, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de emissão: 20.11.2012 
Comprovativo n.º 416 /2012 
 
 
Processo n.º 13.277/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Juventude, lote 405, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 20.11.2012 
Comprovativo n.º 417/2012 
 
Processo n.º 12.463/CP/OP/GI 
Nome: António Cabral e João António Quarenta Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Olival, lote 60, B.º Casal das Queimadas à Quinta 
das Dálias - Famões 
Data de emissão: 20.11.2012 
Comprovativo n.º 418/2012 
 
Processo n.º 4.474/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Sá Baptista 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Torres Vedras, lote 432, B.º Casal São 
Sebastião - Famões 
Data de emissão: 21.11.2012 
Comprovativo n.º 419/2012 
 
Processo n.º 8.177/OP 
Nome: João Manuel Matias Santa Barbara 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
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Local: Rua Virgílio Ferreira, lote 36, Urbanização de S. Roque - 
Caneças 
Data de emissão: 21.11.2012 
Comprovativo n.º 420/2012 
 
Processo n.º 13.072/CP/OP/GI 
Nome: Bernardino da Silva Leitão Mateus 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Alfredo Marceneiro, lote 1221, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 22.11.2012 
Comprovativo n.º 421/2012 
 
Processo n.º 12.356/CP/OP/GI 
Nome: José Dionísio Monteiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Praceta Joly Braga Santos, lote 198, B.º Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data de emissão: 22.11.2012 
Comprovativo n.º 422/2012 
 
Processo n.º 12.542/CP/OP/GI 
Nome: Ana Filipa Sequeira e Nuno Gonçalo Loureiro Rodrigues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Vieira da Silva, lote 65, B.º da Milharada - Pontinha 
Data de emissão: 22.11.2012 
Comprovativo n.º 423/2012 
 
Processo n.º 13.351/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Alves Cardoso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 931, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 22.11.2012 
Comprovativo n.º 424/2012 
 
Processo n.º 13.455/CP/OP/GI 
Nome: Marcelo Costa Fortuna 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Novo Massapês, lote 1144 - Caneças 
Data de emissão: 22.11.2012 
Comprovativo n.º 425/2012 
 
Processo n.º 13.179/CP/OP/GI 
Nome: José Alves Vicente 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 11 de Março, lote 492, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 22.11.2012 
Comprovativo n.º 426/2012 
 
Processo n.º 13.188/CP/OP/GI 
Nome: António Amaral Figueiredo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de São Miguel, n.º 7 e 7 A (antigo lote 34), B.º Casal 
do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 22.11.2012 
Comprovativo n.º 427/2012 
 
Processo n.º 12.988/CP/OP/GI 
Nome: António José 

Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Salvação, lote 12, B.º das Sete Quintas - Caneças 
Data de emissão: 23.11.2012 
Comprovativo n.º 428/2012 
 
Processo n.º 13.292/CP/OP/GI 
Nome: José da Conceição Borges 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 1219, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 23.11.2012 
Comprovativo n.º 429/2012 
 
Processo n.º 12.747/CP/OP/GI 
Nome: Belmiro Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Santo Estevão, lote 378, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de emissão: 23.11.2012 
Comprovativo n.º 430/2012 
 
Processo n.º 2.379/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro – Empreendimentos Imobiliários, 
SA 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Zona 8, Lote 9 - 
Odivelas 
Data de emissão: 23.11.2012 
Comprovativo n.º 431/2012 
 
Processo n.º 13.339/CP/OP/GI 
Nome: Luís Coelho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Carlos Oliveira, lote 78, B.º Alto de Famões - Famões 
Data de emissão: 23.11.2012 
Comprovativo n.º 432/2012 
 
Processo n.º 12.643/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Colaço Salgueiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Luís Manuel Ribeiro, lote 806 A, B.º Casal da Silveira 
- Famões 
Data de emissão: 23.11.2012 
Comprovativo n.º 433/2012 
 
Processo n.º 13.150/CP/OP/GI 
Nome: José Alves Vicente 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Salvação, lote 7, B.º das Sete Quintas - Caneças 
Data de emissão: 27.11.2012 
Comprovativo n.º 434/2012 
 
Processo n.º 13.132/CP/OP/GI 
Nome: José Maria de Jesus Francisco e Joaquim Júlio Calado 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, lote 37, B.º Sítio da 
Várzea - Ramada 
Data de emissão: 27.11.2012 
Comprovativo n.º 435/2012 
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Processo n.º 13.226/CP/OP/GI 
Nome: Maria José de Freitas Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Juventude, lote 407, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 27.11.2012 
Comprovativo n.º 436/2012 
 
Processo n.º 12.659/CP/OP/GI 
Nome: José António Sanches Moreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 11 de Março, lote 492, B.º Novo de Santo Eloy - 
Pontinha 
Data de emissão: 27.11.2012 
Comprovativo n.º 437/2012 
 
Processo n.º 13.281/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Lopes Domingos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de São João, lote 190, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 27.11.2012 
Comprovativo n.º 438/2012 
 
Processo n.º 13.380/CP/OP/GI 
Nome: José da Conceição Sequeira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 19 de junho, lote 56, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 27.11.2012 
Comprovativo n.º 439/2012 
 
Processo n.º 12.933/CP/OP/GI 
Nome: Armando Vieira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de junho, lote 87; B.º da Mimosa - Odivelas 
Data de emissão: 27.11.2012 
Comprovativo n.º 440/2012 
 
Processo n.º 12.891/CP/OP/GI 
Nome: Valdemar da Costa Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 69, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de emissão: 28.11.2012 
Comprovativo n.º 441/2012 
 
Processo n.º 13.287/D 
Nome: ZON TV CABO, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Maria do Céu - Caneças 
Data de emissão: 28.11.2012 
Comprovativo n.º 442/2012 
 
Processo n.º 13.383/D 
Nome: ZON TV CABO; S:A: 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa - Famões 
Data de emissão: 28.11.2012 
Comprovativo n.º 443/2012 

 
Processo n.º 12.306/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Lopes dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Peça, lote 581, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 29.11.2012 
Comprovativo n.º 444/2012 
 
Processo n.º 13.261/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Gonçalves da Cunha 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Laranjal, lote 921, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 29.11.2012 
Comprovativo n.º 445/2012 
 
Processo n.º 13.330/CP/OP/GI 
Nome: Maria Patrocínia Pinto Marques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua São Miguel, lote 54, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 29.11.2012 
Comprovativo n.º 446/2012 
 
 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
45/PRES/2011, de 3 de Janeiro, nos termos da Informação 
n.º Interno/2012/11783, de 2012.12.07, referente ao mês de 
novembro de 2012: 
 
 
Processo n.º 4.818/OP 
Nome: Ricardo Alexandre e Antunes – Construções, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Jardins da Amoreira, lote 38 - Ramada 
Data de despacho: 02.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 4.819/OP 
Nome: Ricardo Alexandre e Antunes – Construções, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Jardins da Amoreira, lote 39 - Ramada 
Data de despacho: 02.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.261/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Gonçalves da Cunha 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Laranjal, lote 921, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.491/CP/OP/GI 
Nome: Alberto Nunes António 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 270, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 32.447/OCP/OC 
Nome: Acácio Pires Mendes Antunes 
Assunto: Caducidade – art.º 71 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Amarante, lote 207, B.º de S. Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 30.217/OCP/OC 
Nome: Manuel António Branco de Azevedo 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62 do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Carlos Reis, lote 54, B.º dos Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.281/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Lopes Domingos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua de São João, lote 190, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.176/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Frade Florêncio e Outra 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Gentil Martins, lote 39, B.º Novo de Sto. Eloy - 
Pontinha 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.068/CP/OP/GI 
Nome: João António Batista da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Praceta á Rua Irene Silva, lote 237, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7.310/OP/GI 
Nome: Marcos Canteiro Cabaço 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Casal Novo, lote 360, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.069/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Augusto Rodrigues da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Praceta á Rua Irene Silva, lote 239, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9.095/OP/GI 
Nome: Fernando Lourenço Luís 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Gil Eanes, lote 164 A, B.º do Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.121/CP/OP/GI 
Nome: Maria Alice Ribeiro Lourenço Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 

Local: Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, lote 115, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 13.529/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel de Jesus Cardoso 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 1053 - Famões 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.908/OP/GI 
Nome: Adelino Graça Sousa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Granjas Novas, lote 199 - Ramada 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 12.142/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Farinha Cordeiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Trav. do Alecrim, lote 723, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8.749/OP/GI 
Nome: João António Pina da Costa Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Prof. Maria Lamas, lote 101, B.º Sete Quintas 2 - 
Caneças 
Data de despacho: 05.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.574/CP/OP/GI 
Nome: Amândio da Silva Araújo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 3, B.º Tomada da Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.477/IP/ED 
Nome: Jorge dos Anjos Saldanha 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua das Palmeiras, lote 183, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 875/OP/GI 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua D, B.º Quinta do Porto Pinheiro - Odivelas 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9.969/D/E 
Nome: Balletvita – Danças Fitness e Estética, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Major Mouzinho de Albuquerque, Loja 12A – Póvoa 
de Santo Adrião 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
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Processo n.º 9.549/OP 
Nome: Eurochaves, Actividades Imobiliárias, SA 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Deserção 
Local: Quinta do Segulim, lote AE 30 - Famões 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 7.075/OP 
Nome: Carlos Nunes Nogueira e Outros 
Assunto: Declaração Nunes Nogueira e Outros 
Local: Largo Major Rosa Bastos – Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 7.818/OP 
Nome: Zélia Beatriz Faria Baio 
Assunto: Prorrogação de Prazo para Apresentar os Projetos de 
Especialidades 
Local: B.º da Carochia - Ramada 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9.823/OP 
Nome: David Miguel Calha 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Caducidade 
Local: Travessa do Arco, n.º 2 - Caneças 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 8.705/OP 
Nome: FPM – Madeiras Pavimentos e Componentes, Lda 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Caducidade 
Local: Quinta do Segulim, lote A E – 33 - Famões 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 5.144/D/E 
Nome: Pastelarias Signo Aquarius, Lda 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Deserção 
Local: C. Comercial Odivelas Parque, loja 2046 - Odivelas 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 7.225/OP 
Nome: Amílcar Carvalho e António Vieira - Herdeiros 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Caducidade 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, lote 43 - Ramada 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento. 
  
Processo n.º 9.755/OP 
Nome: Feijomar Produtos do Mar 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Deserção 
Local: Quinta do Segulim, lote AE – 015 - Famões 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 12.709/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Valente Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização 

Local: Rua do Choupal, lote 63, B.º Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.159/CP/OP/GI 
Nome: Armando José Azevedo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Quinta da Silveira, lote 557, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.481/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Duarte Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Bonfim, lote 248, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.240/CP/OP/GI 
Nome: Magno Augusto Pires 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 501 - Caneças 
Data de despacho: 07.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.023/OP 
Nome: Sociedade de Construções Martins Dias, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Largo da República, n.º 3, Pombais - Odivelas 
Data de despacho: 15.11.12 
Teor do Despacho: Aprovar 
  
Processo n.º 13.524/D 
Nome: Zon Tv Cabo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Travessa Massapes com Rua Casal do Abadesso, B.º Casal 
Nono - Caneças 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.246/OCP/OC 
Nome: Lucília de Jesus Rodrigues 
Assunto: Caducidade do Deferimento da Licença Administrativa 
Local: B.º Alvajar, lote 9 - Ramada 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 1.028/OCP/OC 
Nome: José Martins de Oliveira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Viegas, lote 79, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11.335/D/PUB 
Nome: Corporation X – Exploração de Health Clubs, Lda 
Assunto: Plano Prestacional 
Local: Rua Pulido Valente, n.º 39 B e C, Urb. Colinas do 
Cruzeiro - Odivelas 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 31.806/OCP/OC 
Nome: José Carlos Almeida Santos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Carochia, lote 26 - Ramada 
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Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 2.531/OP/GI 
Nome: João Guilherme da Silva Dias 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 68, B.º Quinta do Castelo Poente 
- Ramada 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 2.531/OP/GI 
Nome: João Guilherme Gonçalves da Silva Dias 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 68, B.º Quinta do Castelo Poente 
- Ramada 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.704/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 33, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10.750/CP/OP/GI 
Nome: António Mendes Leitão 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Natália Correia, lote 231, B.º Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.506/CP/OP/GI 
Nome: José António Pereira do Vale Dantas 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua de São Sebastião, lote 637, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.342/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Alberto de Almeida Rodrigues 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de vendas Novas, lote 341, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9.761/OP/GI 
Nome: Manuel Aristides Rodrigues de Sousa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Nova de Massapês, lote 1133, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.187/CP/OP/GI 
Nome: Orlando Coelho Gomes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Beira, lote 291, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.334/CP/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues, Const. Unipessoal, Lda 

Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: Casal da Silveira, lote 247 - Famões 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 13.318/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição de Jesus Cardoso 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal dos Apréstimos, lote 147 - Ramada 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.316/CP/OP/GI 
Nome: Habizezere – Const. Civil, Lda 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Encosta do Mourigo, lote 126 - Famões 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 13.488/CP/OP/GI 
Nome: Maria dos Anjos de Jesus Marques 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 91 - Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.472/CP/OP/GI 
Nome: Luís Augusto Barreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 153 - Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.473/CP/OP/GI 
Nome: António Antunes Domingues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 505 - Caneças 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.245/CP/OP/GI 
Nome: Alípio Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Vieira da Silva, lote 64, B.º Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 6.292/OP 
Nome: Pedro Alexandre da Silva Moitinho 
Assunto: Caducidade – art.º 71 do Dec-Lei n.º 555/99 
Local: Rua da Amoreira, lote 24 - Ramada 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 12.719/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Óscar de Jesus Fonseca 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira, lote 65, B.º Novo das 
Queimadas - Famões 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9.509/OP 
Nome: Banco de Santander Totta, S.A. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Estrada da Paiã, 12 - Pontinha 
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Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.215/CP/OP/GI 
Nome: Cátia Patrícia Pinela Rodrigues Martins Franco 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 313, B.º S. Sebastião - Famões 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.872/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Lopes dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 156, B.º da Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.163/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Alves Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 222, B.º do Sol Nascente - 
Famões 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11.972/CP/OP/GI 
Nome: Luís de Almeida 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Milharada, lote 144, Pontinha 
Data de despacho: 21.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 2.456/OP 
Nome: Construções Ladel, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Moreira, lote 16 – zona 4 – Urbanização 
Colinas do Cruzeiro - Odivelas 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.499/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lourdes Duarte Martins 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira, lote 586, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.898/CP/OP/GI 
Nome: Maria Engrácia da Silva Guilherme 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua S. José, lote 121, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.016/CP/OP/GI 
Nome: Amândio Morais dos Santos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil, lote 426, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.108/CP/OP/GI 
Nome: Maria Angelina da Silva Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Quinta das Canoas, lote 21 - Pontinha 
Data de despacho: 22.11.2012 

Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 13.461/CP/OP/GI 
Nome: José Apolinário de Jesus Cardoso 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Alfredo Roque Gameiro, lote 367, B.º dos Quatro - 
Famões 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.493/CP/OP/GI 
Nome: António Augusto Costa Gomes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 563 - Pontinha 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.197/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto dos Santos Vieira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Artistas, lote 17 – D, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.351/CP/OP/GI 
Nome: José dos Santos Brito 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Olhão, lote 120, B.º Casal S. Sebastião – 
Famões 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.451/CP/OP/GI 
Nome: Rui Guerra Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Ovar, lote 402, B.º Casal São Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.362/CP/OP/GI 
Nome: Barnabé António Pereira Alves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Dálias, lote 395, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.498/CP/OP/GI 
Nome: Abílio António Antunes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira, lote 590, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.619/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Manuel da Silva Martins 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco Matias, lote 316, B.º Casal do Bispo – Famões 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.359/CP/OP/GI 
Nome: António Salazar Fonseca 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Agosto, lote 2, B.º Casal dos Bons Dias - 
Ramada 
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Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.314/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Cruz da Cunha Barreto e Outra 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 285, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.247/OCP/OC 
Nome: José Teixeira Picão 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Alecrim, lote 734, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.428/D 
Nome: Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.A. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Av. Aristides Sousa Mendes e Av. Amália Rodrigues - 
Ramada 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 13.668/OP 
Nome: Paulo Jorge Casado da Costa Dias 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 7, B.º Carrascais - Caneças 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.417/CP/OP 
Nome: Construções Trivinhas, Lda 
Assunto: Caducidade 
Local: Rua Dr. Sidónio Pais, 28 - Odivelas 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 11.564/CP/OP/GI 
Nome: Edviges da Ressureição Rosa Gonçalves e outro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Bempostinha, lote 305, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8.344/OP/GI 
Nome: Acácio Pereira Bernardo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Associação, lote 154, B.º do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.630/OP/GI 
Nome: Diamantino José Agostinho Ventura 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua das Laranjeiras, lote 14, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.215/CP/OP/GI 
Nome: João Alberto Fernandes 
Assunto: Comunicação Prévia 

Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 459, B.º Casal do 
Trigache (B.º dos Quatro) Famões 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.937/CP/OP/GI 
Nome: Maria dos Santos Pereira Cordeiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Sequeira, lote 42, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
  
Processo n.º 13.487/CP/OP/GI 
Nome: António Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 403 (antigo n.º 83) Pontinha 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.198/CP/OP/GI 
Nome: Álvaro da Silva Sousa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 85ª, B.º Tomada da Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 22.11.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9.432/OP 
Nome: INDUSIN – Sociedade Imobiliária, Lda e 
OURINVESTE – Inv. Imobiliários, Lda 
Assunto: Regime Excepcional de extensão de prazo 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 06, Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 28.11.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 9.433/OP 
Nome: INDUSIN – Sociedade Imobiliária, Lda 
Assunto: Regime Excecional de Extensão de Prazo 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 07, Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 28.11.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 13.081/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Correia Gouveia 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Eng. Duarte Pacheco, lote 964, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 28.11.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Listagem dos Alvarás de Construção, Utilização e 
Rejeições Liminares, emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 4/VPCT/11, de 13 de 
Janeiro, nos termos da Informação n.º Interno/2012/11795, 
de 2012.12.07, referente ao mês de novembro de 2012:  
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 875/OP/GI 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alterações 
Local: Rua Matilde Rosa Araújo, lote 40, B.º do Porto Pinheiro - 
Odivelas 
Data de emissão: 29.11.2012 
Alvará n.º 34/2012 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 8.821/OP/GI 
Nome: Maria Isabel da Silva Marques dos Santos 
Assunto:  Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Macau, lote 7, Hortos Vale Grande - Caneças 
Data de emissão: 05.11.2012 
Alvará n.º  346/2012 
  
Processo n.º 13.073/CP/OP/GI 
Nome: José Fernandes Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Artistas, lote 17 F, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 05.11.2012 
Alvará n.º 347/2012 
  
Processo n.º 11.584/CP/OP/GI 
Nome: Ana Catarina Torres Amoedo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Luís de Stau Monteiro, lote 87, B.º das Granjas 
Novas - Ramada 
Data de emissão: 05.11.2012 
Alvará n.º 348/2012 
  
Processo n.º 5.716/OP/GI 
Nome: José Luís de Almeida Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Nova de Massapés, lote 1137, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 05.11.2012 
Alvará n.º 349/2012 
  
Processo n.º 12.588/CP/OP/GI 
Nome: Abílio das Neves Roque 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. Luís de Camões, lote 31, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de emissão: 06.11.2012 
Alvará n.º 350/2012 
  
Processo n.º 9.429/OP 
Nome: Areias da Lagoa – Sociedade de Construções, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 3 - Ramada 
Data de emissão: 05.11.2012 
Alvará n.º 351/2012 
  

Processo n.º 13.092/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Manuel de Freitas Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Reis, lote 55, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de emissão: 06.11.2012 
Alvará n.º 352/2012 
  
Processo n.º 10.800/CP/OP 
Nome: Espaço Seiscentos – Sociedade Imobiliário, S.A. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urbanização da Ribeirada, lote 5 - Odivelas 
Data de emissão: 06.11.2012 
Alvará n.º 353/2012 
  
Processo n.º 3.534/OP/GI 
Nome: Tânia Sofia Ribeiro Lopes Castanheiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Beatriz Costa, lote 309, B.º do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de emissão: 06.11.2012 
Alvará n.º 354/2012 
  
Processo n.º 1.283/OP 
Nome: Maria Regina de Matos Godinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Anselmo Silva Paiva, lote 1 A 39, B.º C.T.T. - 
Caneças 
Data de emissão: 07.11.2012 
Alvará n.º 355/2012 
  
Processo n.º 9.966/OP/GI 
Nome: Luís Manuel Gomes Coelho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 458, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 07.11.2012 
Alvará n.º 356/2012 
  
Processo n.º 10.441/OP 
Nome: Rui Miguel Sintrão de Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, Casal do Alvito - Famões 
Data de emissão: 08.11.2012 
Alvará n.º 357/2012 
  
Processo n.º 6.574/OP 
Nome: Pedro Manuel de Oliveira Marques 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Arroteias, lote 9, B.º dos C.T.T. - Caneças 
Data de emissão: 08.11.2012 
Alvará n.º 358/2012 
  
Processo n.º 4.818/OP 
Nome: Ricardo Alexandre e Antunes – Construções, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 38 - Ramada 
Data de emissão: 08.11.2012 
Alvará n.º 359/2012 
  
Processo n.º 4.819/OP 
Nome: Ricardo Alexandre e Antunes – Construções, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 39 - Ramada 
Data de emissão: 08.11.2012 
Alvará n.º 360/2012 
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Processo n.º 12.128/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Teixeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Infanta D. Teresa, lote 141, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 08.11.2012 
Alvará n.º 361/2012 
  
Processo n.º 12.989/CP/OP/GI 
Nome: Graciosa de Jesus Domingues 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua S. José, lote 104, B.º do Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 08.11.2012 
Alvará n.º 362/2012 
  
Processo n.º 11.323/CP/OP/GI 
Nome: António Paulo de Almeida Teixeira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de São José, lote 852, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 08.11.2012 
Alvará n.º 363/2012 
  
Processo n.º 12.047/CP/OP/GI 
Nome: António da Silva Vicente Xavier 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Campo da Bola, lote 44, B.º Quinta das Canoas - 
Pontinha 
Data de emissão: 14.11.2012 
Alvará n.º 364/2012 
  
Processo n.º 12.301/CP/OP/GI 
Nome: Manuel João Leitão Vicente 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Humberto Madeira, lote 55, B.º da Condessa - 
Pontinha 
Data de emissão: 14.11.2012 
Alvará n.º 365/2012 
  
Processo n.º 12.968/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo José Ferreira Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 262, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 14.11.2012 
Alvará n.º 366/2012 
  
Processo n.º 11.288/CP/OP/GI 
Nome: Ana Luísa Estevam Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Ribeirinho, lote 34, B.º Quinta das Canoas - 
Pontinha 
Data de emissão: 16.11.2012 
Alvará n.º 367/2012 
  
Processo n.º 12.634/CP/OP/GI 
Nome: António Júlio Gomes Dias Prego 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Teófilo Braga, lote A 307, B.º dos Pedrenais - 
Ramada 
Data de emissão: 16.11.2012 
Alvará n.º 368/2012 
  
Processo n.º 12.142/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Farinha Cordeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: Travessa do Alecrim, lote 723 B, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de emissão: 20.11.2012 
Alvará n.º 369/2012 
  
Processo n.º 6.907/OP/GI 
Nome: José António Nunes Feliz 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de S. João da Madeira, lote 180, B.º Casal São 
Sebastião –  
Famões 
Data de emissão: 21.11.2012 
Alvará n.º 370/2012 
  
Processo n.º 12.115/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Simões Dias 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade das Beiras, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 21.11.2012 
Alvará n.º 371/2012 
  
Processo n.º 3.066/OP/GI 
Nome: Sandra Marina de Oliveira Lopes Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Beatriz Costa, lote 317, B,º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 21.11.2012 
Alvará n.º 372/2012 
  
Processo n.º 12.449/CP/OP/GI 
Nome: João da Silva Lombo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 461, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 21.11.2012 
Alvará n.º 373/2012 
  
Processo n.º 12.803/OCP/OC 
Nome: Aldina Maria das Dores de Campos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 895, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 22.11.2012 
Alvará n.º 374/2012 
  
Processo n.º 12.159/CP/OP/GI 
Nome: Fernando de Jesus Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Praceta á Rua Irene Lisboa, lote 236, B.º das Granjas 
Novas - Ramada 
Data de emissão: 22.11.2012 
Alvará n.º 375/2012 
  
Processo n.º 12.834/CP/OP/GI 
Nome: Abílio do Carmo Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 1.º de Agosto, lote 21, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 22.11.2012 
Alvará n.º 376/2012 
  
Processo n.º 12.495/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Ribeiro dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Beja, lote 182, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 22.11.2012 
Alvará n.º 377/2012 
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Processo n.º 11.511/CP/OP/GI 
Nome: Gilberto de Jesus Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Infância, lote 102, B.º Quinta do Castelo Poente - 
Ramada 
Data de emissão: 22.11.2012 
Alvará n.º 378/2012 
  
Processo n.º 7.125/OP/GI 
Nome: Manuel António Alves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Cerca, lote C 40, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 22.11.2012 
Alvará n.º 379/2012 
  
Processo n.º 13.054/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Gomes Vilarinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de S. José, lote 124, B.º do Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 23.11.2012 
Alvará n.º 380/2012 
  
Processo n.º 3.727/OP/GI 
Nome: Augusto Pedro Coelho Gomes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Juventude, lote 410, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 23.11.2012 
Alvará n.º 381/2012 
  
Processo n.º 12.654/CP/OP/GI 
Nome: Mateus da Conceição Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 821, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 23.11.2012 
Alvará n.º 382/2012 
  
 
Processo n.º  
8.378/OP/GI 
Nome: Ana Carla da Silva Seguro Areias 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade da Feira, lote 117, B.º Casal de São Sebastião - 
Famões 
Data de emissão: 26.11.2012 
Alvará n.º 383/2012 
  
Processo n.º 8.749/OP/GI 
Nome: João António Pina da Costa Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Professora Maria Lamas, lote 101, B.º das Sete 
Quintas - Caneças 
Data de emissão: 26.11.2012 
Alvará n.º 384/2012 
  
Processo n.º 11.170/OP/GI 
Nome: Maria Palmira Castelo Roque da Nova 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, lote 878, B.º do Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 27.11.2012 
Alvará n.º 385/2012 
  
Processo n.º 13.020/CP/OP/GI 
Nome: António dos Santos Milheiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Brasil, lote 2, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 28.11.2012 

Alvará n.º 386/2012 
  
Processo n.º 12.741/CP/OP/GI 
Nome: David Rosa Mateus 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 34, B.º Casal São Sebastião - 
Famões 
Data de emissão: 28.11.2012 
Alvará n.º 387/2012 
  
Processo n.º 11.898/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Farinha Silvestre 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 58, B.º das Sete Quintas - 
Caneças 
Data de emissão: 29.11.2012 
Alvará n.º 388/2012 
  
Processo n.º 5.768/D 
Nome: Friponti – Produtos Alimentares, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Estrada da Paiã, naves 4 e 5 - Pontinha 
Data de emissão: 29.11.2012 
Alvará n.º 389/2012 
  
Processo n.º 3.670/OP/GI 
Nome: Teresa Maria da Costa Jesus da Cruz Alves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Vale Pequeno, lote 87, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 30.11.2012 
Alvará n.º 390/2012 
  
Processo n.º 32.400/OCP 
Nome: Mário Rui Paulos Arsénio 
Assunto: Aditamento ao Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Campos de Caneças, lote 3, Campos de Caneças 
- Caneças 
Data de emissão: 22.11.2012 
Alvará n.º 158/91 
  
Processo n.º 7.827/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Jesus Antunes 
Assunto: Aditamento ao Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua São Tomé e Príncipe, n.º 21 r/c Dto, Olival Basto – 
Olival Basto 
Data de emissão: 06.11.2012 
Alvará n.º 342/59 
 
 
Rejeições Liminares 
 
Nº Processo: 13435/CP/OP/GI 
Nome : Bernardo da Silva 
Assunto : Rejeição Liminar  
Local : Rua Cidade de Loures, lote 460 – B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data do Despacho : 07.11.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
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FINANCEIRA 
 

 
Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, pelo Diretor Municipal de Gestão e Administração 
Geral, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas, no 
âmbito da Divisão Financeira, nos termos da Informação n.º 
2012/11829, de 2012.12.10:  
 
Despachos exarados pela Senhora Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “RESTAURILIMPA - 
COMÉRCIO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 395,14, referente a juros 
de mora (Interno/2011/11790) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 07-12-2011 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “SIMTEJO - 
SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E 
TRANCÃO, S.A”, no valor de € 27.863,83, referente a juros 
de mora (Interno/2011/11805) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 07-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à ”FABRIGIMNO - 
FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA.”, no valor 
de € 1.144,06, referente a juros de mora 
(Interno/2011/12000) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 13-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “RESTAURILIMPA - 
COMÉRCIO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 1,84, referente a juros 
de mora (Interno/2011/11951) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 13-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “RENOVALAR 
RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOBILIÁRIO 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 210,11, referente a juros 
de mora (Interno/2011/12059) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 16-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “GERTAL - 
COMPANHIA GERAL RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, 
S.A.”, no valor de € 68,28, referente a juros de mora 
(Interno/2011/12043) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 16-12-2011 
 

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “XIX - 
CONSTRUÇÃO PROJECTOS E GESTÃO, LDA.”, no valor de € 
1.350,72, referente a juros de mora (Interno/2011/12039) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 16-12-2011 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “VALORSUL - 
VALORIZ. E TRAT. RESID.SÓLIDOS REGIÕES DE LISBOA E 
DO OESTE, S.A.”, no valor de € 516,43, referente a juros de 
mora (Interno/2011/12085) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 16-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “VERTENTE 
HUMANA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA.”, 
no valor de € 243,05, referente a juros de mora 
(Interno/2011/12036) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 16-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “OFERQUAL, LDA.”, 
no valor de € 149,04, referente a juros de mora 
(Interno/2011/12355) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 23-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “SANESTRADAS - 
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, S.A.”, 
no valor de € 1.127,60, referente a juros de mora 
(Interno/2011/12362) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 23-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “ESTRELA DO 
NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.”, no valor de € 
20.781,56, referente a juros de mora 
(Interno/2011/12386) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 23-12-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “GERTAL - 
COMPANHIA GERAL RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, 
S.A.”, no valor de € 68,28, referente a juros de mora 
(Interno/2011/12381) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-12-2011 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “XIX - 
CONSTRUÇÃO PROJECTOS E GESTÃO, LDA.”, no valor de € 
3.693,57, referente a juros de mora (Interno/2011/12376) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 27-12-2011 
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Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES”, no valor de € 
5.854,00, referente à quotização anual para 2012 
(Edoc/2011/58779) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 11-01-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “ASSEMBLEIA 
DISTRITAL DE LISBOA”, no valor de € 12.051,00, referente 
a comparticipação financeira para 2012 
(Edoc/2011/61320) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 16-01-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “GRAVINER 
CONSTRUÇÕES, S.A.”, no valor de € 7.248,56, referente a 
juros de mora (Edoc/2012/4497) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 07-02-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “LISARCO - 
INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.”, no valor de € 
1.537,00, referente a juros de mora (Edoc/2012/11961) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 19-04-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “SIMTEJO - 
SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E 
TRANCÃO, S.A”, no valor de € 18.189,37, referente a juros 
de mora (Edoc/2012/13815) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-04-2012 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “ISS PLANTIAGRO - 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, 
LDA.”, no valor de € 1.112,55, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/24235) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 14-05-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “RESTAURILIMPA - 
COMÉRCIO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 25,15, referente a juros 
de mora (Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “EDP SERVIÇO 
UNIVERSAL, S.A”, no valor de € 631,56, referente a juros de 
mora (Edoc/2012/58863 - Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “EDP SERVIÇO 
UNIVERSAL, S.A”, no valor de € 915,57, referente a juros de 
mora (Edoc/2012/59600 – Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “EDP SERVIÇO 
UNIVERSAL, S.A”, no valor de € 931,64, referente a juros de 
mora (Edoc/2012/61211 – Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “SANESTRADAS - 
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, S.A.”, 
no valor de € 1.793,66, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/47114 – Edoc/2012/47126 – 
Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “O.A.P.M. - 
CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 
624,29, referente a juros de mora (Edoc/2012/47606 – 
Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “COFAN - 
CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA.”, no valor de € 
4.054,51, referente a juros de mora (Edoc/2012/48665 – 
Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “COFAN - 
CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA.”, no valor de € 
131,51, referente a juros de mora (Edoc/2012/52928 – 
Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “XIX - 
CONSTRUÇÃO PROJECTOS E GESTÃO, LDA.”, no valor de € 
4.997,43, referente a juros de mora (Edoc/2012/55166 – 
Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “OBRIPARQUES - 
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.”, no valor de 
€ 647,37, referente a juros de mora (Edoc/2012/47578 – 
Edoc/2012/63232) 
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Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “SIMTEJO - 
SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E 
TRANCÃO, S.A”, no valor de € 24.457,30, referente a juros 
de mora (Edoc/2012/54195 – Edoc/2012/63232) 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-11-2012 
 
 
Despachos exarados pelo Senhor Vice-Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “OBRIPARQUES - 
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.”, no valor de 
€ 1.069,40, referente a juros de mora (Edoc/2012/18279) 
Decisão do Sr.º Vice-Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-05-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “O.A.P.M. - 
CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 
6.498,12, referente a juros de mora (Edoc/2012/17995) 
Decisão do Sr.º Vice-Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-05-2012 
 
 
Despachos exarados pelo Senhor Diretor Municipal 
de Gestão e Administração Geral 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “RESTAURILIMPA - 
COMÉRCIO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 532,01, referente a juros 
de mora (Edoc/2012/5060) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 11-02-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “VALORSUL - 
VALORIZ. E TRAT. RESID.SÓLIDOS REGIÕES DE LISBOA E 
DO OESTE, S.A.”, no valor de € 160,70, referente a juros de 
mora (Edoc/2012/9205) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-02-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “VERTENTE 
HUMANA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA.”, 
no valor de € 74,64, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/7989) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-02-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “VERTENTE 
HUMANA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA.”, 

no valor de € 66,57, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/7986) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-02-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “CERTOMA - 
COMÉRCIO TÉCNICO MÁQUINAS, LDA.”, no valor de € 
213,39, referente a juros de mora (Edoc/2012/7986) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 18-04-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “SANESTRADAS - 
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, S.A.”, 
no valor de € 307,86, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/13276) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 23-04-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “SANESTRADAS - 
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, S.A.”, 
no valor de € 261,48, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/13278) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 23-04-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “VALORSUL - 
VALORIZ. E TRAT. RESID.SÓLIDOS REGIÕES DE LISBOA E 
DO OESTE, S.A.”, no valor de € 118,24, referente a juros de 
mora (Edoc/2012/14083) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 26-04-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “FABRIGIMNO - 
FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA.”, no valor 
de € 237,33, referente a juros de mora 
(Edoc/2012/16439) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 30-04-2012 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “RESTAURILIMPA - 
COMÉRCIO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de € 1.091,33, referente a 
juros de mora (Edoc/2012/36239) 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-07-2012 
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Decisões tomadas abrigo das competências subdelegadas através 
do Despacho n.º 05/VPCT/2011, de 13 de janeiro 2011, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, nos termos da 
informação n.º Interno/2012/12011, de 2012.12.14, referente ao 
período compreendido entre 1 de junho a 30 de novembro de 
2012: 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS - 
01/06/2012 a 30/11/2012 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Castelo Poente – lote 69 – Serra da Amoreira - Ramada nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luís Jorge Pereira Gameiro) 
(Processo 164/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.06.11 
Data da notificação: 2012.06.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Belissário Pimenta, lote 30, Bairro do Mourigo em Famões nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Ribeiro) 
(Processo 97/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.06.27 
Data da notificação: 2012.06.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Figueirinha, lote 741, Casal Novo, Caneças nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Amadeu Martins Anjos) 
(Processo 99/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.06.20 
Data da notificação: 2012.06.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
Cruzamento da Rua Alfredo Ruas com a Rua José Afonso - 
Pedernais, Ramada nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Tolentino Neto Guerreiro) 
(Processo 1/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.04 
Data da notificação: 2012.07.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Fernandes, lote 52 - Caneças nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: António Sousa) 
(Processo 145/DFM/11) 

Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.27 
Data da notificação: 2012.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Fernandes, lote 51 - Caneças nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: António Sousa) 
(Processo 144/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.27 
Data da notificação: 2012.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Fernandes, lote 50 - Caneças nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: António Sousa) 
(Processo 143/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.27 
Data da notificação: 2012.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Luís de Camões, lote 9 - Caneças nos termos do nº 1 do Artº 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Ilda Maria Brito Neves) 
(Processo 38/DFM/07) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.06 
Data da notificação: 2012.07.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Rainha Santa Isabel, lote 267, Bairro Vale Grande, Pontinha nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Elisa de Sousa) 
(Processo 71/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.19 
Data da notificação: 2012.07.23 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Peça, Casal Novo, Caneças nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Maria G. Hermenegildo Teodoro) 
(Processo 97/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.13 
Data da notificação: 2012.07.16 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Prata nº 36, Bairro do Girassol - Ramada nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Alvo – Construções, Lda) 
(Processo 76/DFM/12) 
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Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.25 
Data da notificação: 2012.07.27 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
José Afonso – lote D 43 - Pedernais Ramada nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ricardo Augusto Correia) 
(Processo 73/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.11 
Data da notificação: 2012.07.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
José Afonso – lote D 44 - Pedernais Ramada nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ricardo Augusto Correia) 
(Processo 78/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.11 
Data da notificação: 2012.07.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Lusíadas, lote 74, Bairro do Carvalheiro, Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Adelaide de Jesus Melo Moura) 
(Processo 49/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.15 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Pintor Alves Cardoso, Caneças nos termos do nº 1 do Artº 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Maria Clara Monteiro Pereira Pedrosa) 
(Processo 8/DFM/12) 
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: Concordo. 
Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.22 
Data da notificação: 2012.08.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, lote 1A14 – Bairro dos CTT - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Ana Margarida Costa Gonçalves) 
(Processo 82/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.03 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, lote 1A15 – Bairro dos CTT - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Fernando Manuel Vicente Dolores) 
(Processo 81/DFM/12) 

Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.03 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
25 de abril, lote 344, Vale Pequeno - Pontinha nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria da Silva Pereira Marques) 
(Processo 37/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.14 
Data da notificação: 2012.08.14 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
A, lote 58 – Bairro do Carvalheiro - Caneças nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: António Manuel Teixeira Lourenço) 
(Processo 172/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.17 
Data da notificação: 2012.08.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Figueirinha, nº 540 A – Bairro do Casal Novo - Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Isabel Maria Jesus Oliveira) 
(Processo 62/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.07 
Data da notificação: 2012.08.07 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Capitão Renato Baptista, lote 507 - Famões nos termos do nº 1 
do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos 
Espaços Públicos. 
(Proprietário: Hélio José Morgado Pires) 
(Processo 99/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.18 
Data da notificação: 2012.08.18 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno denominado 
“Quinta da Freira” - Pontinha nos termos do nº 1 do Artº 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Maria da Conceição e António Andrade) 
(Processo 88/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.28 
Data da notificação: 2012.08.31 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Rafael Bordalo Pinheiro – lote 92 – Encosta do Mourigo - 
Famões nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Marques da Silva) 
(Processo 35/DFM/11) 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV – Edição Especial N.º 1 – 8 de janeiro de 2013  

107 
 

Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.17 
Data da notificação: 2012.08.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Lusíadas – lote 91 – Bairro do Carvalheiro - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Francisco) 
(Processo 157/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.15 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Lusíadas – lote 90 – Bairro do Carvalheiro - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Joaquim Francisco) 
(Processo 158/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.15 
Data da notificação: 2012.08.20 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Viana da Mota – lote 93 – Encosta do Mourigo -  Famões nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: João Manuel Gomes Ribeiro) 
(Processo 36/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.17 
Data da notificação: 2012.08.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Maria do Céu, entre o lote 3 e Vivenda Alves, Bairro do Girassol 
- Ramada nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de 
Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Solmão da Costa Coelho) 
(Processo 439DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.16 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Lusíadas, lote 77, Bairro do Carvalheiro em Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Margarida da Costa Monteiro) 
(Processo: 506/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.14 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Lusíadas, lote 76, Bairro Carvalheiro - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Alfredo da Conceição Fernandes) 
(Processo 507/DFM/08) 

Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.14 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Esperança, lote 14, Bairro do Carvalheiro – Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Luís dos Santos e Herdeiros) 
(Processo 504/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.15 
Data da notificação: 2012.08.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Lusíadas, lote 75 – Bairro do Carvalheiro – Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Delfim António Joaquim Guerra) 
(Processo 572/DFM/2008) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.14 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Norte, nº 99 -  Bairro do Castelo Poente - Ramada nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: André Pereira Marques) 
(Processo 85/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.16 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Norte, lote 98, Bairro Castelo Poente - Ramada nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Manuel de Almeida Silva) 
(Processo 84/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.16 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Ponte da Bica, lote 22, Bairro Casal da Azenha - Caneças nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Trindade da Cruz) 
(Processo 25/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.16 
Data da notificação: 2012.08.20 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Lisboa, Casalinho da Azenha, Pontinha nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Alves Teixeira da Silva) 
(Processo 39/DFM/11) 
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Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.20 
Data da notificação: 2012.09.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Cidade de Lisboa, nº 114, Casalinho da Azenha, Pontinha nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vitor Manuel da Silva Ribeiro) 
(Processo 38/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.20 
Data da notificação: 2012.09.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Barbosa Du Bocage, Birro São Jorge - Ramada nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Firma Construções Ferreira & Velosa, Lda) 
(Processo 191/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.07 
Data da notificação: 2012.09.11 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Carvalheiro, lote 56, Bairro do Carvalheiro, nº 56, Caneças 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: António de Almeida) 
(Processo 42/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.12 
Data da notificação: 2012.09.25 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Bela Vista, Quinta Porto Pinheiro, Arroja, Odivelas nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vitor Manuel Pires Bandeira) 
(Processo 168/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.25 
Data da notificação: 2012.09.26 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Alexandre Herculano – Bairro São Jorge - Ramada nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Leopor – Imobiliário, Lda) 
(Processo 99/DFM/09) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.10 
Data da notificação: 2012.09.28 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
das Arroteias, lote 1A14 – Bairro dos CTT - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: José Marques Nunes Vida, procurador de Maria 
José Marques Vidas) 

(Processo 136/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.07.04 
Data da notificação: 2012.09.12 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado no 
Bairro do Vale do Forno e o Bº da Encosta da Luz - Odivelas 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Arlindo Costa) 
(Processo S/343/05 - A) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.24 
Data da notificação: 2012.09.24 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Sol, lote 596 J - Bairro Casal Novo - Caneças nos termos do 
nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Filipe Realinho Raimundo) 
(Processo 93/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.17 
Data da notificação: 2012.09.21 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Estrada de Montemor (artº 93, secção C)  - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Vasco Barbeitos Gomes) 
(Processo 40/DFM/07) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.08.03 
Data da notificação: 2012.09.06 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Manuel Teixeira Gomes, lote 31, Serra da Amoreira - Ramada 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Carlos Manuel Ribeiro de Resende) 
(Processo 108/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.10.12 
Data da notificação: 2012.10.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Bela Vista – Campos de Caneças - Caneças nos termos do nº 
1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza 
dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Paulo Alexandre Simões Ferreira) 
(Processo 267/DFM/08) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.10.15 
Data da notificação: 2012.10.17 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado nas 
Traseiras do Condomínio, Rua de Gôa, nº 5, Campos de 
Caneças, Caneças nos termos do nº 1 do Artº 42º do 
Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV – Edição Especial N.º 1 – 8 de janeiro de 2013  

109 
 

(Proprietário: Legal Representante da Goneta) 
(Processo 181/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.10.24 
Data da notificação: 2012.10.30 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
da Carochia, lote 111, Bairro Casal dos Apréstimos, Ramada nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Jaime dos Santos Henriques) 
(Processo 2/DFM/11) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.10.15 
Data da notificação: 2012.10.15 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na 
Estrada de Montemor, Vivenda Monsantina, Caneças  nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Rosa Simões Castelo Henriques) 
(Processo 92/DFM/08) 
Decisão do Vereador Paulo César Teixeira: Concordo. 
Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.07 
Data da notificação: 2012.10.09 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado nas 
traseiras da Escola EB/JI João Villaret – Bons Dias - Ramada 
nos termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Emídio Augusto de Andrade Júnior) 
(Processo 175/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.09.28 
Data da notificação: 2012.10.01 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
dos Viveiros, lote 2 A 17, Bairro dos CTT - Caneças nos termos 
do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos Higiene e 
Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Maria Manuela dos Santos Lopes da Silva Alves e 
Fernando Jorge A. Alves) 
(Processo 112/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.11.16 
Data da notificação: 2012.11.16 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

2200..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2277  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

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

 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia 2013, nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 
64.º e do artigo 66.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002 e contemplada no n.º 4 do 
artigo 3.ª da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, revogando-se o anteriormente 
aprovado pelo Executivo, na 10.ª reunião extraordinária 
do passado dia 27 de novembro 2012, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2012, de 11 de 
dezembro, página 8), de acordo com a proposta n.º 
13/PRES/2012, datada de 14 de dezembro 2012. 
Conforme o deliberado na 24.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 19 de 
dezembro de 2012, (Presente Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões Edição Especial n.º 1/2013, de 8 
de janeiro, página 9). 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 

PLANO DE PAGAMENTO 
 

 
 

SIMTEJO - SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO 
TEJO E DO TRANCÃO, S.A. 

 
No âmbito do Contrato de Recolha de Efluentes 
celebrado pelo Município de Odivelas e a empresa 
SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do 
Tejo e Trancão, S.A., celebrado em 3 de dezembro de 
2001, e no âmbito da alteração de uma cláusula do 
referido contrato efetuada no dia 7 de abril de 2005, 
propõe-se o pagamento faseado da dívida no valor de 
€4.688.500,32 (quatro milhões seiscentos e oitenta e oito 
mil e quinhentos euros e trinta e dois cêntimos), que incluí 
os €4.128.470,29, acima indicados acrescidos dos juros 
vincendos no valor de € 560.030,03, até ao integral 
pagamento, será efetuado semestralmente de acordo com 
o Plano de Pagamento que constitui o anexo 1 da 
informação n.º Interno/2012/12068 de 2012.12.17. Mais 
se propõe que as condições estabelecidas no Acordo de 
Pagamento podem ser alteradas logo que a SIMTEJO, 
S.A. venha a acordar com qualquer outro Município 
condições mais vantajosas, nomeadamente quanto às taxas 
de juro e aos prazos de pagamento, nos termos do 
proposto na informação acima mencionada. Conforme o 
deliberado na 24.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 19 de dezembro de 2012, 
(Presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
Edição Especial n.º 1/2013, de 8 de janeiro, página 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Odivelas

Dívida serviços 3.761.753,83 3.761.753,83 3.761.753,83 3.761.753,83 3.761.753,83 3.761.753,83
Dívida juros de mora 266.756,58 366.716,46 366.716,46 366.716,46 366.716,46 366.716,46
Dívida total 4.028.510,41 4.128.470,29 4.128.470,29 4.128.470,29 4.128.470,29 4.128.470,29
a favor de Odivelas 126.000,87 126.000,87 126.000,87 126.000,87 126.000,87 126.000,87
Dívida líquida 3.902.509,54 4.002.469,42 4.002.469,42 4.002.469,42 4.002.469,42 4.002.469,42
Dívida líquida (sem juros de mora) 3.635.752,96 3.635.752,96 3.635.752,96 3.635.752,96 3.635.752,96 3.635.752,96

54 prestações crescentes 54 prestações constantes 9 prestações semestrais constantes 54 prestações crescentes 9 prestações semestrais crescentes 9 prestações semestrais crescentes
1º ano 15%; 2º ano 15% 1º ano 12,5%; 2º ano 17,5%

Prestação mensal Prestação anual Prestação mensal Prestação anual Prestação Semestral Prestação anual Prestação mensal Prestação anual Prestação Semestral Prestação anual Prestação Semestral Prestação anual
1º ano 65.326,07 783.912,83 87.186,35 1.046.236,20 507.527,00 1.015.053,99 72.626,82 871.521,86 419.595,45 839.190,91 362.358,55 724.717,10
2º ano 78.425,76 941.109,18 87.186,35 1.046.236,20 510.922,52 1.021.845,04 85.120,56 1.021.446,70 431.474,40 862.948,80 493.911,20 987.822,39
3º ano 101.827,31 1.221.927,67 87.186,35 1.046.236,20 510.922,52 1.021.845,04 95.121,46 1.141.457,57 598.924,01 1.197.848,02 598.924,01 1.197.848,02
4º ano 101.827,31 1.221.927,67 87.186,35 1.046.236,20 510.922,52 1.021.845,04 95.121,46 1.141.457,57 590.440,59 1.180.881,17 590.440,59 1.180.881,17
5º ano (6 meses) 101.827,31 610.963,84 87.186,35 523.118,10 517.713,57 517.713,57 95.121,46 570.728,79 597.231,63 597.231,63 597.231,63 597.231,63

4.779.841,20 4.708.062,90 2.558.008,12 4.598.302,68 4.746.612,50 4.678.100,53 4.688.500,32
0,00 0,00 0,00

Cenário ECenário inicial (a) Cenário A Cenário B Cenário C Cenár io D
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“ACORDO DE PAGAMENTO 
 

Entre: 
 
Primeiro Contraente: 
 
Município de Odivelas, com o número de pessoa coletiva 
_________, neste ato representado pela ____________, 
Presidente da Câmara Municipal, com poderes para a 
celebração do presente ACORDO, adiante designado de 
Primeiro Contraente;  
 
E 
 
Segunda Contraente: 
 
Simtejo, Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A., com o número de matrícula e de pessoa coletiva 505 
908 093, com sede na ETAR de Alcântara, na Avenida de 
Ceuta, matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa com o número 505 908 093, com o capital 
social de € 38.700.000 (trinta e oito milhões de Euros), 
neste ato representada pelo Eng. Carlos Manuel Martins, 
Presidente do Conselho de Administração, com poderes 
para a celebração do presente ACORDO, conferidos pela 
deliberação do Conselho de Administração de [•] [data], 
adiante designada de Segunda Contraente; 
 
Considerando a existência de dívidas vencidas do Primeiro 
Contraente à Segunda Contraente, relativas a prestações 
de serviços desenvolvidas ao abrigo do contrato de 
recolha e tratamento de efluentes, é celebrado o Acordo 
de Pagamentos constante das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

 
O Primeiro Contraente reconhece a obrigação de 
pagamento de faturas/notas de débito emitidas pela 
Segunda Contraente identificadas no Anexo A ao presente 
ACORDO, do qual faz parte integrante, perfazendo a 
quantia de €________ (__________), relativas a serviços 
prestados de saneamento de águas residuais no âmbito do 
contrato de recolha e tratamento de efluentes. 

 
Cláusula 2.ª 

 
1. A dívida mencionada na cláusula anterior será paga à 
Segunda Contraente pelo Primeiro Contraente em 10 
(dez) prestações semestrais, nos termos definidos no 
Plano de Pagamentos constante do Anexo B ao presente 
ACORDO, do qual faz parte integrante, que inclui juros 
de mora vincendos calculados à taxa de juro de mora 
definida por Lei relativa a taxa supletiva de juros 
moratórios sobre créditos de que sejam titulares empresas 
comerciais.  
 
2. O Primeiro Contraente reserva-se o direito de proceder 
ao pagamento integral ou parcial das prestações vincendas. 
 

3. No caso de o Primeiro Contraente proceder ao 
pagamento integral e de uma só vez do montante das 
prestações identificadas no Anexo B, a Segunda 
Contraente renuncia ao direito de faturar os juros de mora 
então vincendos devidos por essas prestações.  
 
4. O atraso no pagamento das prestações referidas no n.º 
1, por um período superior a 60 (sessenta) dias, confere à 
Segunda Contraente o direito de receber as prestações 
vencidas e vincendas. 
 
5. As prestações definidas no Plano de Pagamentos serão 
pagas através de transferência bancária para a conta 
correspondente ao NIB [•] [número do NIB], cumprindo ao 
Primeiro Contraente proceder ao envio, à Segunda 
Contraente, do comprovativo da realização de pagamento 
da prestação. 
 
6. A Segunda Contraente dará quitação ao Primeiro 
Contraente das quantias pagas no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da receção do comprovativo da transferência 
bancária. 

 
Cláusula 3.ª 

 
O Primeiro Contraente aceita que o incumprimento, 
pontual ou continuado, do Plano de Pagamentos, confere 
à Segunda Contraente o direito a, recorrer à cobrança, 
judicial ou por qualquer outro meio legalmente previsto, 
da totalidade das quantias em dívida, constituindo o 
presente ACORDO título executivo bastante. 

 
Cláusula 4.ª 

 
O Primeiro Contraente aceita que a Segunda Contraente 
ceda os créditos previstos e reconhecidos no presente 
ACORDO e respetivos Anexos, no todo ou em parte, a 
terceiros, bastando, para tanto, a comunicação, por 
escrito, da Segunda Contraente, no prazo máximo de 8 
(oito) dias após a sua concretização. 

 
Cláusula 5.ª 

 
1. O presente Acordo pode ser objeto de revisão, 
assumindo a mesma a forma escrita, e sendo necessário 
para o efeito o consentimento de ambas as Partes. 
 
2. Caso ocorram alterações das condições económico-
financeiras subjacentes à celebração do presente 
ACORDO, designadamente, a aprovação de um plano de 
saneamento financeiro ou a declaração de uma situação de 
desequilíbrio financeiro, nos termos previstos nos artigos 
40.º e 41.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, o presente 
ACORDO será obrigatoriamente revisto. 

 
Cláusula 6.ª 

 
A Segunda Contraente assume, perante o Primeiro 
Contraente, todas e quaisquer responsabilidades 
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emergentes do contrato originário da dívida aqui em 
causa. 

 
Cláusula 7.ª 

 
Após o pagamento do montante referido na cláusula 1.ª 
nada mais é devido, a qualquer título, à Segunda 
Contraente pelo Primeiro Contraente, no âmbito das 
faturas identificadas no Anexo A.  
 
O presente ACORDO, composto por [•] [número] (por 
extenso) páginas, que contém dois Anexos, compostos 
por [•] [número] (por extenso) páginas, respectivamente, 
que dele fazem parte integrante, foi celebrado em [•] 
[Local], em [•] [data], em 2 (dois) exemplares, ficando um 
para cada uma das partes. 

 
 

Pelo Primeiro Contraente 
 

__________________________________ 
(Presidente da Câmara Municipal de Odivelas) 

 
Pela Segunda Contraente 

 
__________________________________ 

(Presidente do Conselho de Administração da […], S.A.)” 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O 
DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL 

 

 
 

DESAFETAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO PARA DOMÍNIO PRIVADO 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS DE PARCELA DE TERRENO 

 
Desafetação, do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município de Odivelas, da parcela de terreno 
denominada A (Alvará de Loteamento n.º 02/DPU/2005, 
com a área de 1875 m2, sita no Casal do Marco, Arroja, na 
Freguesia de Odivelas, com confrontações a norte com a 
Rua Dr. João Santos, a sul com a Rua Professor Bissaya 
Barreto, a nascente com a Rua Professor Dr. Augusto Vaz 
Serra e a poente Rua Dr. Elysio Moura, no valor de 
€5.625,00) e alteração à escritura de Cedência em Direito 
de Superfície entre o Município de Odivelas e a Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de Santíssimo Nome de 
Jesus de Odivelas, celebrada em 2010, devendo a parcela 
B reverter a favor do Município de Odivelas.  
O acima exposto está de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/10845, de 2012.11.12. Na 
mesma informação, página 3, onde está mencionado “O 
valor obtido de €55.625,00...” passará a constar “O valor 
obtido de €5.625,00 Conforme o deliberado na 24.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 

realizada em 19 de dezembro de 2012, (Presente Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões Edição Especial 
n.º 1/2013, de 8 de janeiro, página 10). 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS 
 
 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E 
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E SEU 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇAS DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 

REGULAMENTO DO GABINETE DE AUDITORIA INTERNA E DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

E O SEU ANEXO INTITULADO 
MANUAL DE PROCEDIMENTO DE AUDITORIA INTERNA E DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
 

DOCUMENTOS DA MUNICIPÁLIA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, E.M, PARA 2013 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA 2013 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIII - N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 - Anexo 

1/90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

 Regulamento de Liquidação e Cobrança 
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Abreviaturas utilizadas 

 
Para efeitos de interpretação do presente Regulamento deverão ser consideradas as seguintes abreviaturas: 

 

AUGI – Áreas urbanas de génese ilegal 

BMDD – Biblioteca Municipal Dom Dinis 

CAC – Comissão de Administração Conjunta 

CAM – Comissão Arbitral Municipal 

CIVA – Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

CMO – Câmara Municipal de Odivelas 

CPA – Código de Procedimento Administrativo 

CPE – Criação do Próprio Emprego  

CPPT – Código de Procedimento e de Processo Tributário 

CPTA – Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

ETAF – Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

ILE – Iniciativa Local de Emprego 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

IVA – Imposto sobre valor acrescentado 

LGT – Lei Geral Tributária 

DACMO – Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 

PDM – Plano Diretor Municipal 

PAECPE – Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego 

RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

RGIT – Regime Geral das Infrações Tributarias 

RJUE - Regime Jurídico da urbanização e da edificação 

RMEU – Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 

SIG – Sistema de Informação Geográfico 

TMU – Taxa municipal de urbanização 

TMU1 – Taxa municipal de urbanização não abrangida por0operação de loteamento 

UC – Unidade de conta 
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PREÂMBULO 

 

O presente Regulamento tem por objeto estabelecer o sistema tarifário e o regime de liquidação e cobrança 

das taxas cobradas pela Câmara Municipal de Odivelas, na área geográfica do Município de Odivelas, bem 

como os preços praticados pela prestação de bens e serviços. 

A nova Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, aprovada com efeitos a partir de 1 de 

janeiro de 2007, consagra um novo modelo de participação dos Municípios nos impostos do Estado, tendo 

na alínea c) do artigo 10º e nos artigos 15º e 16º, estabelecido as regras e princípios que devem nortear a 

criação de taxas e outras receitas das Autarquias Locais. 

A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais”, 

visa, expressamente, regular as relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamento das 

taxas locais. 

Estes diplomas legais representam, pois, um instrumento de democratização local visando garantir a 

autonomia das finanças locais na definição de prioridades das políticas públicas locais. 

De entre as novas regras e princípios a que as autarquias locais se passam a subordinar, salienta-se a 

exigência de os regulamentos a emitir conterem, na criação das taxas ou na alteração do seu valor, não 

apenas a fundamentação de Direito, mas também, a justificação económico-financeira dos quantitativos a 

liquidar e a cobrar, designadamente os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros e as amortizações 

e os investimentos realizados ou a realizar. 

Esta justificação económico-financeira permite verificar o respeito pelo princípio da equivalência jurídica, 

que é, expressamente, consagrado no regime geral das taxas das autarquias locais, segundo o qual o valor 

das taxas das autarquias locais é fixado “de acordo com o princípio da proporcionalidade e não deve 

ultrapassar o custo da atividade pública local ou o benefício auferido pelo particular”. 

Estas exigências, da proporcionalidade e da justificação económica e financeira dos quantitativos a cobrar, 

são, aliás, reconhecidas como determinantes para um controlo mais rigoroso da natureza do tributo como 

verdadeira taxa e constitui, também, o instrumento que impedirá a definição de valores discricionários ou 

mesmo arbitrários. 

O Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Odivelas resulta da aplicação da 

Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais”, da 

Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, na sua atual redação, e do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação, que consagra as taxas devidas pelo licenciamento de 

loteamentos e de realização de infraestruturas urbanísticas, pela aprovação de projetos e licenciamento de 

obras de construção, ampliação ou alteração de edifícios, de um modo geral, pelo licenciamento municipal 

de todas as ações de uso do solo a ele sujeitas, no território do Município de Odivelas, e ainda das taxas 

devidas pela prática de outros atos administrativos, considerando o disposto nos diplomas legais que 
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regulam os respetivos procedimentos, bem como o D.L. nº 48/2011, de 1 de abril, que aprova programa de 

licenciamento zero. 

O presente Regulamento faz uma clara ponderação entre os interesses coletivos e as políticas e 

orientações traçadas para a área geográfica do Município de Odivelas procurando, nomeadamente, 

privilegiar atividades económicas de relevo e salvaguarda do meio ambiente, das zonas verdes e dos 

espaços públicos, procurando uma conveniente adequação dos valores devidos pelos particulares e uma 

equilibrada repartição da cobertura dos custos orçamentais com os serviços prestados, como resulta do 

regime legal em vigor. 

Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, que aprova a LGT, na 

sua atual redação, passou a impor-se, especificamente no ordenamento jurídico-tributário, a participação 

dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito, nos procedimentos que correm no 

âmbito da administração tributária. 

As normas regulamentares de liquidação, cobrança e pagamento, devidas pela contraprestação de serviços 

municipais, são aprovadas nos termos estabelecidos pelo disposto no art. 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, nas alíneas a), e) e h) do n.º 2 do artigo 53.º, na alínea j) do n.º 1, do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de 

funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, na sua atual redação, na Lei das Finanças 

Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, na sua atual redação, no Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na Lei Geral Tributária, aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua atual redação, e no Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, com as alterações que 

posteriormente lhe foram introduzidas.  

 

Em cumprimento do disposto no Artigo 118º, do Código de Procedimento Administrativo, o projeto foi objeto 

de apreciação pública, tendo para isso sido publicado, na íntegra, em Boletim Municipal n.º XX, de 

XXXXXXXX. 

 

Assim: 

A Assembleia Municipal de Odivelas, fazendo uso da competência que lhe é atribuída pelas alíneas a) e e) 

do n.º 2, do artigo 53.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações que lhe foram 

posteriormente introduzidas, aprova, sob proposta da Câmara Municipal, o Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, do Município de Odivelas. 
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FUNDAMENTAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA  

 

Considerando que, a Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com as alterações que lhe 

foram posteriormente introduzidas, consagra na alínea c) do artigo 10º e nos artigos 15º e 16º, as regras e 

princípios que devem nortear a criação de taxas e outras receitas nas Autarquias Locais, e considerando 

ainda, o regime legal definido pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das 

Taxas das Autarquias Locais”, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas, acarretam um 

acréscimo de responsabilização às Autarquias Locais, que deste modo se vêm obrigadas, na definição das 

taxas e seus montantes, a fundamentar não apenas de Direito, mas também, económica e financeiramente 

o valor atribuído, indicando as fórmulas de cálculo, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, 

amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar pela Autarquia. 

 

Considerando que aferir com rigor o valor pela prestação de serviços e utilização de bens municipais implica 

a imputação contabilística de custos às funções, bens e serviços prestados pela Autarquia e que a 

adaptação dos regulamentos municipais de cobrança de taxas ao regime instituído pela Lei n.º 53-E/2006, 

de 29 de dezembro, é obrigatória para o ano 2010: 

 

- Na preparação do Regulamento de Taxas e outras receitas do Município e seu Regulamento de 

Liquidação e Cobrança, a Câmara Municipal de Odivelas como metodologia para o presente trabalho e 

tendo em conta a não existência de centro de custos, procedeu à identificação de dois tipos de custo, 

diretos e indiretos. 

 

Os valores foram aferidos e fornecidos pelos serviços municipais, com base na sistematização encontrada 

pelo Grupo de Trabalho, tendo em conta que: 

 

- Os custos diretos representam os custos que concorrem diretamente para a função, bens ou serviços 

prestados imputáveis ao serviço municipal, aplicando-se para tal, o valor médio e a quantidade de recursos 

utilizada e foram imputados na razão direta da sua utilização, tendo por base valores médios de aquisição.  

 

O custo da mão de obra direto foi calculado utilizando o custo médio por colaborador em função da sua 

categoria funcional, incluindo, para além do vencimento, os respetivos custos e os encargos sociais 

associados. 

 

- Os custos indiretos representam os custos que não concorrem diretamente para a função, bens ou 

serviços prestados, mas que são imputáveis indiretamente para o apuramento do valor das taxas e outras 
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receitas e foram calculados em função de custos anuais e imputados utilizando um dos métodos previstos 

na contabilidade analítica, ou seja o número de horas efetivas de trabalho consideradas para cada tarefa. 

Para este valor concorrem ainda os seguintes fatores produtivos, calculados na base no histórico dos custos 

anuais distribuídos em função do número de horas anuais efetivas de trabalho: 

- Água, eletricidade, arrendamento de instalações, investimentos, comunicações voz/dados, transporte 

de expediente, serviço da dívida, recursos humanos, posto de trabalho/computador, seguros, assistência e 

manutenção de fotocopiadoras, segurança, limpeza das instalações e amortizações de bens ou 

equipamentos. 

 

De forma a aferir o número de horas anuais efetivas de trabalho, tiveram-se em conta os seguintes fatores: 

a) Número de trabalhadores efetivos no Município de Odivelas = 893 

b) Dias efetivos de trabalho por colaborador = 223 

c) Horas efetivas de trabalho por trabalhador/ano = 1561 

 

Fórmulas de Cálculo: 

• Número de dias efetivos de trabalho no Município de  Odivelas = 

365 dias – 13 dias feriados – 25 dias de férias – 104 dias de fins de semana = 223  dias 

efetivos de trabalho; 

 

• Horas efetivas de trabalho por trabalhador/ano = 

223 x 7 horas de trabalho = 1561 horas/funcionário/ano 

 

• Número de Horas Anuais Efetivas de Trabalho do Muni cípio =  

1561 x 893 = 1.393.973 horas/município/ano 

 

Ficam, assim, criadas as condições para que se implemente o novo Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, do Município de Odivelas, que se apresenta: 
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LIVRO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

SECÇÃO I 

Objeto e isenções  
 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - O presente Regulamento tem por objeto estabelecer o sistema tarifário devido ao Município de Odivelas 

pela emissão de licenças, autorizações e quaisquer outros factos ou efeitos jurídicos praticados, bem como 

pelas prestações de serviços previstas na Lei das Finanças Locais e, de um modo geral, pelo licenciamento 

municipal de todas as ações de uso do solo a ele sujeitas, no território do Município de Odivelas, e ainda 

das taxas devidas pelos atos administrativos afins, considerando o disposto nos diplomas legais que 

regulam os respetivos procedimentos. 

 

2 - De igual modo são estabelecidas as disposições respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento das 

taxas e outras receitas municipais pela concessão de licenças, autorizações e prestação de serviços por 

parte do Município de Odivelas, incluindo aquelas que são objeto de delegação de competências nas 

freguesias. 

 

3 - O presente regulamento não se aplica às situações e casos em que a fixação, a liquidação, a cobrança e 

o pagamento das taxas obedeça a normativos legais específicos.  

 

Artigo 2.º 

Isenções e reduções gerais 

Sem prejuízo de outros factos geradores de isenção e redução legalmente previstos, estão abrangidos pelo 

presente artigo: 

 

1 – As Freguesias do Município de Odivelas. 

 

2 – Excetuam-se da isenção prevista no número anterior os pagamentos devidos por factos geradores da 

contraprestação dum preço, constantes no Livro III do presente Regulamento. 

 

3 - Sem prejuízo de quaisquer outras isenções estabelecidas na lei, gozam de isenção, mediante 

requerimento devidamente fundamentado, do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, as 
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cooperativas, suas uniões, federações e confederações, as associações de bombeiros, coletividades 

desportivas, culturais, recreativas e outras Instituições com caráter de solidariedade social, ou outras 

pessoas coletivas equiparadas, que prossigam fins não lucrativos, desde que constituídas, registadas e 

funcionando nos termos do ordenamento jurídico português, relativamente às atividades que se destinem à 

realização dos seus fins estatutários, mediante apresentação dos respetivos estatutos. 

 

4 - Pessoas com deficiência superior a 60% devidamente comprovada, nos termos da legislação geral, que 

pretendam exercer ou renovar uma atividade ou fazer uso do espaço de domínio municipal, definidos nos 

artigos 71.º, 84.º, 87.º e 127.º, do presente Regulamento, ficam isentas do pagamento da respetiva taxa, 

desde que essa atividade não seja incompatível com o tipo de deficiência que o requerente é portador.  

 

5 - As pessoas que se encontrem na situação definida no número anterior, que pretendam exercer uma das 

atividades previstas no artigo 75.º e na alínea a) do n.º 1, do artigo 76.º, do presente Regulamento, as 

respetivas taxas são reduzidas em 50%, desde que o interessado o requeira. 

 

6 - Pessoas de comprovada insuficiência económica, nos termos da legislação geral, ficam isentas do 

pagamento das taxas referidas nos artigos 71.º, 75.º, alínea a) do n.º1, do artigo 76.º, 83.º e 84.º, do 

presente Regulamento. 

 

7 - A Câmara Municipal, com base em requerimento devidamente fundamentado, por outras entidades não 

abrangidas pelo número 3, do presente artigo, pode isentar os requerentes do pagamento das taxas 

exigíveis, ou reduzir o seu montante, quanto a atividades que se destinem à realização de fins de manifesto 

interesse social ou municipal. 

 

8 - Quando terceiros atuem em conjunto com alguma das entidades referidas no número 3, do presente 

artigo, poderá a taxa ser reduzida em 50% sobre o valor devido, sempre que as referidas entidades 

percecionem parte dos proveitos, em montante não inferior ao valor da isenção. 

 

9 - Nas situações previstas nos números 2 e 3, do artigo 108º, do presente Regulamento, não haverá lugar 

a cobrança da taxa devida pela utilização dos recintos desportivos municipais ou sob gestão municipal, não 

podendo em circunstância alguma ser este valor inferior ao que resultaria da cobrança da taxa devida pela 

utilização destes equipamentos.   

 

Artigo 3.º 

Edificação e urbanização – Isenção e redução especí fica 

1 - Gozam de isenção do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, quanto ao 

licenciamento de edificações que sejam afetas diretamente ao exercício dos seus fins estatutários, as 

cooperativas, suas uniões, federações e confederações, as associações de bombeiros, coletividades 

desportivas, culturais, recreativas e outras Instituições com caráter de solidariedade social, ou outras 
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pessoas coletivas equiparadas, que prossigam fins não lucrativos, bem como as associações de 

proprietários e/ou moradores em bairros de áreas urbanas de génese ilegal, desde que legalmente 

constituídas, registadas e funcionando nos termos do ordenamento jurídico português, mediante 

apresentação dos respetivos estatutos. 

 

2 - Fica sempre excluída da isenção prevista no número anterior a edificação, ou parte dela, que seja 

destinada a ser colocada no mercado concorrencial, imobiliário ou de arrendamento. 

 

3 - Quando, dentro dos cinco anos seguintes ao licenciamento ou autorização da utilização de construções 

isentas de taxas, lhes vier a ser dado, total ou parcialmente, um fim que exclua a isenção, a Câmara 

Municipal cobrará as taxas correspondentes.  

 

4 - Gozam de isenção do pagamento devido pelas taxas previstas no presente regulamento, as obras 

promovidas por quaisquer entidades, quando as obras a edificar constituam execução de Contratos de 

Desenvolvimento de Habitação Social ou de outros programas desenvolvidos no âmbito da política social de 

habitação. 

 

Artigo 4.º 

Áreas urbanas de génese ilegal – Redução específica  

1 - Nas operações de loteamento em AUGI nos termos da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual 

redação, aplicar-se-ão, como incentivo ao cumprimento do dever de reconversão, a redução de 50% do 

valor das taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, com exceção dos valores 

relativos às compensações das áreas de cedência em falta, nos lotes afetos a moradias unifamiliares ou 

bifamiliares, com ou sem atividade económica compatível com a habitação.  

 

2 -  As taxas de licenciamento, autorização ou admissão de comunicação prévia, previstas no artigo 42º, do 

presente Regulamento, serão reduzidas em 50% no seu valor, se os seus proprietários procederem ao 

pagamento das respetivas taxas, nas condições previstas no artigo 159º, do presente Regulamento. 

 

3 - As reduções previstas nos números anteriores, aplicam-se aos lotes cujos proprietários, 

cumulativamente, cumpram os seguintes requisitos: 

a) Não se encontrem em mora com qualquer das comparticipações legalmente devidas à 

respetiva CAC; 

b) Sejam pessoas singulares; 

c) Sejam proprietários no bairro AUGI em reconversão, de apenas um lote com construção 

prevista para moradia unifamiliar ou bifamiliar, com ou sem atividade económica 

compatível com habitação. 
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Artigo 5.º - Redução ou isenção específica em situa ções de cumulação de exploração de atividades 

económicas e outras situações especiais 

1 - Quando seja requerido alvará, para a exploração no mesmo local, de serviços de restauração e de 

bebidas, em simultâneo e cumulativamente, com outras atividades compatíveis, o valor devido será de 75% 

do resultado do somatório das taxas aplicadas, por cada uma das atividades. 

 

2 - Pela colocação de suportes publicitários em edificações, utilizando anúncios luminosos ou diretamente 

iluminados, quando estes sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua medição, com recurso 

à utilização de energias alternativas, ao valor resultante da aplicação da fórmula prevista no n.º 5, do artigo 

62.º, do presente Regulamento, é aplicável uma redução de 50%. 

 

3 - O pedido de colocação de chapéus-de-sol com publicidade, em espaços públicos legalmente ocupados 

por esplanadas, ficam isentos do pagamento da taxa do pedido de licenciamento previsto no n.º 3, do artigo 

66.º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 6.º 

Suportes publicitários – Isenção e redução específi ca  

1 - Para efeitos do presente regulamento, não estão sujeitos a liquidação e cobrança de taxas: 

a) Os anúncios respeitantes a serviços de transporte coletivos públicos;  

b) Os cartazes, ou qualquer outro suporte de divulgação de iniciativas políticas;  

c) A difusão de comunicados, notas oficiosas e demais esclarecimentos relativos a atividade 

de órgãos de soberania e da administração central, regional e local; 

d) Placas de proibição de afixação de publicidade ou anúncios; 

e) Outras comunicações que resultem de imposição legal. 

 

2 - As taxas de licença de suportes de publicidade de espetáculos, quando colocados junto ao local onde se 

realize o espetáculo, beneficiam de uma redução de 50% no valor das taxas a aplicar em cada caso. 

 

Artigo 7.º 

Celebração de contratos e fornecimento de peças pro cessuais no âmbito da contratação pública – 

Isenções 

1 - Estão isentos do pagamento do valor previsto no artigo 120º, do presente regulamento, o fornecimento 

de peças processuais no âmbito da aquisição de bens e serviços e de empreitadas de obras públicas, 

quando a escolha do procedimento adjudicatório seguir o regime do ajuste direto. 

 

2 - Ficam isentos do pagamento do valor previsto no n.º 9 do artigo 118º, do presente Regulamento, a 

celebração de contratos de aquisição de serviços, quando relativos aos recursos humanos. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIII - N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 - Anexo 

19/90 
 

Artigo 8.º 

Avaliação de critério de incomodidade – Redução esp ecífica 

Há lugar a uma redução de 15%, no valor apurado nos termos da alínea a) e b) do artigo 128º, quando na 

mesma deslocação for efetuada a medição do ruído ambiente, bem como, do ruído residual. 

 

Artigo 9.º 

Redução específica dos Serviços do Consultório Vete rinário Municipal 

Os munícipes que comprovem ter insuficiência económica e apresentem cartão de eleitor do Município de 

Odivelas, proprietários de gatídeos e canídeos com seis ou mais meses de idade, e apresentem prova do 

respetivo registo e licenciamento, podem recorrer aos serviços de clínica de animais de companhia pagando 

20% da tabela em vigor para o exercício de clínica de animais de companhia, com exceção dos 

medicamentos e outros produtos. 

 

Artigo 10.º 

Redução específica da Comissão Arbitral Municipal n o âmbito do regime de arrendamento urbano 

1 - As taxas previstas nas alíneas a) e b) do número 2, do artigo 112º, são reduzidas a um quarto quando se 

trate de várias unidades de um mesmo edifício, para cada unidade adicional à primeira.  

 

2 - Pela submissão de litígio à decisão da CAM é devida metade da taxa por cada uma das partes, sendo o 

pagamento efetuado pelo requerente juntamente com a apresentação do requerimento inicial e pelo 

requerido no momento da apresentação da defesa. 

 

Artigo 11.º 

Cemitérios – Isenção específica 

 Os indigentes estão isentos de pagamento das taxas devidas pela prática de qualquer serviço fúnebre, nos 

Cemitérios Municipais. 

 

Artigo 12.º 

Fornecimento de informação geográfica – Redução esp ecífica 

O fornecimento de informação geográfica, para fins escolares ou académicos, terá uma redução de 50% 

sobre o valor apurado no artigo 122º, do presente Regulamento, mediante apresentação de documento 

emitido pela instituição de ensino que justifique o pedido.  

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIII - N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 - Anexo 

20/90 
 

Artigo 13.º 

Estacionamento público – Isenção e redução específi ca  

As isenções e reduções específicas do pagamento de taxas devidas pelo estacionamento na via pública são 

definidas por regulamento próprio. 

 
Artigo 14.º 

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

Emprego” – Isenção específica 

1 - Os requerentes de dossiers de candidatura ao PAECPE, previstos no Livro II, Capitulo VIII, Secção II, 

nos artigos 109º e 110º, do presente Regulamento, ficam isentos do pagamento de taxas, quando os 

respetivos projetos se destinem a ter concretização na área geográfica do Município de Odivelas. 

2 - Nas situações em que os requerentes não concretizem os respetivos projetos na área geográfica do 

Município de Odivelas ou que se constate a sua utilização abusiva, a isenção será anulada e a Câmara 

Municipal cobrará os valores devidos. 

 

Artigo 15.º 

Processo de atribuição de isenção e redução de taxa s 

1 - A isenção e redução de taxas previstas no presente regulamento não dispensam o cumprimento das 

demais formalidades legais. 

 

2 - As isenções e reduções previstas no Capitulo I, do presente Livro, são concedidas por despacho do 

Presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de subdelegação. 

 

3 - Excetuam-se do número anterior, as isenções previstas nos números 7, 8 e 9, do artigo 2º, do presente 

Regulamento, que são concedidas por deliberação da Câmara Municipal. 

 

4 - As isenções serão deferidas após apresentação de requerimento pelos interessados, e desde que façam 

prova da qualidade em que o requerem, não serem devedores às finanças, segurança social e ao Município 

de Odivelas e demais requisitos exigidos para a concessão das mesmas. 

 

5 - As isenções previstas não autorizam os beneficiários a utilizar meios suscetíveis de lesar o interesse 

municipal e não abrangem as indemnizações por danos causados no património municipal. 

 

Artigo 16.º 

Indeferimento de isenção ou redução de pagamento de  taxas 

O indeferimento de isenção ou redução de pagamento de taxas devidas, deve ser notificado ao requerente, 

para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento devido, seguindo o regime dos artigos 157.º e seguintes, do 

presente Regulamento. 
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SECÇÃO II 

Hasta pública 

 

Artigo 17.º 

Hasta pública 

1 - Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado, no uso e ocupação da via e do espaço 

público, ou de quaisquer bens imóveis públicos ou privados do Município de Odivelas, deve a Câmara 

Municipal promover a arrematação em hasta pública do direito da ocupação ou de uso, tendo por base um 

valor de licitação. 

 

2 - Excetuam-se do regime de hasta pública a utilização dos bens do domínio privado municipal, quando, 

por manifesto interesse público, devidamente fundamentado e deliberado pelos órgãos autárquicos 

competentes, dele resulte um benefício para o Município de Odivelas. 

 

3 - O produto da arrematação será cobrado no ato da praça, salvo se o arrematante declarar que deseja 

efetuar o pagamento em prestações, devendo, nesse caso, efetuar o pagamento de 50% sobre o valor da 

arrematação. 

 

4 - As restantes prestações deverão ser pagas de acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 158º, do 

presente Regulamento. 

 

5 - Em igualdade de licitação terá direito de preferência a pessoa que tinha o anterior uso e utilização do 

bem de domínio público ou privado municipal, exceto se o direito tiver caducado. 

 

6 - Em caso algum, ao regime de hasta pública, após licitação poderá ser aplicado qualquer redução ou 

isenção prevista no presente Livro. 

 

Artigo 18.º  

Valor de licitação 

Sempre que a Câmara Municipal promova a arrematação em hasta pública, nos termos do artigo anterior, 

do direito de uso ou ocupação de algum bem de domínio público ou privado municipal, o valor mínimo de 

cada lanço será previamente definido, tendo por base avaliação económico-financeira que determine o 

benefício económico que o arrematante possa vir a retirar pela utilização do bem em causa. 
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SECÇÃO III - Emissão, renovação e cessação das lice nças e autorizações 

 

Artigo 19.º 

Emissão da licença ou autorização 

Na sequência do deferimento do pedido de licenciamento ou autorização e mediante o pagamento das 

respetivas taxas, ou outros pagamentos legalmente exigíveis, os serviços municipais assegurarão a 

emissão do respetivo título, no qual deverá constar: 

a) A identificação do titular: nome, morada ou sede e número de identificação fiscal; 

b) O objeto da licença ou da autorização, sua localização e características; 

c) As condições impostas pela licença ou autorização; 

d) A validade da licença ou autorização, bem como o seu número de ordem. 

 

Artigo 20.º 

Precariedade das licenças e autorizações 

1 - Todas as licenças e autorizações concedidas são consideradas precárias, podendo a Câmara Municipal, 

por motivo de interesse público, devidamente fundamentado, fazer cessá-las, restituindo, neste caso, a taxa 

correspondente ao período não utilizado. 

 

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior as licenças e autorizações que, nos termos da lei, não 

sejam consideradas precárias. 

 

SECÇÃO IV 

Prova documental  

 

Artigo 21.º 

Prova documental  

1 - Deverão ser apresentados pelos requerentes os documentos bastantes que façam prova dos factos e do 

direito invocado. 

 

2 - Os documentos autênticos ou autenticados apresentados pelos requerentes para a comprovação dos 

factos deverão ser devolvidos, quando dispensáveis. 

 

3 - Sempre que o conteúdo dos documentos deva ficar registado no processo e o apresentante manifeste 

interesse na posse dos mesmos, os serviços extrairão e apensarão as fotocópias necessárias, cobrando o 

respetivo custo nos termos do fixado no presente Regulamento. 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIII - N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 - Anexo 

23/90 
 

SECÇÃO V 

Delegação de competências nas Juntas de Freguesia 

 

Artigo 22.º 

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas d e Freguesia 

1 - O exercício das competências previstas no presente Regulamento, nos aspetos delegados nas Juntas 

de Freguesia, deve entender-se delegado enquanto vigorarem os respetivos Protocolos de Delegação, 

exceto quanto à competência para deferir a isenção ou redução específica das taxas. 

 

2 - A competência para aprovar regulamentos ou quaisquer outros normativos, fixar taxas e outras receitas 

municipais, nas áreas objeto de delegação, é da exclusiva competência da Assembleia Municipal, sob 

Proposta da Câmara Municipal. 

 

3 - Quaisquer atos que violem expressa, tácita, direta ou indiretamente o número anterior, são considerados 

ilegais e consequentemente nulos, por violação do regime geral das taxas das autarquias locais e da Lei 

das Finanças Locais. 

 

4 - Em todos os atos praticados pelas Juntas de Freguesia, no âmbito do Protocolo de Delegação de 

Competências, que envolvam a aplicação do “Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais”, este 

deve ser expressamente mencionado. 

 

5 - Todas as iniciativas ou obras praticadas pelas Juntas de Freguesia, no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências, devem ser objeto de devida publicitação no local onde estas ocorram, com 

expressa menção percentual da comparticipação das entidades envolvidas. 

 

CAPÍTULO II 

CONTAGEM DE PRAZOS E INTERPRETAÇÃO  
 

SECÇÃO I 

Contagem de prazos 

 

Artigo 23.º 

Prazo - Regra geral 

1 - As taxas diárias, semanais, mensais ou anuais são devidas por cada dia, semana, mês, ano ou fração, e 

a sua validade, com exceção dos títulos habilitantes à realização da obra, caduca no final do prazo 

concedido. 
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2 - O prazo para pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais é de 15 dias a contar da 

notificação para pagamento, efetuada pelos serviços competentes, exceto nos casos em que a lei fixe prazo 

específico. 

 

3 - Nas situações em que o ato ou facto já tenha sido praticado ou utilizado sem o necessário título 

constitutivo do direito ou da situação jurídica que satisfaça a pretensão do requerente, nos casos de revisão 

do ato de liquidação que implique uma liquidação adicional e nos casos de liquidação periódica, o prazo 

para pagamento voluntário é de 8 dias, a contar da notificação para pagamento, sem prejuízo do respetivo 

processo de execução fiscal, contraordenacional ou de outra natureza. 

 

4 - Nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário é expressamente proibida a concessão 

de moratória. 

 

Artigo 24.º 

Regras de contagem dos prazos  

1 – Os prazos para pagamento são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. 

 

2 – O prazo que termine em sábado, domingo ou em dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil 

imediatamente seguinte. 

 

Artigo 25.º 

Renovação de atos – Prazo específico 

O pedido de renovação, desde que legalmente admissível, de quaisquer atos administrativos deverá fazer-

se até ao último dia útil anterior ao termo do período da vigência do ato, salvo se outro resultar da lei, sob 

pena da sua caducidade. 

 

SECÇÃO II 

Legislação subsidiária e interpretação 

 

Artigo 26.º 

Legislação subsidiária – Integração de lacunas   

De acordo com a natureza das matérias, às relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de 

pagamento de taxas, aplicam-se, subsidiariamente: 

a) A Lei das Finanças Locais; 

b) A Lei Geral Tributária; 

c) A lei que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de funcionamento dos 

órgãos dos municípios e das freguesias; 

d) O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; 

e) O Código de Procedimento e de Processo Tributário; 
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f) O Código de Processo nos Tribunais Administrativos; 

g) O Código do Procedimento Administrativo; 

h) O Regime Geral das Infrações Tributarias.  

 

Artigo 27.º 

Interpretação 

1 - Os casos de dúvida de interpretação e aplicação do presente regulamento serão decididos por despacho 

do Presidente da Câmara Municipal, mediante prévio parecer. 

 

2 - O despacho referido no número anterior vincula os serviços municipais e deverá ser aplicado em todas 

as situações análogas. 

 

SECÇÃO III 

Infrações, atualização e norma de conformidade 

 

Artigo 28.º 

Penalidades 

A prática de um ato ou facto gerador duma obrigação tributária ou do pagamento de um preço sem que 

tenha sido dado origem a procedimento próprio, ou, a sua prática para além dos prazos estipulados, sem 

que tenha sido pedida a sua renovação, constitui crime nos termos da legislação penal vigente ou 

contraordenação punível por lei ou regulamento próprio. 

 

Artigo 29.º 

Contraordenações 

As infrações às normas do presente Regulamento constituem crime ou contraordenação, a aplicar 

cumulativamente com o mesmo e demais legislação e Regulamentos Municipais aplicáveis. 

 

Artigo 29-A.º 

Execuções Fiscais 

1 - O reembolso com despesas de papel, fotocópias e outro expediente, bem como outros encargos, é 

calculado à razão de metade de 1 UC nas primeiras 50 folhas ou fração do processado e de um décimo de 

13 UC por cada conjunto subsequente de 25 folhas ou fração do processado. 

 

2 - No processo de execução fiscal, o reembolso a que se refere o número anterior não pode exceder o 

montante das despesas efetivamente realizadas.  
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Artigo 30º  

Atualização anual de valores e aplicação do imposto  do selo e emolumentos 

1 - As taxas e outras receitas municipais previstas no presente Regulamento serão atualizadas anualmente 

de acordo com a taxa de inflação prevista no Orçamento de Estado para o ano seguinte. 

 

2 - Qualquer atualização aos valores previstos no presente Regulamento de acordo com outro critério que 

não o referido no número anterior, implicará a aprovação pela Câmara Municipal de proposta a apresentar à 

Assembleia Municipal, em conformidade com a legislação em vigor. 

 

3 - As atualizações anuais previstas nos números 1 e 2, do presente artigo, deverão ser tidas em conta na 

preparação do Orçamento Municipal para o ano seguinte. 

 

4 - A atualização das taxas indexadas ao valor definido anualmente por Portaria relativa ao valor do preço 

médio do m2 de construção, que serve de base para avaliação do IMI, será reportada à que estiver em vigor 

no momento da atualização do presente Regulamento. 

 

5 - A atualização indexada ao valor definido anualmente pela CMO relativa ao valor do preço de registo de 

terrenos do domínio municipal será reportada ao que estiver em vigor no momento da atualização do 

presente Regulamento. 

 

6 - A atualização indexada ao valor do salário mínimo nacional será reportada ao que estiver em vigor no 

momento da atualização do presente Regulamento. 

 

7 - Aos valores previstos no presente regulamento acresce o imposto do selo e emolumentos, quando 

devidos. 

 

Artigo 31.º 

Publicitação 

1 - O presente Regulamento é publicitado de acordo com a legislação em vigor. 

 

2 - A fundamentação de Direito e a justificação económico-financeira dos valores a liquidar e a cobrar, nos 

termos do presente Regulamento, estão disponíveis para consulta.  

 

3 - Para efeitos do número anterior os interessados deverão requerer a sua consulta nos locais de 

atendimento ao público do Município, que agendarão a disponibilização dos elementos com os serviços 

competentes. 

 

4 – O presente Regulamento está disponível no portal do município www.cm-odivelas.pt 
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Artigo 32.º 

Expressão monetária 

Todos os valores apresentados no presente Regulamento são expressos em Euro. 

 

Artigo 33.º 

Norma de conformidade 

 

Todos os regulamentos municipais deverão conformar-se com as normas constantes do presente 

Regulamento. 
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LIVRO II 

TAXAS 
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CAPÍTULO I 

INCIDÊNCIA OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

SECÇÃO I 

Incidência objetiva e subjetiva 

 

Artigo 34.º 

Incidência objetiva 

As taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela atividade dos 

municípios, designadamente: 

a) Pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas primárias e secundárias; 

b) Pela concessão de licenças, prática de atos administrativos e satisfação administrativa de outras 

pretensões de caráter particular; 

c) Pela utilização e aproveitamento de bens do domínio público e privado municipal; 

d) Pela gestão de tráfego e de áreas de estacionamento; 

e) Pela gestão de equipamentos públicos de utilização coletiva; 

f) Pela prestação de serviços no domínio da prevenção de riscos e da proteção civil; 

g) Pelas atividades de promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, territorial e 

ambiental; 

h) Pelas atividades de promoção do desenvolvimento e competitividade local e regional; 

i) Sobre a realização de atividades dos particulares geradores de impacto ambiental negativo; 

j) Pelas utilidades prestadas ou geradas pelas atividades, no âmbito do Balcão do empreendedor.  

 

Artigo 35.º 

Incidência subjetiva 

1 - O sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de pagamento das taxas previstas no 

presente regulamento é o Município de Odivelas, como titular do direito de exigir aquela prestação. 

 

2 - O sujeito passivo é a pessoa singular, coletiva ou outras entidades legalmente equiparadas que, nos 

termos da lei e dos regulamentos aprovados pelos órgãos municipais competentes, estejam vinculados ao 

cumprimento da prestação tributária. 
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SECÇÃO II 

Balcão do Empreendedor 

 

Artigo 35-Aº 

Balcão do Empreendedor 

 

1 – Pela apresentação de mera comunicação prévia e de comunicação prévia com prazo, é devida a taxa 

de …………………………………….…….…………………………………………………………………… ...100,00 

 

2 – Pela comunicação ou declaração de atualização de dados comunicados, é devida a taxa de 

.......................................................................................................................................................………. 25,00 

 

3 – No caso do agente económico solicitar outra forma de notificação, diferente da prevista na plataforma do 

Balcão do Empreendedor, acresce ao montante da taxa prevista para a submissão processual constante 

dos números anteriores as seguintes taxas: 

a) Notificação via SMS ……………………………………………..………………………….……………. 0,05 

b) Notificação via correio postal …………………………………………….…….…………………………5,00 

 

4 – Aos valores previstos nos números anteriores acrescem as taxas devidas correspondestes à pretensão 

formulada. 

 

CAPÍTULO II 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

SECÇÃO I 

Definições 

 

Artigo 36.º 

Definições  

Para efeitos do presente regulamento e com o objetivo de uniformizar a terminologia urbanística em todos 

os regulamentos municipais considera-se que os conceitos urbanísticos referidos no presente Regulamento 

são os definidos no RMEU. 
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SECÇÃO II 

Serviços diversos 

 

 Artigo 37.º 

Serviços diversos 

1 - Averbamentos em processos ………………………………………………………….......................31,13 

 

2 - Depósito de ficha técnica de habitação, por cada ficha: 

a) Em suporte papel……………………………………………………………….......................25,00 

b) Em suporte digital………………………………………………………………......................20,00 

 

3 - Sempre que as fichas técnicas sejam entregues em ambos os formatos, apenas será cobrada a 

taxa relativa ao depósito da ficha técnica de habitação em formato digital 

 

4 - Segunda via da ficha técnica da habitação……………………………………………......................25,00 

 

5 - Consulta a livro de obra em formato digital……………………………………………….....................4,71 

 

6 - Averbamentos de processos de construção e de alteração de instalação de armazenamento de 

produtos de petróleo e instalação de postos de abastecimento de combustíveis……..................60,00 

 

SECÇÃO III 

Taxas referentes a operações urbanísticas  

 

Artigo 38.º 

Destaque 

Por pedido de informação relativo a destaque………………………………………………….......................80,00 

 

Artigo 39.º 

Pedidos de informação prévia ou de localização 

1. Pedido de informação prévia sobre: 

a) Construção de moradia uni ou bifamiliar…………………...…………………..........................100,00 

b) Construção de edifício de habitação coletiva ou destinado a atividades 

económicas............................................................................................................................100,00 

c) Pedido de operação de loteamento ou obras de urbanização………………….....................200,00 

 

2. Pedido de parecer de localização: 

a) Nos termos da legislação específica para o estabelecimento de empreendimentos 

turísticos................................................................................................................................238,30 
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b) Nos termos da legislação específica para o licenciamento industrial…………..............238,30  

Artigo 40.º 

Pedidos de licenciamento e de comunicação prévia 

São cobrados os seguintes valores pelos pedidos de licenciamento, autorização e comunicação prévia de 

operação urbanística: 

1 - Procedimento de comunicação prévia para construções inseridas, ou não, em alvarás de loteamento: 

a) Moradia uni ou bifamiliar e seus anexos…………………………………………….....................100,00 

b) Edifício até 8 frações…………………………………………………………………......................225,00 

c) Edifício com mais de 8 frações………………………………………………................................605,69 

d) Edifício de impacte semelhante a loteamento……………………………………........................850,00 

       

2 - Alteração ao projeto de arquitetura ……………………………………………………….......................100,00

      

3 - Construções não inseridas em alvarás de loteamento (procedimento de licenciamento): 

a) Moradia uni ou bifamiliar e seus anexos……...……………………………………......................100,00 

b) Edifício até 8 frações……………………………. ………………………………….. .....................240,00 

c) Edifício com mais de 8 frações ……………………………………………….....................605,69 

d) Edifício de impacte semelhante a loteamento…………………………......................................970,00 

 

4 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de operação de loteamento e respetivas obras de 

urbanização situadas em AUGI: 

a) Por pedido até 100 frações…………………………………………...……………….......................790,00 

b) Por pedido com mais de 100 frações……………………………………………….…..................1.100,00 

c) Pedido de alteração a alvará de loteamento até 100 frações……………………….....................602,00 

d) Pedido de alteração a alvará de loteamento com mais de 100 frações…...……….....................757,00

    

5 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de operação de loteamento e respetivas obras de 

urbanização não situadas em AUGI: 

a) Por pedido até 100 frações………………………………………………………….......................1.648,44 

b) Por pedido com mais de 100 frações………………………………………………......................1.915,82 

c) Pedido de alteração a alvará de loteamento até 100 frações………………………....................570,00 

d) Pedido de alteração a alvará de loteamento com mais de 100 frações ……….........................670,00 

 

6 - Pedido de obras de demolição………………………………………………………………......................160,00 

 

7 - Pedido de realização de intervenção no subsolo……………………………………………...................100,00 

 

8 - Pedido de instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicação.....................100,00 
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9 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de remodelação de terrenos…………...................100,00 

 
10 - Sempre que se verifique que os pedidos referidos nos números 4 e 5 do presente artigo prevejam a 

construção de área destinada a atividades económicas, e a mesma não se encontre contabilizada em 

frações, por cada 100 m2 ou fração de área de construção destinada àquele uso deverá ser feita a 

equiparação a uma fração, devendo o valor obtido relevar para a determinação do número de frações. 

 

11 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de outras operações 

urbanísticas.................................................................................................................................................45,41 

 

Artigo 41.º  

Instalações de armazenamento de produtos de petróle o e instalações de postos de abastecimento 

de combustíveis  

Apreciação dos pedidos de aprovação dos projetos de construção e de alteração de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis, de 

acordo com o previsto em legislação específica: 

 

Capacidade total dos reservatórios 

>=5000(m3) <5000>=500(m3) <500>=50 (m3) <50 (m3) 

3.900,00€ acrescido de 42,00€ 

por cada 100m3 (ou fração acima 

de 5000 (m3) 

1.200,00€ acrescido de 

6,00€ por cada 10 m3 (ou 

fração) acima de 500 (m3) 

600,00€ acrescido de 6,00€ 

por cada 10 m3 (ou fração) 

acima de 50 (m3) 

300,00€ 

 

SECÇÃO IV  

 Taxas de licenciamento, autorização ou admissão de  comunicação prévia 

 

Artigo 42.º 

Licença, autorização ou admissão de comunicação pré via de obras 

1 - A licença ou autorização de obras de edificação, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

 V = T + (P x Z x Y) + (M1 x U1) + (M2 x U2) + (M3 x U3) + (M4 x U4) + (M5 x U5) + (M6 x U6) + 

(Mb1 x B1) + (Mb2 x B2) 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará de obras de edificação……………………………….....................41,72 

P= Prazo de execução da obra em meses ou fração 

Z= Área total de construção em m2 
 

Y= Valor do m2 ou fração de área de construção………………………………………………........................0,32 
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M1= Área de construção destinado a habitação em m2  

U1= Valor por m2 ou fração de área de construção destinado a habitação………………............................1,94 

M2= Área de construção destinado a atividades económicas em m2  

U2= Valor por m2 ou fração de área de construção destinada a atividades económicas….........................2,77 

M3= Área exterior de superfície não permeável associada a atividades económicas em m2  

U3= Valor por m2 ou fração de área exterior de superfície não permeável associada a edifício de atividades 

económicas……………………………………………………………................................................................1,94 

M4= Área de construção de espaços destinados a parqueamento, arrecadações, varandas, terraços, salas 

de condomínio e pisos técnicos em m2  

U4= Valor por m2 ou fração de área de construção destinada a parqueamento, arrecadações, varandas, 

terraços, salas de condomínio e pisos técnicos…………………………………….........................................0,57 

M5= Área de construções não inerentes ao edifício principal designadamente telheiros, anexos e outros, em 

m2  

U5= Valor por m2 ou fração de outras construções não inerentes ao edifício principal, designadamente 

telheiros, anexos e outros……………………………………………………….................................................1,77 

M6= Comprimento de construções não inerentes ao edifício principal, designadamente muros e vedações 

em metros lineares 

U6= valor em metros lineares ou fração de outras construções não inerentes ao edifício principal, 

designadamente muros e vedações…………………………………………………….....................................1,77 

Mb1= Área de corpos balançados não encerrados em m2 

B1= Valor por m2 ou fração de construção de corpos balançados não encerrados………........................15,16 

Mb2= Área de corpos balançados encerrados e salientes destinados a aumentar a superfície útil da 

edificação por m2 

B2= Valor por m2 ou fração de construção de corpos balançados encerrados e salientes destinados a 

aumentar a superfície útil da edificação.....................................................................................................29,28 

 

2 - A aceitação de comunicação prévia está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da 

seguinte fórmula, cujas variáveis e valores estão definidas no número 1, do presente artigo: 

 

 V = T + (P x Z x Y) + (M1 x U1) + (M2 x U2) + (M3 x U3) + (M4 x U4) + (M5 x U5) + (M6 x U6) + 

(Mb1 x B1) + (Mb2 x B2) 

       

3 - As alterações de uso a construção executada estão sujeitas ao pagamento do valor resultante da 

seguinte fórmula: 

V = T + P x ((Z  x  Y) + (M x C)) 

 

Em que; 

T= Taxa de emissão de alteração à autorização de utilização………………..................……....................41,72 

P= Prazo de execução da obra 
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Z= Área de construção em m2
 

Y= Valor por m2 ou fração de área de construção…………………………...........................….....................0,32 

M= Área de uso alterado em m2 

C= Valor por m2 ou fração de uso alterado……………………………...........................................................1,94 

 

Artigo 43.º 

Outras operações urbanísticas 

Pela emissão de licença ou autorização da realização das seguintes operações urbanísticas, é devido o 

valor resultante da aplicação das seguintes e correspondentes fórmulas: 

1 - Aberturas de vala   

V = T + (PxZxH1) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização………...............................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por dia ou fração 

Z= Área de vala aberta em m² 

H1= Valor de m² de vala  por m²………………………………………………………………………………….5,00 

 

2 - Remodelação de terreno 

V= T+ (P x Z x H2) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização…………...........................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por mês ou fração 

Z= Por cada hectare remodelado ou fração 

H2= Valor por hectare de terreno remodelado……………………….........................................................168,37 

 

3 - Construções destinadas à instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicação,  

V= T+ (P x Z x H3) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização……..................................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por dia ou fração 

Z= Área de construção em m² 

H3= Valor por m² de área de construção……………………………..............................................................0,56 
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4 - Outras operações urbanísticas: 

V= T+ (P x Z x H4) 

Em que: 

 

T= Taxa de emissão de alvará ou outro título ……………………....................................…......................41,72 

P= Prazo de execução ou ocupação por mês ou fração 

Z= Área da ocupação em m² 

H4= Valor por m² de área de ocupação ……………...................................................................................0,50 

       

Artigo 44.º 

Licença parcial 

A licença parcial emitida ao abrigo do n.º 6, do artigo 23.º, e n.º 4, do artigo 116.º, do RJUE, está sujeita ao 

pagamento integral da taxa calculada para a emissão do alvará de licença de construção definitiva. 

 

Artigo 45.º 

Alvará de licença ou comunicação prévia de operação  de loteamento ou de obras de urbanização 

1 - A emissão de alvará de licença de loteamento com obras de urbanização, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (A1 x M1) + (A2 x M2) + (A3 x M3) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão a aplicar em todas as licenças e autorizações de obras de 

urbanização……………………………………............................................................................................512,46 

P= Prazo de execução das obras de urbanização em meses 

Y= Valor por mês ou fração……………………...........................................................................................55,96 

A1= Valor por cada lote……………………………………............................................................................25,57 

M1= Número de lotes constituídos  

A2= Valor cada fogo…………………………….................................................................….......................10,46 

M2= Número de fogos previstos 

A3= Valor de outra utilização…………………....................................................................….......................0,36 

M3= Área de outras utilizações por cada m2 ou fração 

 

2 - A emissão de alvará de obras de urbanização, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (D1 x M1)  

 

Em que: 
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T= Taxa devida pela emissão do alvará em todas as licenças e autorizações de obras de 

urbanização……………………….……….........................................................................…......................512,46  

P= Prazo de execução das obras de urbanização, por mês ou fração  

Y= Valor por cada mês ou fração…………………………...........................................................................55,96 

D1= Valor de área a urbanizar por hectare………………………..............................................................104,59 

M1= Número de hectares a urbanizar 

 

SECÇÃO V 

Prorrogações de prazo e obras inacabadas 

 

Artigo 46.º 

Prorrogações de prazo do pedido de licença, autoriz ação ou admissão de comunicação prévia de 

obras 

1 - Estão sujeitas ao pagamento das seguintes taxas, o pedido de prorrogação de prazos para a execução 

de obras de: 

a) Edificação……………………………………..............................................……........................90,00 

b) Urbanização…………………………………..........................................……….........................90,00 

 

2 - A prorrogação do prazo do pedido de licença, autorização ou admissão de comunicação prévia de obras 

de edificação, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação das seguintes fórmulas consoante 

se trate de: 

              2.1 - Primeira prorrogação de prazo, por mês ou fração e m2 de construção ou fração 

                    V= T + (P x F x M) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará …………................................……………………….....................41,72 

P= Prazo de execução da obra 

F= Área total de construção em m2 

M= Valor por m2 ou fração da área de construção………………………..............................….....................0,32 

 

2.2 - Prorrogação de prazo para acabamentos ou prorrogação na sequência de alterações, por mês 

ou fração e m2 de construção ou fração 

                     V= T + (P x G x M) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará…………………………….............................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra 

G= Área de construção por m2 ou fração 

M= Valor por m2 ou fração da área de construção………...............................................……......................0,63 
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3 - A emissão de aditamento de licença, autorização ou admissão de loteamento ou obras de urbanização, 

está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (E1 x M1) + (E2 x M2) + (E3 x M3)  

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de aditamento a aplicar em todos os pedidos de alteração a loteamento ou 

obras de urbanização……………………...................................................................................................512,46 

P= Prazo acrescido ao prazo inicial concedido por mês ou fração 

Y= Valor do prazo acrescido por mês e fração………………….….............................................................55,96 

E1= Por cada lote alterado 

M1= Valor de cada lote alterado………………………….…........................................................................25,57 

E2= Por cada fogo alterado 

M2= Valor por cada fogo alterado………………………………...….....................................…....................10,46 

E3= Por cada uso ou fração não habitacional alterado 

M3= Valor de cada fração com uso diferente…………………..........................................…......................36,56 

 

Artigo 47.º 

Obras inacabadas 

1 - Pelo pedido de licença ou Comunicação Prévia especial para conclusão de obras inacabadas .…100,00 

 

2 - A licença especial para conclusão de obras inacabadas de edificação, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S + (P x M x I) 

 

Em que: 

S= Taxa devida pela emissão de título……………………............................................…….......................41,72 

P= Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração  

M= Valor por m2 de área de construção……………………...............................................…........................0,63 

I= Área de construção por m2 ou fração  

 

3 - A licença especial para conclusão de obras inacabadas de urbanização, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S1 + (P x M) 

 

Em que: 

S1= Taxa devida pela emissão de título………………………..........................................….....................512,46 

P= Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração  

M= Valor por mês ou fração……………………………………...........................................…......................55,96 
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SECÇÃO VI 

Autorizações de utilização e alterações de utilizaç ão de edificações 

 

Artigo 48.º 

Pedidos de autorização de utilização ou alteração d e utilização 

Pelos pedidos de autorização de utilização ou alteração de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pelo pedido de autorização ou alteração de utilização…….........................................................75,00 

b) Ao valor definido na alínea anterior acresce o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= T + (J1 x M1) + (J2 x M2) + (J3 x M3) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão do alvará de utilização  …………..…......................................................41,73 

J1= Número de frações habitacionais 

J2= Área de construção de fração não habitacional 

J3= Outras áreas de construção 

M1= Valor por fração habitacional…………………………..........................................................................10,18 

M2= Valor por m2 de área de construção de fração não habitacional .........................................................0,44 

M3= Valor por m2 – Outras áreas de construção………………................................................................…0,10 

 

SECÇÃO VII 

Taxas por vistoria 

 

Artigo 49.º 

Vistorias e diligências  

Pelos pedidos de realização de vistorias e diligênc ias são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Diligencia para verificação dos requisitos de constituição de propriedade horizontal: 

a)  Um fogo e seus anexos ou unidade de ocupação tais como estabelecimento, garagem ou 

similares……...........................................................................….........................................….100,00 

b)  Por cada fogo ou fração a mais……………………………...........................…......................…...7,84 

 

2 - Vistorias requeridas para efeitos dos artigos 89º e 90º, do RJUE…….....................….......................100,00 

3 – REVOGADO 

4 - Diligências para efeitos do previsto no artigo 56º, do CPA……………………....................................100,00 

5 - O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser efetuado diretamente pelos 

interessados às entidades a que pertençam e em conformidade com seus respetivos regulamentos. 
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6 - Taxas para vistorias relativas aos projetos de construção e de alteração de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalações de abastecimento de combustíveis: 

 

  Capacidade total dos reservatórios 

 >=5000(m3) <5000>=500(m3) <500>=50 (m3) <50 (m3) 

Vistorias relativas ao processo de 

licenciamento 
600,00 € 600,00 € 480,00 € 300,00 € 

Vistorias para verificação do cumprimento 

das medidas impostas não decisões 

proferidas sobre reclamações  

600,00 € 600,00 € 480,00 € 300,00 € 

Vistorias periódicas 1.800,00 € 900,00 € 480,00 €  300,00 € 

Repetições das vistorias para verificação 

das condições impostas 
1.200,00 € 1.200,00 € 600,00 € 480,00 € 

 

7 - Pedido de vistoria destinada a receção provisória ou definitiva de obras de urbanização: 

a) Por obras que abranjam menos de 100 frações………........................................................…625,00 

b) Por obras que abranjam mais de 100 frações…………………................................................685,00 

c) Por obras que abranjam menos de 100 frações em AUGI………............................................417,00 

d) Por obras que abranjam mais de 100 frações em AUGI………...............................................455,00 

 

8 - Sempre que se verifique que os pedidos referidos no número anterior prevejam a construção de área 

destinada a atividades económicas, e a mesma não se encontre contabilizada em frações, por cada 100 m2 

ou fração de área de construção destinada àquele uso deverá ser feita a equiparação a uma fração, 

devendo o valor obtido relevar para a determinação do número total de frações. 

 

Artigo 50.º 

Redução ou reforço da caução 

1 - Pelo pedido de redução ou reforço da caução prestada para garantir a execução das obras de 

urbanização……………………………………………………………………………….........................……..330,00 

 

2 - Pelo pedido de redução ou reforço da caução prestada para garantir a execução das obras de 

urbanização em AUGI……………………………………………………………………..........................……220,00 
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SECÇÃO VIII 

Taxa municipal de urbanização 

 

Artigo 51.º 

Incidência da taxa municipal de urbanização 

1 - A TMU e a TMU1 são devidas nas operações de loteamento, nas obras de edificação situadas em áreas 

não abrangidas por alvará de loteamento, em edifícios de impacte semelhante a loteamento e em edifícios 

de impacte relevante e serão pagas no ato de emissão do respetivo alvará ou tratando-se de comunicações 

prévias após a sua admissão. 

 

2 - Nas operações de loteamento em AUGI ou outros bairros de origem ilegal é igualmente devida a TMU e 

as taxas de compensação pela área de cedência para equipamento de utilização coletiva em falta, 

calculadas proporcionalmente considerando a finalidade ou uso das construções dos lotes e a área de 

construção, devendo estas taxas constar em anexo ao alvará. 

 

3 - A TMU e a TMU1 variam proporcionalmente ao investimento municipal que a operação urbanística em 

causa implique ou venha a implicar e terá em consideração o seguinte zonamento do Concelho: 

Zona A – Freguesia de Odivelas 

Zona B – Freguesias da Ramada, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e Pontinha 

Zona C – Freguesias de Famões e Caneças 

 

 4 - A TMU e a TMU1 são aplicáveis independentemente da realização de quaisquer obras a efetuar no 

âmbito do licenciamento da operação urbanística em causa. 

 

 

Artigo 52.º 

Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em operações de loteamento 

A TMU é o valor da taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas 

Urbanísticas em áreas sujeitas a operação de loteamento e é fixada para cada zona ou unidade territorial 

em função do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela Câmara Municipal, dos usos 

e tipologias das edificações, tendo, ainda, em conta o plano plurianual de investimentos municipais, de 

acordo com o método de cálculo definido através da seguinte fórmula: 

 

TMU = (K1 x K2 x K3 x V x S) + K4 

Em que: 

K1 – Fator que traduz a influência do uso, tipologia e localização em áreas geográficas diferenciadas de acordo com os 

seguintes valores: 
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Tipologias de Construção Zona Valores de K1 

Habitação 

A 0,0325 

B 0,03 

C 0,0275 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

A 0,0375 

B 0,035 

C 0,0325 

Armazéns e Indústrias 

A 0,0425 

B 0,04 

C 0,0375 

 

K2 – Fator que traduz o nível de infraestruturação do local (número de infraestruturas existentes), de acordo com o 

indicado no seguinte quadro: 

Número de infraestruturas existentes e em funcionamento Valores de K2 

 

Nenhuma 0,50 

Uma a Três 0,75 

Quatro ou mais 1,00 

 

K3 – Fator cujo valor pode variar entre 0,8 e 1,2 e que relaciona as áreas de cedência obrigatórias para espaços verdes 

e/ou equipamentos de utilização coletiva, com as áreas a ceder para os mesmos fins. 

 

K4 – Fator que traduz a influência do programa plurianual de investimentos para a execução de infraestruturas 

urbanísticas e equipamentos públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística. Quando não 

esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente 

será igual a 1; 

 

K4= Programa Plurianual x S 

          Ω 

 

Ω – Área (m2) estimada para a zona de referência; 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido por portaria anualmente publicada, para efeito do regime 

do arrendamento urbano para habitação, renda livre, condicionada e apoiada; 

S – Representa a área total de construção (m2) destinada ou não à habitação, com exclusão de áreas de 

parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio. 

 

Artigo 53.º 

Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em obras de edificação em áreas não abrangidas 

por operações de loteamento  

A TMU1 é devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas urbanísticas nas 

obras de edificação em áreas não abrangidas por operações de loteamento e é fixada para cada zona ou 

unidade territorial em função do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela Câmara 
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Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo ainda em conta o plano plurianual de investimentos 

municipais, de acordo com o método calculado através da seguinte fórmula: 

TMU1 = (K1 x K2 x V x S) + K3 

 

Em que: 

K1 – Fator que traduz a influência da tipologia, do uso e localização em áreas geográficas diferenciadas, de acordo com 

os valores constantes do seguinte quadro: 

Tipologias de Construção Zona Valores de K1 

Habitação 

A 0,015 

B 0,0125 

C 0,01 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

A 0,0175 

B 0,015 

C 0,0125 

Armazéns e Indústrias 

A 0,02 

B 0,0175 

C 0,015 

Anexos (-) 0,05 

 

K2 – Fator que traduz o nível de infraestruturação do local (número de infraestruturas existentes) e cujos valores 

constam no seguinte quadro: 

Número de infraestruturas existentes e em funcionamento Valores de K2 

 

Nenhuma 0,50 

Uma a Três 0,75 

Quatro ou mais 1,00 

 

K3 – Fator que traduz a influência do programa plurianual de investimentos para a execução de infraestruturas 

urbanísticas e equipamentos públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística. Quando não 

esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente 

será igual a 1; 

 

K3 = Programa plurianual x S 

                             Ω 

 

Ω – Área (m2) estimada para a zona de referência; 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido por portaria anualmente publicada para efeito do regime 

do arrendamento urbano para habitação, renda livre, condicionada e apoiada; 

S – Representa a área total de construção (m2), destinada ou não à habitação, com exclusão de áreas de 

parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio e compartimentos para contentores do lixo. 
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CAPÍTULO III 

OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Por motivo de obras, promoção imobiliária e ocupaçã o de solo e subsolo 

 

Artigo 54.º 

Por motivo de obras e promoção imobiliária 

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço público por motivo de obras ou promoção imobiliária................50,00 

 

2 - A ocupação do espaço público por motivo de obras, em área delimitada como estaleiro, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

                V= P x R x M 

Em que: 

P= Por mês de ocupação ou fração 

R= Valor por m2 ou fração de área de ocupação…………………………………………....................………1,50 

M= Área de ocupação por m2 ou fração 

 

3 - A ocupação do espaço público por motivo de obras, em área não delimitada como estaleiro, está sujeita 

ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

                V= P x R x M 

 

Em que; 

P= Por mês de ocupação ou fração 

R= Valor por m2 ou fração de área de ocupação………………………………………….......................……..3,00 

M= Área de ocupação por m2 ou fração 

 

 4 - Por cada contentor de obra, em área não delimitada como estaleiro, por dia……….....................……8,33 

 

5 - Por cada contentor destinado à promoção imobiliária, em área não delimitada como estaleiro, por 

dia………………………………………………………………………………...................................................16,66 

 

6 - Para efeitos de ocupação da via pública com contentores de entulhos de obra, estão as empresas de 

aluguer de contentores obrigadas a identificar o locatário do contentor respetivo, devendo indicar o nome e 

residência ou denominação e sede social, consoante se trate de pessoa singular ou coletiva, sempre que tal 

lhes for solicitado, sob pena de se tornarem responsáveis pela obtenção da licença e pagamento das taxas 

devidas. 
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Artigo 55.º 

Equipamentos de concessionárias de serviços público s 

Pela ocupação do espaço público, com equipamentos de concessionários de serviços públicos, 

abrangendo, nomeadamente, suporte de fios telegráficos, telefónicos ou elétricos, postos de transformação, 

cabinas elétricas, armários ou semelhantes, cabina telefónica ou outros postos de equipamento de 

transmissão de comunicação ou informação, de voz ou imagem, galerias técnicas e aerogeradores, é 

devido, anualmente, o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= M x R 

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………………………….....................…….3,00 

 

Artigo 56.º 

Postos de abastecimento de combustível ou outras in stalações abastecedoras 

Pela utilização do espaço de domínio público ou privado municipal, por instalações de postos de 

abastecimento de carburantes líquidos ou gasosos, bombas de ar ou água, bombas volantes, 

compressores, áreas de lavagem de veículos e áreas de tomada de água e ar, é devido, anualmente, o 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= M x R 

Em que; 

 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada………………………………………………...……....................………….15,00 

 

Artigo 57.º 

Ocupação do subsolo com equipamentos de concessioná rias de serviços públicos 

A ocupação do subsolo com equipamentos de concessionárias de serviços públicos está sujeita ao 

pagamento das seguintes taxas:     

a)  Depósito subterrâneo, com exceção dos destinados a bombas abastecedoras, por m3 ou fração 

e por ano.…………………………….......................................................................................5,00 

b)  Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por metro linear ou fração e por ano: 

b.1 – Com diâmetro até 20 cm……………………………..…..............................................2,00 

b.2 – Com diâmetro superior a 20 cm…………………………............................................3,00

     

   



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIII - N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 - Anexo 

46/90 
 

SECÇÃO II 

Ocupação do espaço público por outros motivos 

 

Artigo 58.º 

Espaço aéreo sobre a via pública 

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço aéreo sobre a via pública………....................….……….............33,59 

 

2 - A ocupação do espaço aéreo sobre a via pública com alpendres fixos ou articulados, toldos, fitas 

anunciadoras e outras ocupações do espaço aéreo, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por ano de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do dispositivo publicitário 

R= Valor por m2 de área ocupada………………....................................................................……………….4,80 

 

 

Artigo 59.º 

Esplanadas e outras ocupações 1 

1 - Pelo pedido de instalação de esplanadas e outras ocupações……………….....................……....……25,80 

 

2 - A ocupação do espaço público com esplanadas abertas, com ou sem estrado e, com ou sem guarda-

vento, incluindo, nomeadamente, mesas, cadeiras, guarda-sóis, arcas de gelados e brinquedos mecânicos 

ou equipamentos similares, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada………………………………………………………....................…………..3,00 

 

3 - A ocupação do espaço público com esplanadas fechadas, integradas ou não nos edifícios, incluindo, 

nomeadamente, mesas, cadeiras, arcas de gelados e brinquedos mecânicos ou equipamentos similares, 

quiosques e roulotes, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

                                                      
1 Ver redação do artigo 167.º 
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Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………………....................………………10,00 

 

4 - A ocupação do espaço público, nomeadamente, com arcas de gelados, brinquedos mecânicos e 

equipamentos similares, ou outras ocupações, não incluídos em esplanadas, está sujeita ao valor resultante 

da aplicação da fórmula prevista no n.º 2, do presente artigo.  

 

Artigo 60.º 

Utilização da via pública para atividades diversas 

1 - Pela concessão e autorização de utilização da via pública para a realização de atividades de caráter 

desportivo, festivo, comercial ou outras, que afetem, ou não, o transito normal, por atividade ………..…29,76 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia…………………....................……………………..2,94 

 

Artigo 61.º 

Espaços de estacionamento na via pública 

Pela ocupação de espaço de estacionamento na via pública por pessoas singulares, ou pessoas coletivas 

com fins lucrativos, é devido por cada lugar, por mês ou fração: 

a)  Viatura ligeira de passageiros ou mista…………………………….....................…………………..51,83 

b)  Motociclos……………………………………………………………...................……………………..20,75 

 

SECÇÃO III 

Ocupação do espaço público com suportes publicitári os 

 

Artigo 62.º 

Suportes publicitários no espaço público 

Os suportes publicitários, luminosos ou não luminosos, em espaço público, ou integrados em mobiliário 

urbano, estão sujeitos ao pagamento das seguintes taxas: 

 

1 - Pelo pedido de instalação de suportes publicitários………….....................……………………………...24,63 

 

2 - A ocupação do espaço público com suportes publicitários, nomeadamente, painéis, videopaineis, mupis, 

monopostos, relógios, termómetros, colunas e reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, está 

sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 
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P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário……....................……....6,00 

 

3 - Os suportes publicitários integrados em mobiliário urbano estão sujeitos ao pagamento do valor 

resultante da aplicação da fórmula prevista no número anterior.  

 

4 - Os suportes publicitários em abrigos estão sujeitos ao pagamento do valor resultante da aplicação da 

seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário………….....................…3,00 

 

5 – Os suportes publicitários, luminosos ou não luminosos, colocados em edificações, estão sujeitos ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por ano de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário  

R= Valor por m2 de área ocupada da estrutura do suporte publicitário……………….....................………...6,00 

 

Artigo 63.º 

Suportes publicitários em dispositivos aéreos 

1 - Pelo pedido de emissão de título para colocação de publicidade em avionetas, helicópteros, parapente, 

para-quedas, balões ou outros dispositivos semelhantes……….......................................……………….175,06 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia e por cada dispositivo aéreo....................……...2,94 

 

Artigo 64.º 

Suportes publicitários sonoros ou audiovisuais 

 1 - Pelo pedido de emissão de título para divulgação de publicidade através de suportes sonoros ou 

audiovisuais, na ou para a via pública……………………......................................………………………….37,16 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia e por suporte………....................……………….2,94 
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Artigo 65.º 

Suportes publicitários em veículos 

1 - Pelo pedido de emissão de título para circulação de veículos com publicidade…....................………24,63 

 

2 - A publicidade colocada em veículos está sujeita ao pagamento, por mês ou fração e por cada veículo, 

dos seguintes valores: 

a) Motociclos…………………………………………………………………....................…...……..1,55 

b) Automóveis ligeiros……………………………………………………....................……………..3,11 

c) Pesados……………………………………………………………………....................………….6,22 

 

3 - A publicidade colocada em veículos, que transitem por vários municípios apenas é objeto de 

licenciamento pela Câmara Municipal de Odivelas quando os seus proprietários tenham residência 

permanente ou as empresas proprietárias ou locatárias tenham a sua sede social na área geográfica do 

Município de Odivelas. 

 

Artigo 66.º 

Outras ocupações com suportes publicitários 

1 - Pelo pedido de emissão de título para colocação de insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, 

chapéus de sol, cartazes de papel, telas, lonas ou outros materiais com publicidade, colocados em muros, 

paredes, mostradores, corpos balançados sobre a via pública ou outros locais semelhantes.................35,02 

 

2 - Pela colocação de insufláveis, mastros, bandeiras, bandeirolas e pendões com publicidade, por unidade 

e por mês ou fração…………………………………………………………………........................................…5,75 

 

3 - Pela colocação de chapéus de sol com publicidade, por unidade e por mês ou fração....................….1,03 

 

4 - A colocação de cartazes de papel, telas, lonas ou outros materiais com publicidade, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do suporte publicitário  

R= Valor por m2 de área ocupada pelo suporte publicitário…………………………....................…………...1,50 
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Artigo 67.º 

Distribuição gratuita de jornais e campanhas public itárias de rua 

1 - Pelo pedido de emissão de licença de distribuição gratuita de jornais e para a realização de campanhas 

publicitárias de rua, que envolvam a distribuição de panfletos, produtos, provas de degustação ou outras 

ações promocionais de natureza publicitária, por cada local........................................................……......78,76 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia…………………...................……………….…….2,94 

 

CAPÍTULO IV 

SUPORTES PUBLICITÁRIOS EM DOMINIO PRIVADO 

 

Artigo 68.º 

Suportes publicitários em propriedade particular 

1 - Pelo pedido de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias…………....................……………...49,27 

 

2 - A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, nomeadamente em painéis, videopaineis, mupis, 

monopostos, mastros, relógios, termómetros, colunas, reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, 

insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, cartazes de papel, telas, lonas, ou outros suportes ou 

materiais, que se divisem da via pública, dependem de prévia autorização para verificação da conformidade 

com as normas legais e regulamentares em vigor e estão sujeitas ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário………....................……6,00     

    

CAPÍTULO V 

OUTROS LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

SECÇÃO I 

Condução e exercício da atividade de transportes 

 

Artigo º 69.º 

Licença de condução de ciclomotores 

Por cada ato são devidas as seguintes taxas: 

a) Alteração de morada………………………………………………....................……………..21,09 

b) Segunda via de documento extraviado ou deteriorado……………....................…………21,94 
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c) Revalidação de licença de condução………………………………………....................…..21,09 

d) Emissão de licença especial de condução de ciclomotores com dispensa de exame.....21,52 

     

Artigo 70.º 

Exercício da atividade de transporte público de alu guer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros 

Pela emissão de título relativo ao exercício da atividade de transporte público de aluguer em veículos 

automóveis ligeiros de passageiros, são devidas as seguintes taxas:  

a) Licença de aluguer para veículo ligeiro…………………………………....................………212,78 

b) Revalidação da licença de aluguer……………………………………....................………….22,36 

c) Transmissão de licença de aluguer…………………………………….....................…………40,53 

d) Pedido de admissão a concurso……………………………………….....................………….40,54 

e) Pedido de substituição de veículo de aluguer……………………….....................…………..22,02 

f) Pelas vistorias a realizar a veículo de substituição de veículo de aluguer 

……………………………………………………...……………………………………………….30,00 

g) Pedido de cancelamento………………………………………………....................…………..22,35 

h) Passagem de duplicado, segunda via ou substituição de documento deteriorado, destruído ou 

extraviado………………………………………………………..........................................……22,35 

i) Pedido de averbamento………………………………………....................……………………21,46 

 

SECÇÃO II  

Venda ambulante e outras atividades 

 

Artigo 71.º 

Licença para o exercício de atividades ambulantes 

1 - Pelo pedido de exercício para atividades de caráter ambulante, independentemente da sua 

natureza………………………………………………………….....................…………………………….......…39,27 

 

2 - Pela emissão de cartão de vendedor ambulante são devidas as seguintes taxas:                                                          

a) Emissão……………………………………………………………....................…………...……....22,44 

b) Renovação e segunda via……………………………………………....................………………20,64 

 

3 - Pela emissão de cartão de colaboradores são devidas as seguintes taxas: 

a) Por cada emissão…………………………………………………………….....................….........21,57 

b) Renovação e segunda via……………………………………………………...............................20,64 

 

4 – Pela emissão de licença higeo-sanitária é devida a taxa de………………..…………………………….22,33
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Artigo 72.º 

Espetáculos diversos 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade e realização de espetáculos de natureza de divertimento público 

são devidas as seguintes taxas: 

a) Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos realizados em lugares públicos, com exclusão 

dos de natureza artística………………………………………...........................................…….22,33                     

b) Lugares de terrado para circo, por equipamento………………....................……………….....22,33 

c) Licenças de funcionamento de recinto itinerante, carrosséis, montanha russa, pista de 

automóveis, pavilhões de diversão, praça de touros ambulantes e barracas de 

tiro............................................................................................................................................33,32 

d) Licenças de funcionamento de recinto improvisado, em armazéns, garagens, ou similares 

utilizadas para realização de bailes ou outros eventos…………...................................……..22,33 

e) Licença acidental de recinto para espetáculos de natureza artística, por cada 

evento…….…..........................................................................................................................22,33 

f) Pela autorização para a utilização de fogo de artifício ou de outros artefactos em todos os 

espaços rurais, durante o período crítico…………………………..................................….......22,06 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia……………………………….......................……..2,94 

 

3 - O licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados depende de realização de vistoria prévia, bem 

como o licenciamento de recinto para espetáculos de natureza artística, divertimento ou outro, de caráter 

ocasional, em espaço cujo funcionamento não esteja sujeito a licença.  

 

Artigo 73.º 

Venda de bilhetes 

REVOGADO 

 

Artigo 74.º 

Espetáculos desportivos 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade de realização de jogos, desportos públicos ou espetáculos de 

natureza desportiva ou provas desportivas…………………………..............................................…………32,91 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia……………………....................…………………..2,94 

 

Artigo 75.º 

Atividade de guarda noturno                                    

Pelo pedido de licenciamento da atividade de guarda noturno……………….....................………………..28,91 
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Artigo 76.º 

Outras atividades 

1 - Pelo pedido de exercício das seguintes atividades e, independentemente do local onde sejam exercidas, 

são devidas as seguintes taxas: 

a) Arrumador de automóveis………………………………………....................………………………28,91 

b) Fogueiras e queimadas………………………………………....................…………………………35,09 

c)    Acampamentos ocasionais, por equipamento……………………….....................…………….....35,20 

d)  REVOGADO 

                  

2 - Pelo exercício das atividades previstas no número anterior, com exceção das alíneas a) e b), do número 

anterior, por dia……………………………………………………………………............................................…2,94 

 

Artigo 77.º 

Exercício da atividade de exploração de máquinas de  diversão 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão, por máquina e por ano ou 

fração……………………………………………….........................................……………………………......104,04 

 

2 - São devidas as seguintes taxas pelo: 

a) Registo……………………………………….....................…………………………….………….104,04 

b) Segunda via e documentos……………………………...................…………….………………..34,67 

c) Averbamento por transferência de propriedade………………....................…………………...46,32 

d) Substituição do título de registo emitido pelo Governo Civil……………….....................……..40,54                             

 

SECÇÃO III 

Atividade industrial 

 

Artigo 78.º 

Estabelecimentos Industriais 

Pelo pedido de registo e verificação da sua conformidade, bem como, pelo pedido de regularização de 

estabelecimentos industriais, é aplicável a seguinte taxa………….................................................……..160,78 
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SECÇÃO IV 

Mercados  

 

SUBSECÇÃO I 

Arrendamento mensal 

 

Artigo 79.º 

Arrendamento mensal 

Pela utilização dos espaços existentes nos mercados municipais, quer sejam lojas ou bancas, é devido, 

mensalmente, pelos concessionários, o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

           V= M x R 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor da área ocupada por m2 ou fração……………………………………….....................………………6,00

       

SUBSECÇÃO II 

Lugares de terrado 

 

Artigo 80.º 

Feiras 

Pela ocupação de lugares de terrado em feiras, é devido, por dia, pelos concessionários, o valor resultante 

da aplicação da seguinte fórmula: 

           V= M x R 

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor dos lugares de terrado, por m2 ou fração…………………….....................………………………….0,46

     

 

Artigo 81.º 

Mercados 

Pela ocupação de lugares de terrado, em quaisquer mercados municipais, sem utilização de outros bens 

municipais, é devido, mensalmente, pelos concessionários, o valor resultante da aplicação da seguinte 

fórmula: 

           V= M x R  

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor da área ocupada, por m2 ou fração…………………………….....................………………………15,00 
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Artigo 82.º 

Terrado para venda de animais 

1 - Pela venda a retalho de animal, por m2 ou fração e por dia: 

a) Animal de grande porte………………………....................………………………………………...4,08 

b) Animal de médio e pequeno porte ……………………....................……………………………...3,34 

 

2 - Entende-se por animal de grande porte, bovinos adultos e adolescentes, equídeos e outros. 

 

3 - Entende-se por animal de médio e pequeno porte, asininos, ovinos e caprinos, crias, aquicultura e 

outros. 

 

SUBSECÇÃO III 

Das atividades em mercados e feiras 

 

Artigo 83.º 

Emissão de cartão de concessionários         

A emissão e renovação de cartão de concessionários estão sujeitas ao pagamento das seguintes taxas:                                                 

a) Emissão………………………………………………....................………………………………...22,44 

b) Renovação e segunda via……………………………………………....................………………20,64     

 

Artigo 84.º 

Outras atividades exercidas em mercados e feiras 

O exercício das atividades de vendedor, produtor vendendo diretamente, mandatário, comissário ou agente 

de vendas, preparador de produtos, em mercados ou feiras, está sujeito ao pagamento das taxas previstas 

nos números 1 e 2 do artigo 71º, do presente Regulamento. 

 

SUBSECÇÃO IV 

Mercados e Feiras – Depósitos, armazenagem e simila res 

 

Artigo 85.º 

Depósito e armazém privativo – Guarda de volumes ou  taras 

1 - Pelo depósito e armazenagem de volumes ou taras em local privativo para o efeito, por m2 ou fração e 

por dia………………………………………………………………………….......................................………....2,87 

2 - Pela utilização de local privativo para manutenção, preparação e acondicionamento de produtos, são 

devidas, por m2 ou fração e por dia, as seguintes taxas: 

a) Em recinto fechado……………………………………………………………...................………....4,50 

b) Em terrado……………………………………………………………………...................…………...4,66 
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3 - Pela manutenção e guarda de volumes ou taras deixadas nos lugares de terrado, desde a hora de fecho 

do mercado ou feira, até à sua abertura, por m2 ou fração e por dia……...........................................…….4,66 

 

Artigo 86.º 

Arrecadações 

1 - Pela utilização de arrecadações é devido o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

a) Utilização por dia:  

Em que:  

P= Por dia de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada……………………………………………....................……………………..0,60 

 

b) Utilização por mês: 

Em que:  

P= Por mês de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada……………………………………………....................………..………….15,00 

 

SUBSECÇÃO V 

Serviços diversos 

 

Artigo 87.º 

Zonas de estacionamento em mercados e feiras 

Pelo estacionamento nos mercados ou feiras de veículos de transporte, quando haja parque ou recinto 

próprio, por dia ou fração e por veículo………………………................................……………………….......8,31 

 

Artigo 88.º 

Utilização de bens municipais 

1 - Pela utilização de balanças, por pesagem…………………………....................…………………………..0,55 

 

2 - Pela utilização de tanques de lavagem, por lavagem……………....................…………………………...1,36 

 

3 - Pela utilização de câmaras frigoríficas é devido o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

a) Utilização por dia:  

Em que:  
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P= Por dia de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………....................………………………..1,36 

 

b) Utilização por mês: 

Em que:  

P= Por mês de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………....................………………………30,00 

 

4 - Pela utilização de outros bens municipais, por unidade e por dia………....................…………………..1,97 

 

SECÇÃO IV 

Da vistoria e desselagem 

 

Artigo 89.º 

Vistorias e desselagem de estabelecimentos industri ais 

1 - Pelas vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capítulo….....................….50,62 

            

2 - As vistorias complementares, na sequência de ações de fiscalização, implicam a cobrança de 20% sobre 

a taxa de licenciamento. 

 

3 - Pela vistoria higieno-sanitária de equipamentos circulantes para a venda de carne, peixe, pão ou outros 

produtos, por veículo………………………………………………………............................................………30,69 

 

4 - No âmbito do licenciamento dos estabelecimentos industriais, são devidas as seguintes taxas pelas 

vistorias de: 

a) Instalação, alteração, verificação, reexame de recursos…………….....................………….426,24 

b)  Falta de cumprimento de condições………………………………………....................……...317,96 

 

5 - Pela desselagem dos estabelecimentos industriais é aplicável a seguinte taxa……....................….169,30 

 

Artigo 90.º 

Vistorias a espetáculos e divertimentos públicos 

1 - Pelas vistorias a realizar para efeitos do n.º 3, do artigo 72º, do presente Regulamento.....................45,79 

                          

2 - O pagamento a peritos, não funcionários municipais, deverá ser suportado pelo requerente, devendo 

apresentar prova do mesmo. 
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SECÇÃO V 

Licenças específicas 

 

Artigo 91.º 

Licenças de utilização específica  

1 - Pelos alvarás de licenças de utilização para funcionamento de empreendimentos turísticos, de 

estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas ou títulos análogos…………..........................………173,54 

 

2 - Pela emissão de licença ou autorização de utilização para estabelecimentos de hipermercados, 

supermercados, minimercados, mercearias e depósitos de pão, armazéns de produtos alimentares, 

congelados ou não……………………………………………………........................................................…192,06 

 

3 - Pela emissão de autorização para a instalação e modificação de estabelecimentos de restauração e 

bebidas ou locais onde se realizam, mediante remuneração, serviços de restauração ou bebidas através da 

atividade de catering, oferta de serviços de banquetes, ou outras, desde que regularmente efetuados e até 

10 eventos anuais………………………..................................................................................................…46,62 

 

4 - Pela emissão de licenças de funcionamento de bares, discotecas com música ao vivo, salões de jogos, 

salas de baile e análogos, por três anos ou fração…………………................................................……..204,34 

 

5 - O alvará quando concedido por períodos de tempo limitado, está sujeito ao pagamento da mesma taxa 

que seria aplicada no caso de ser concedido por tempo ilimitado. 

 

6 - A Instalação de recintos de espetáculos e divertimentos públicos que implique obras de edificação, 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição, segue previamente o regime 

jurídico da urbanização e edificação vigente. 

 

7 - Se em estabelecimento já licenciado, nos termos da legislação em vigor, for requerido o exercício de 

atividade diversa daquela para a qual foi emitido o licenciamento, haverá lugar a emissão de um novo título.

  

Artigo 92.º 

Licenças de utilização de estabelecimentos para com ércio, armazenamento e prestação de serviços 

que envolvem riscos para a saúde e segurança das pe ssoas 

Pela concessão de licença de utilização de estabelecimentos para comércio, armazenamento e prestação 

de serviços que envolvem riscos para a saúde e segurança das pessoas…….......................................192,78 

 

Artigo 93.º 

Averbamento e segunda via de alvará de utilização e specífica  

1 - Pelo averbamento em alvará…………………………………………....................……………………....163,13 
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2 - Pela emissão de segunda via de alvará…………………………………....................……………………33,61 

 

CAPÍTULO VI 

AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO 

 

SECÇÃO I 

Remoção e depósito de bens 

 

Artigo 94.º 

Bloqueamento, remoção e depósito de veículos 

Pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos, são devidas as taxas legalmente fixadas por Portaria, 

nos termos do Código da Estrada.  

 

Artigo 95.º 

Apreensão, remoção e depósito de bens 

1 - Pela remoção de contentores destinados a atividades comerciais ou de apoio as obras..................115,99 

 

2 - Pelo depósito de bens móveis apreendidos e recolhidos, nos termos da regulamentação municipal em 

vigor, por m3 ou fração e por dia………………………………………...........................................……………0,63 

 

SECÇÃO II 

Poluição sonora 

 

Artigo 96º 

Licença especial de ruído 

1 - Pela emissão de licença para o exercício de atividades ruidosas temporárias………....................…147,89 

 

2 - Ao valor definido no número anterior, acresce, por dia……………………………...................…………..2,94 

 

SECÇÃO III 

Fiscalização económica 

 

Artigo 97.º 

Controlo metrológico 

 As taxas de controlo metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em vigor. 
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CAPÍTULO VII 

CEMITÉRIOS 

 

Artigo 98.º 

Inumações 

Pela inumação são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Em sepulturas temporárias em covais: 

a) Em urna de madeira……………………………………………....................……………………....63,32 

b) Em urna de madeira com zinco………………………………….....................…………………….66,12 

c) Em urna de madeira em talhão muçulmano……………....................………………………...70,82 

                                                  

2 - Em sepulturas temporárias aeróbias: 

a) Em urna de madeira……………………………………………….....................……………………61,92                                                                                      

b) Em urna de madeira com zinco………………………………….....................…………………….63,30 

 

3 - Em gavetões:                                                                                                          

a) Em urna de madeira……………………………………………....................……………………..88,93  

b) Em urna de madeira com zinco…………………………………...................…………………....91,64 

 

Artigo 99.º 

Cremação de restos mortais 

Pela cremação de cadáveres são devidas as seguintes taxas: 

a) Proveniente do Cemitério Municipal de Odivelas……………………....................………….…50,83 

b) Oriundo de outro espaço cemiterial……………………………………....................……………52,54 

 

Artigo 100.º 

Exumação 

Pelo ato de exumação são devidas as seguintes taxas: 

a) Por exumação……………………………………………....................…………………………….22,85 

b) Exumação com limpeza dos ossos…………………………....................……………………….33,45 

c) Marcação e abertura de sepultura………………………………....................…………………..12,81 

d) Reconstrução de campa por reposição do corpo…………….....................……………………72,07 

 

Artigo 101.º 

Depósitos 

Pelo depósito de urnas, por dia ou fração, até ao máximo de 30 dias………………….....................……..11,32 
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Artigo 102.º 

Utilização de capela 

Pela utilização da Capela do Cemitério Municipal de Odivelas, pelo período de 24 horas ou fração…....31,60 

 

Artigo 103.º 

Trasladação de cadáveres 

Pela trasladação de cadáveres, ossadas ou cinzas são devidas as seguintes taxas: 

        a) Cadáveres……………………….………....................………………………………………...43,75 

        b) Ossadas ou cinzas……………………....................…………………………………………..35,90 

 

Artigo 104.º 

Gavetões e ossários 

Pela utilização de gavetões e ossários, são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Gavetões: 

a) 1.º e 2.º piso………………………………………………….....................…………………....72,38 

b) 3.º piso…………………………………………………....................…………………………..65,74 

 

2 - Gavetões pelo período de 25 anos renovável: 

a) 1.º e 2.º piso………..…………………………………....................……………………....3.659,53 

b) 3º. Piso…………………………………………………....................……………………....2.945,16 

 

3 - Ossários: 

a) Uma ossada…………………………………………....................…………………………….28,48 

b) Duas ossadas…………………………………………....................…………………………..33,74 

 

4 - Ossários pelo período de 25 anos renovável: 

a) Uma ossada…………………………………………………….....................………………..677,73 

b) Duas ossadas……………………………………………..…….....................……………….735,16 

 

Artigo 105.º 

Utilizações e serviços diversos 

Pela utilização ou colocação de ornamentos e sinais de cariz religioso, ou não, são devidas as seguintes 

taxas: 

1 - Utilização de sinais e outros objetos: 

a) Jarrões grandes…………………………………....................………………………………………25,02 

b) Jarrões pequenos………………………………....................……………………………………….19,82 

c) Floreiras…………………………………………………………………….....................……………...8,59 

d) Vasos………………………………………………………………....................………………………5,93 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIII - N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 - Anexo 

62/90 
 

e) Cruzes com Cristo…………………………………………....................……………………………..8,95 

f) Cruzes sem Cristo………………………………………………....................………………………...3,99 

 

2 - Sepulturas aeróbias 

a) Porta fotos………………………………………………………….....................…………………….16,23 

b) Jarra………………………………………………………………………....................………………33,18 

c) Cruz…………………………………………………………………….................………...…………...7,94 

d) Placa com dedicatória………………………………………………………………...........................7,70 

 

3 - Transferência de pedras entre campas, dentro do Cemitério Municipal……………....................……130,61 

 

4 - Abaulamentos, pelo período de um ano………………………………………………...................………59,19 

 

5 - Colocação de esferovite em campas…………………………………....................……………………….23,06 

 

6 - Alteração de responsabilidade sobre sepultura, sepultura aeróbia, ossário e gavetão 

......................................................................................................................................................................5,17 

 

Artigo 106.º 

Autorização para a utilização ou colocação de ornam entos ou outros 

1 - Fica sujeito à prévia autorização, a utilização ou colocação de ornamentos ou sinais previstos nos 

números 1 e 2, do artigo anterior, em campas, sepulturas, covais, aeróbias, gavetões e ossários, bem como 

as fechaduras em caixões de madeira, de madeira com zinco, gavetões e ossários e a colocação de portas 

com epitáfio (pedra), em gavetões ou ossários. 

 

2 - Para efeitos do número anterior, é devida uma taxa no valor de………………....................…………..19,15 

 

Artigo 107.º 

Cartões de identificação 

Pela emissão ou renovação de cartão de identificação, são devidas as seguintes taxas: 

a) Identificação de construtor e funcionários……………………....................……………............12,02 

b) Para circulação de veículos de entidades e particulares…………….....................……….........4,46 
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CAPÍTULO VIII 

OUTRAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS EM REGULAMENTOS OU PRO GRAMAS MUNICIPAIS  

 

SECÇÃO I 

Pavilhões, parques desportivos e similares 

 

Artigo 108.º 

Taxas de Utilização 

1 - São devidos, por hora ou fração, os seguintes v alores pela utilização dos recintos desportivos 

municipais ou sob gestão municipal: 

   

TREINO 2.ª a 6.ª feira  Sáb. Dom. e Feriados  

Pessoas coletivas desportivas do concelho  € 7,00  € 8,00 

Outras pessoas coletivas e munícipes do concelho  € 23,00 € 28,00 

Pessoas coletivas e munícipes de outro concelho  € 52,00 € 57,00 

   

COMPETIÇÃO 2.ª a 6.ª feira  Sáb. Dom. e Feriados  

Pessoas coletivas desportivas do concelho  € 9,00 € 10,00 

Outras pessoas coletivas e munícipes do concelho  € 27,00 € 32,00 

Pessoas coletivas e munícipes de outro concelho  € 56,00 € 62,00 

 

2 - São devidos, por hora ou fração, os seguintes valores, por pessoa, pela utilização do ginásio dos 

recintos desportivos municipais ou sob gestão municipal: 

  

Munícipes do co ncelho  € 3,50 

Munícipes de outro concelho  €7,00 

  

3 - Quando da utilização dos pavilhões, parques desportivos ou equiparados, resultarem benefícios 

económicos e financeiros de ações de cobrança de bilhetes, vendas de serviços e publicidade, entre outros, 

o Município tem direito a 20% da receita bruta sobre os mesmos. 

 

4 - A utilização das instalações com transmissão televisiva ou filmagens com caráter comercial, depende de 

prévia autorização do Município, tendo este direito a 20% da receita bruta dos direitos de transmissão. 
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SECÇÃO II 

Candidaturas aos Programas de Apoio ao Empreendedor ismo e à Criação do Próprio Emprego – 

Registos de Cidadãos da União Europeia 

 

Artigo 109.º 

Criação do Próprio Emprego 

Pela elaboração de dossiers de candidatura à CPE por beneficiários de prestações de desemprego, no 

âmbito das candidaturas ao PAECPE…………………................................................……………………360,51 

 

Artigo 110.º 

Candidaturas às Linhas de Créditos MICROINVEST e IN VEST+  

Pela elaboração de dossiers de candidatura às Linhas de Créditos MICROINVEST e INVEST+, no âmbito 

das candidaturas ao PAECPE……………………………………….....................................…………….....443,00 

 

Artigo 111.º 

Registo de Cidadãos da União Europeia 

Pelo certificado de registo, emissão de documentos e cartão de residência, bem como, pelos demais atos 

administrativos, são devidas as taxas fixadas pelas Portarias definidas no quadro da Lei que Regula o 

Exercício do Direito de Livre Circulação e Residência dos Cidadãos da União Europeia. 

 

SECÇÃO III 

Comissão Arbitral Municipal no âmbito do Regime do arrendamento urbano 

 

Artigo 112.º 

Taxas devidas à Comissão Arbitral Municipal no âmbi to do regime do arrendamento urbano 

1 - Nos termos da legislação em vigor, são devidas taxas pela determinação do coeficiente de conservação, 

pela definição das obras necessárias à obtenção de nível de conservação superior e pela submissão de 

litígios à decisão da CAM, no âmbito da respetiva competência. 

 

2 - As taxas previstas no número anterior são definidas em UC, legalmente definidas, e são devidas: 

a) Pela determinação do coeficiente de conservação, 1 UC; 

b) Pela definição das obras necessárias para a obtenção de nível de conservação superior, 0,5 

UC; 

c) Pela submissão de um litígio à decisão da CAM, 1 UC. 
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CAPÍTULO IX 

UTILIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS  

 

Artigo 113.º 

Ocupação de imóveis de domínio privado municipal nã o destinados a habitação 

 

Pela ocupação de imóveis do domínio privado do Município, não destinados a habitação, é aplicável o 

regime da hasta pública previsto nos artigos 17º e 18º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 114.º 

Cedência de instalações – Sem equipamento audiovisu al 

 

Por cada hora de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede no Concelho……………..........................................................…………….2,27 

b) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede em outro Concelho…….............................................................…………..9,09 

c) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas do Concelho…....................…2,27 

d) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas de outro Concelho..................9,09 

e) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes do Concelho………………………………...........................................…………......13,64 

f) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes de outro Concelho……………………............................................………………....18,18 

 

Artigo 115.º 

Cedência de instalações – Com equipamento audiovisu al 

Por cada hora de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede no Concelho……………...........................................................……………5,94 

b) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede em outro Concelho……………….............................................................23,77 

c) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas do Concelho…...................…5,94 

d) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas de outro Concelho................23,77 

e) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes do Concelho……………………………………………..............................................35,67 

f) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes de outro Concelho…………………………………............................................…....47,55 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIII - N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 - Anexo 

66/90 
 

 

Artigo 116.º 

Utilização da Quinta das Águas Férreas 

Pela utilização da Quinta das Águas Férreas, são devidas as seguintes taxas: 

1 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, do Concelho de Odivelas: 

a) Pousada…………………………………………………..................………..………………….4,75 

b) Palácio……………………………………………………………....................…………………6,34

                      

2 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, com fins lucrativos, do Concelho de Odivelas: 

a) Pousada…………………………………………………………….....................…..………....11,12 

b) Palácio………………………………………………………………………....................……..14,30

                       

3 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, de outro Concelho: 

a) Pousada………………………………………………………………………....................…...14,31 

b) Palácio……………..……………………………………………………….....................……...31,76

     

4 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, com fins lucrativos, de outro Concelho: 

a)  Pousada……………………………………………………..…………….....................……...14,31 

b)  Palácio………………………………………………………………….....................…………39,71 

 

5 - Pessoas singulares: 

a) Pousada….………………………………………....................………………………………..14,31 

b) Palácio………………………………….....................………………………………………….42,56 

 

6 - As taxas previstas no presente artigo, são liquidadas de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: 

V = T x P x D  

 

Em que: 

V= Valor a liquidar 

T= Taxa 

P= Número de utentes  

D= Número de dias 
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Artigo 116.º-A 

Utilização ocasional do Parque de Estacionamento su bterrâneo –  

Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

Pela utilização ocasional do parque de estacionamento, são devidas as seguintes taxas: 

1 – Utilização ocasional: 

a) 1ª fração de 15 minutos …………………………………………………..….…………………...………0,30  

b) 2ª fração de 15 minutos……………………………………………………..….……………….…..…….0,20  

c) 3ª fração de 15 minutos …………………………………………..……..…………………………..…….0,20  

d) 4ª fração e seguintes de 15 minutos……………………………………………….……………………0,10  

 

2 – Taxa máxima diária ………………………………..………………………………………………………….5,00 

  

3 – O extravio do bilhete está sujeito ao pagamento da taxa prevista no número anterior. 

 

Artigo 116.º-B 

Contratos de avença do Parque de Estacionamento sub terrâneo –  

Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

1 – Emissão de cartão de acesso: 

a) Emissão…………………..….…………………………………….…………………………7,50 

b) Segunda via……………….…...………….………………………….……………………15,00 

 

2 – Avenças mensais de utentes sem reserva de lugar: 

2.1 – Veículos automóveis: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..………………………....………………70,00 

b) Nocturna…………………………………………………………………………..………….40,00 

c) Diurna …………………………..……………………….………………………...………….40,00 

 

2.2 – Motociclos: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………..……………….……………30,00 

b) Nocturna…………………………………………………………………………..………….20,00 

c) Diurna …………………………..……………………….……………………...…………….20,00 

 

2.3 – Bicicletas - Avença mensal total – 24 Horas: 

a) Uma bicicleta…………………………………..…………..……………………...…………15,00 

b) Duas bicicletas………………………………..…………..……………………..……….…25,00 

 

3 – Avenças trimestrais de utentes sem reserva de lugar: 

3.1 – Veículos automóveis: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………………………..……………190,00 
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b) Nocturna……………………………………………………………………………………100,00 

c) Diurna …………………………..……………….……….…………………………………100,00 

 

3.2 – Motociclos: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………………….…..………………80,00 

b) Nocturna……………………………………………………………………..……………….50,00 

c) Diurna …………………………..……………………….…………………...……………….50,00 

 

4 – Avenças semestrais de utentes em regime Total – 24 Horas, sem reserva de lugar: 

4.1 – Veículos automóveis ………………………………….……………………..…………..….…370,00 

 

4.2 – Motociclos …………………………...……………………………………………..……………150,00 

 

5 – Avenças semestrais de utentes em regime Total – 24 Horas, sem reserva de lugar: 

5.1 – Veículos automóveis ………………………………….………..………………………..….…650,00 

 

5.2 – Motociclos …………………………...……………………………………………..……………250,00 
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LIVRO III 

PREÇOS 
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CAPÍTULO I 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO  

 

Artigo 117.º 

Regra Geral 

1 - Aos valores previstos no presente Livro, acresce o IVA à taxa legal em vigor.  

 

2 - Excetuam-se do número anterior, por não estarem sujeitos àquele imposto, os valores previstos no 

número 6 do artigo 118º, e nos artigos 121º, 122º, 125º, do presente regulamento. 

 

3 - Excetuam-se do número um, do presente artigo, o valor previsto no artigo 129º e 130.º, por já incluir o 

IVA à taxa legal. 

 

CAPÍTULO II 

PRESTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

Artigo 118.º 

Atos de administração geral 

Pela prática dos atos de administração geral previstos no presente artigo são devidos os seguintes valores: 

   

1 - Afixação de editais relativo a pretensões que não seja de interesse público………….......................8,90

                          

2 - Certidões diversas…………………………………………………….........................................................12,50 

              

3 - Fotocópias simples, por unidade……………………………………...........................................................0,10 

 

4 - Fotocópias autenticadas e outros documentos:  

a) Não excedendo oito páginas……………….......................................................................15,00                     

b) Por cada página a mais, além das oito………………..……...............................................0,56

                                                      

5 - Autenticação de documentos, exceto os previstos no artigo 119º, do presente regulamento, por 

documento……………………………………………………….........................................................................1,50    

 

6 - Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade, por livro….....................….4,73            

 

7 - Termos de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido autorizada……….....4,73             

 

8 - Pela celebração de contrato de empreitada de obras públicas……………………….....................…....32,02 
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9 - Pela celebração de contrato de aquisição de bens e serviços…………………..................…………..16,03

    

10 - Apreciação de pedidos de distrate de hipoteca legal, por lote………………....................…………....75,00         

   

11 - Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos órgãos autárquicos, por 

cada período de uma hora ou fração………………………………………................................................…36,28 

 

12 - Pelo serviço de envio postal de documentação requerida….....................…………..……………5,00 

 

Artigo 119.º 

Serviços diversos relativos a edificações 

Pela emissão de: 

a) Certidão de construção anterior a 1951………...................……………..…………………17,00 

b) Certidão de destaque……………………………...................……………………………….29,66                                                

 

Artigo 120.º 

Fornecimento de peças processuais no âmbito da cont ratação pública 

1 – Pelo fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação de aquisição de bens e 

serviços.......................................................................................................................................................72,38 

 

2 – Pelo fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação de empreitadas de obras públicas: 

a) Anúncio de concurso / Folha rosto…………….....................…………………………………...5,18 

b) Programa de concurso, mapa “programa de trabalho”, mapa “descrição de 

atividades”…………………………………………....................……………………………………..10,88 

c) Caderno de encargos (clausulas gerais)……....................…………………………………...26,96 

d) Manual de estaleiro……………………………………....................………………………….….9,85 

e) Plano de segurança e saúde / Placa de obra………....................…………………………...51,85 

f) Elementos escritos e desenhados do projeto de execução: 

f.1 - Preto e branco, por folha: 

          A0 ……………………………………………………………....................…………........2,33 

          A1 ……………………………………………………………….....................……….......1,50 

          A2 ………………………………………………………………....................………........0,93 

          A3 ………………………………………………………………....................………........0,82 

          A4 .............................................................................................................................0,46 

          Mts……………………………………………………………....................………….......2,07 

f.2 - Cores, por folha 

          A0 ……………………………………………………………….....................…...…......21,51 

          A1 ……………………………………………………………………....................…......10,78 

          A2………………………………………………………………….......................……......5,49 
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          A3 ………………………………………………………………....................…….….......2,79 

          A4……………………………………………………………….....................……..…......1,45 

          mts……………………………………………………………....................……..….......18,35 

 

3 - Sempre que um procedimento adjudicatório de aquisição de bens e serviços implique o fornecimento de 

alguns dos elementos previstos no número anterior, haverá lugar ao pagamento dos valores aí previstos. 

 

Artigo 121.º 

Reprodução de documentos relativos a edificações 

Pelo fornecimento de documentos reproduzidos, são devidos os seguintes valores: 

 

1 - Cópias de plantas a preto e branco  

a) A2……………………………………………………………………………………..…………..15,99 

b) A1……………………………………………………………………………………..…………..16,31 

c) A0……...………………………………………………………………………………..………..16,83 

d) Outros formatos por metro linear……………………………………………...……..……….16,96 

 

2 - Cópias de plantas a cores: 

a) A4…………………………………..……………………………………………………..………15,66 

b) A3………………………………………………………………………………………..………..16,08 

c) A2………………………………………………………………………………………..………..18,36 

d) A1………………………………………………………………………………………..………..18,60 

e) A0………………………………………………………………………………………..………..18,60 

 

3 - Cópias de planta a cores, por metro linear: 

a) Líneas………………………………………………………………………………………...…..23,03 

b) Até 50% de mancha………………………………………………………………………….....25,62 

c) Mais de 50% de mancha…………………………………………………………………….....30,80 

d) Área preenchida……………………………………………………………………………….41,17

            

4 - Fornecimento de cartografia para instrução de processos para a realização de operações urbanísticas, 

incluindo plantas de localização 1/1000, PDM, RAN, REN, servidões………..……………………………15,02 

  

5 – A autenticação das cópias das plantas previstas no presente artigo acrescem os valores constantes no 

nº 4 do artigo 118º. 

 

6 – (Revogado ) 
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Artigo 122.º 

Fornecimento de informação geográfica 

1 - Pelo fornecimento de Informação geográfica, incluindo o suporte, são devidos, por unidade, os seguintes 

valores: 

 

1.1 Plantas de localização em formato A4:  

a) Cartografia topográfica………………………………………………………………….….....…4,14 

b) PDM - Planta de ordenamento à escala 1/10.000……………………………………..……..4,14 

c) PDM - Planta de condicionantes à escala 1/10.000…………………………………..……...4,14 

d) Planta para fins de IMI (planimetria simplificada)…………………… ……………….………4,14 

e) Planta para os SMAS (planimetria simplificada)…………………… ………………….…….4,14 

 

1. 2 Planta de localização sobre planimetria em formato A4…………………………………..…......4,66 

 

1.3 Outras plantas - Custo por formato incluindo a base cartográfica: 

a) A4……………………………………………………………………………………………..…..15,55 

b) A3………………………………………………………………………………………………....20,74 

c) A2……………………………………………………………………………………………..…..41,48 

d) A1…..…………………………………………………………………………………………..…62,22 

e) A0……………………………………………………………………………………………..…..82,96 

 

1.4 Ao custo por formato acresce, por cada tema de informação adicionado………………….…..2,07 

 

2 - Informação geográfica em formato digital, à escala 1:10.000: 

2.1 Por hectare, até 300ha:  

a) Cartografia vetorial com planimetria…………………………..……………………………....1,03 

b) Cartografia vetorial com planimetria e altimetria……………………………………….….…1,34 

c) Ortofotomapas……………………………………………………………………………….…..0,82 

 

2.2 Para áreas superiores a 300ha:  

a) Cartografia vetorial com planimetria…………………………..…………………………...500,00 

b) Cartografia vetorial com planimetria e altimetria……..……………………………….…600,00 

c) Ortofotomapas………………………………………………………………………………….400,00 

 

3 - Por cada registo de tema georreferenciados em SIG……………………………………………………....2,07 

 

4 - O fornecimento de informação geográfica fica sujeito a termo de compromisso de exclusiva aplicação 

para os efeitos declarados. 
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Artigo 123.º 

Emissão de pareceres 

A emissão de parecer para efeitos de constituição de fundações com sede no território do Município de 

Odivelas ou sobre o pedido de reconhecimento de utilidade pública administrativa de pessoas coletivas 

constituídas e com sede no Município, bem como a emissão de outros pareceres, requeridos ao abrigo de 

legislação específica, estão sujeitos ao pagamento do seguinte valor……………………..………..….….276,20 

 

Artigo 124.º 

Pedidos de caráter genérico 

Pelo pedido de apreciação de declaração prévia relativa a estabelecimentos de comércio de produtos 

alimentares ou não alimentares, de estabelecimentos de restauração ou de bebidas e para 

estabelecimentos industriais, e os demais legalmente previstos…………………………………………......67,01 

 

Artigo 125.º 

Formação profissional 

Pela frequência, por ação e por formando ou participante, não trabalhador do Município de Odivelas: 

1 - Curso de formação de Nível I a III…………………………………………………………………….……..66,66 

 

2 - Curso de formação de Nível IV a V………………………………………………………………………..…95,65 

 

3 - Seminário ou workshop………………………………………………………………………………….…......4,73 

 

Artigo 126.º 

Inspeções de ascensores, monta-cargas e outros equi pamentos similares 

Pela inspeção das condições técnicas de funcionamento de ascensores, monta-cargas e outros 

equipamentos similares, são devidos os seguintes valores: 

a) Inspeções periódicas, reinspeções requeridas fora do prazo legal, a ascensores, monta-

cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, por unidade inspecionada…….……..........95,06 

b) Reinspecções a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, por 

unidade reinspeccionada, quando requeridas dentro do prazo legal……........................73,45 

c) Inspeções extraordinárias a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, 

por unidade inspecionada…………………………………………………………………......95,06

            

Artigo 127.º 

Sinalização vertical para espaços de estacionamento  

Pelo fornecimento e colocação de sinais, são devidos os seguintes valores: 

a) Sinais triangulares……………………………………………………………………………....24,46 

b) Sinais circulares, octogonais, quadrangulares e retangulares………………………..…...32,40 

c) Fornecimento e colocação de prumos galvanizados e tamponados…………………..….30,91 
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d) Fornecimento e colocação de painéis adicionais, por m2 ou fração………………………12,44 

 

CAPÍTULO III  

LABORATORIO DE ACÚSTICA – SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

Artigo 128.º 

Avaliação de critério de incomodidade  

A avaliação de critério de incomodidade gerado por atividades permanentes, fica sujeita ao pagamento dos 

seguintes valores: 

a) Medição acústica com análise do ruído ambiente e do ruído residual……………..……399,24 

b) Por local extra de medição……………………………………………………………..………98,51 

c) Distancia percorrida, ida e volta, desde o LACMO até ao local de medição, por Km........1,21 

 

CAPÍTULO IV 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E NÚCLEO DA PONTINHA 

 

Artigo 129.º 

Fornecimento de bens diversos 

1 - Pelo fornecimento, e por unidade, são devidos os seguintes valores: 

a) Segunda via de “Cartão de Leitor”…………………… …………………………………….….1,01                                                                                                         

b) Cartão de fotocópias sem carregamento……………………………………………..………..0,67 

c) Carregamento de cartão com 25 fotocópias………………………………………..…….……2,10 

d) Carregamento de cartão com 50 fotocópias………………………………………..…….……3,41 

e) Carregamento de cartão com 100 fotocópias………………………………………………….6,74

               

2 - A utilização do serviço de fotocópias a cores implica, por cada impressão, o abatimento de três unidades 

ao cartão. 

 

3 - Pela utilização do serviço de impressão é devido, por unidade, os seguintes valores: 

a) Impressão a preto e branco……………………………………………………………..………0,08 

b) Impressão a cores……………………………………………………………....................……0,12 

 

Artigo 130.º 

Publicações Municipais 

São devidos, por unidade, os seguintes valores: 

a) Odivelas: O Monumento ao Senhor Roubado (Coleção Patrimónios)….....................7,48 

b) Odivelas em Banda Desenhada (Coleção Patrimónios)……………....................……..5,99 

c) Odivelas: Um Mosteiro Cistersiense (Coleção Patrimónios)……......................………7,48            

d) Diálogo de Gerações (Coleção Patrimónios)………………………......................………7,48 
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e) António Lino (1914-1996): Catálogo de exposição………….................………………9,98 

               

CAPÍTULO V 

CONSULTÓRIO VETERINÁRIO MUNICIPAL E 

MÉDICO-VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Serviços de consulta e outros serviços e atos técni cos 

 

Artigo 131.º 

Consulta a animais de companhia 

Pela consulta de animais de companhia são devidos os seguintes valores: 

a) Consulta base (20 minutos)………………… …………….…………………………………..17,41 

b) Consulta sumária ou segundo animal………………………………………….......................8,74 

c) Tratamento sem exame clínico……………………………………………….....................…..8,74 

 

Artigo 132.º 

Outros atos técnicos para além de consultas 

Pelos atos técnicos, para além da consulta, são devidos os seguintes valores: 

a) Colheita de sangue e envio ao laboratório………………....................……………….……..6,94 

b) Colheita de urina + análise com fita……………………………………...................….…..….6,08 

c) Colheita de urina + análise com fita + exame sedimento………………......................…..11,33 

d) Observação microscópica de esfregaço ou raspagem………………….....................……..6,94 

e) Observação de matérias fecais coprol. Parasitária…………………….....................………6,94 

f) Rastreio leucose / leishma. / dirofilária……………………………....................…………...15,70 

g) Administração de soros………………………………………....................…………………...6,08 

h) E.C.G……………………………………………………………....................…………………26,45 

 

Artigo 133.º 

Outros serviços 

1 - Pela prestação de serviços sem consulta, são devidos os seguintes valores: 

a) Identificação com transponder e registo da informação………………….....................…..43,54 

b) Eutanásia (incluindo produto)…………………………………………..................…..……...26,16 

c) Necrópsia com ou sem colheita de material………………………...................…….…......38,96 

 

2 - Pela prestação do serviço de vacinação de canídeos, felinos e leporídeos, é devido o montante que 

resulta do somatório da consulta base e dos valores legalmente estabelecidos para a vacina ministrada. Se 

aplicável, acresce a este valor o custo do boletim de vacinas. 
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3 - Pela prestação de serviço de vacinação em segundo animal ou reforço do programa inicial ou anual de 

vacinação de canídeos, felinos e leporídeos, é devido o montante que resulta do somatório do valor da 

consulta sumária ou segundo animal e do valor da vacina ministrada. 

 

4 - Pela administração de progestativo é devido o montante que resulta do somatório do valor da consulta 

base e do seguinte valor……………………………………………………………............................................8,74 

 

5 -  Pré-anestesia, tranquilização e anestesia local ou regional………………....................………….……...8,74 

 

6 - Pela indução barbitúrica e anestesia simples…………………………………....................…………......17,41 

 

7 - Pela prestação de serviço de cirurgia geral 

a) Por hora…………………………………………………………….............…………………...87,04 

b) Por fração de 15 minutos……………………………………………....................………..…26,15 

 

SECÇÃO II 

Atos cirúrgicos com anestesia não gasosa incluída 

 

Artigo 134.º 

Aparelho genital 

Atos cirúrgicos (anestesia não gasosa compreendida) 

a) Castração de gato………………………………………………………………......................52,23 

b) Castração de cão………………………………………………………....................…………69,64 

c) Ovário-histerectomia até 10 Kg………………………………………….....................…….139,28 

d) Ovário-histerectomia de 10 a 25 Kg……………………………………....................……..156,69 

e) Ovário-histerectomia mais de 25 Kg……………………………....................…………….191,50 

f) Cesariana na cadela………………………………………………....................……………203,68 

g) Criptorquidia no cão……………………………………………….....................……………156,69 

h) Ovariectomia na gata…………………………………………….....................………………87,04 

i) Ovário-histerectomia da gata………………………………….....................……………….121,76 

j) Cesariana na gata…………………………………………………….....................………...130,61 

 

Artigo 135.º 

Aparelho digestivo 

Pelo tratamento de: 

a) Limpeza tártaro-cão (com anestesia)………………………… ...................……………..…60,96 

b) Limpeza tártaro-gato (com anestesia)……………………… ....................…………………43,55 

c) Extração dentária – cão……………………………………….....................…………………95,77 

d) Extração dentária – gato…………………………………….....................…………………..60,96 
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e) Gastrotomia………………………………………………….....................…………………..174,09 

f) Enterotomia………………………………………………….....................…………………..174,09 

g) Laparotomia………………………………………………….....................……………..……121,85 

h) Ablação das glândulas anais……………………....................……………………………..139,28 

 

Artigo 136.º 

Aparelho Urinário 

Cateterização urinária do gato com anestesia……………………….....................………………………….38,30 

 

SECÇÃO III 

Ortopedia 

 

Artigo 137.º 

Ortopedia 

Colocação de gesso de membros, incluindo imobilização………….....................…………………………..78,37 

 

SECÇÃO IV 

Oftalmologia 

 

Artigo 138.º 

Oftalmologia 

São devidos os seguintes valores pela prática de: 

a) Enucleação do globo ocular………………....................…………………………………...139,28 

b) Entropio – Ectropio………………………....................……….……………………………..104,45 

c) Ablação da 3.ª pálpebra……………….....................…………………………………………78,37 

d) Catarata………………………………….....................……………………………….………217,65 

e) Pano conjuntival………………………....................……………………………………...…104,45 

 

SECÇÃO V  

Outros atos cirúrgicos 

 

Artigo 139.º 

Outros atos cirúrgicos 

São devidos os seguintes valores pela prática de: 

a) Redução de hérnia umbilical………………….....................…………………………………78,37 

b) Redução de hérnia inguinal……………………....................………………………...…….156,69 

c) Redução de hérnia perineal………………….....................……………………….………..217,74 

d) Redução de hérnia diafragmática………………....................……………………..………179,89 

e) Tumores mamários e cutâneos………………….....................……………………………...69,64 
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f) Extração cadeia mamária (1 lado)……………… ...................…………………………….217,74 

g) Limpeza do canal auditivo com tranquilização……………....................…………………..26,15 

h) Drenagem de hematoma auricular…………………………....................…………………..43,55 

 

SECÇÃO VI 

Remoção, recolha e eliminação de animais mortos ou abandonados 

 

Artigo 140.º 

Remoção, recolha e eliminação de animais mortos ou abandonados 

1 - Remoção de cadáveres de animais, por unidade, a pedido de: 

a) Clínicas veterinárias……………………………………....................…………..…….…..…....4,06 

b) Outras pessoas coletivas ou singulares………....................…………..…………..…………2,03 

 

2 - Eliminação de cadáveres de animais, por kg., a pedido de: 

a) Clínicas veterinárias……………………………………....................….……...…….....…..….1,22 

b) Outras pessoas coletivas ou singulares……….....................……………....…….…….……0,81 

 

3 - Taxa de alojamento, por dia ou fração...…………...…………………..........…………………...…………11,22 

 

4 - Transporte de animais de companhia, por cada……………………………….…………..………..……….8,13 
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LIVRO IV 

NORMAS DE 

LIQUIDAÇÃO E 

COBRANÇA



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIII - N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 - Anexo 

81/90 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL  
 

Artigo 141.º 

Âmbito de aplicação 

As normas do presente Livro apenas são aplicáveis às disposições previstas no Livro II, exceto as normas quanto 

ao modo de pagamento e do pagamento em prestações, que também são aplicáveis às disposições do Livro III. 

 

CAPÍTULO II 

GARANTIAS FISCAIS  
 

Artigo 142.º 

Garantias fiscais 

1 - Os sujeitos passivos das taxas para as autarquias locais podem reclamar ou impugnar a respetiva liquidação. 

 

 2 - À reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação e cobrança de taxas, encargos de mais-valias e 

demais receitas de natureza fiscal, aplicam-se as normas da Lei Geral Tributária e as do Código de Procedimento 

e de Processo Tributário, com as necessárias adaptações. 

 

3 - Compete ao órgão executivo a cobrança coerciva das dívidas ao Município provenientes de taxas e outras 

receitas municipais, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário. 

 

4 - A reclamação é deduzida perante o órgão que efetuou a liquidação da taxa no prazo de 30 dias a contar da 

notificação da liquidação. 

 

5 - A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida no prazo de 60 

dias. 

 

6 - Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo e fiscal da área do 

município, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento. 

 

7 - A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação prevista no número 2, do presente artigo. 

 

Artigo 143.º 

Princípio da participação 

1 – A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode efetuar-se sempre 

que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:  

a) Direito de audição antes da liquidação; 
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b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou 

petições;  

c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou ato administrativo em matéria 

fiscal;  

d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indiretos;  

e) Direito de audição antes da conclusão do relatório do serviço de Execução Fiscal.  

 

2 – É dispensada a audição no caso de a liquidação se efetuar com base na declaração do contribuinte ou a 

decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável. 

 

3 – Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que se referem as 

alíneas b) a e) do n.º 1, do presente artigo, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de 

invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado. 

 

4 – O direito de audição deve ser exercido no prazo de 10 dias, a contar da data do seu conhecimento.  

 

5 – Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, do presente artigo, para efeitos do exercício do direito de 

audição, deve comunicar-se ao sujeito passivo o projeto de decisão e sua fundamentação, nos termos do artigo 

152º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 144.º 

Decisões sujeitas a audiência prévia 

Deverão ser objeto de audiência dos contribuintes, as decisões: 

a) Que se fundamentam em factos não revelados nos pedidos, petições, reclamações ou recursos 

hierárquicos apresentados pelos contribuintes; 

b) Que se fundamentam em elementos que já deveriam ter sido submetidos a audiência prévia, mas 

em que esta formalidade não foi cumprida; 

c) Em que o órgão com competência para decidir altera o sentido do projeto de decisão e respetiva 

fundamentação, anteriormente submetido a audiência prévia; 

d) Em que o órgão com competência para decidir altera o projeto de decisão favorável ao 

contribuinte. 

 

Artigo 145.º 

Momento em que é feita a audiência prévia 

1 - A audiência prévia é feita após a conclusão do procedimento e antes de ser proferida a decisão ou antes do 

relatório final ou nos casos de procedimento de inspeção tributária. 
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2 - Compete a quem elabora a proposta de decisão final ou relatório final, consoante o caso, propor a audiência 

prévia, oral ou escrita e o prazo do seu exercício, bem como informar das situações em que esta não deve ocorrer, 

nos termos dos artigos 148º e 149º, do presente Regulamento.  

 

Artigo 146.º 

Forma e conteúdo da comunicação 

1 - A audiência prévia concretiza-se pelo conhecimento presencial ou pelo envio ao destinatário, mediante carta 

registada, do resumo das conclusões da informação ou relatório que contenha os elementos que fundamentam o 

projeto de decisão ou fotocópia da própria informação ou relatório, de modo a que o destinatário tenha 

conhecimento de todos os pressupostos de facto e de direito suscetíveis de influenciar a decisão.  

 

2 - Da notificação deverá ainda constar, de acordo com o n.º 2 do artigo 101.º, do CPA, a indicação das horas e o 

local onde o processo poderá ser consultado.  

 

Artigo 147.º 

Efeitos da audição prévia no procedimento 

1 – Caso o direito de audição prévia não seja exercido dentro do prazo fixado ou a resposta não forneça elementos 

novos, a decisão será tomada de acordo com a proposta e os elementos constantes do processo.  

  

2 – Caso sejam fornecidos novos elementos, estes são obrigatoriamente analisados, devendo a sua não aceitação 

ser fundamentada, ainda que de forma sucinta.  

 

Artigo 148.º 

Decisões excluídas de audiência 

1 – Nos termos do n.º 2, do artigo 60.º, da LGT, exclui-se, expressamente, a obrigatoriedade de audiência prévia 

dos contribuintes, quando:  

a) A liquidação do tributo se efetuar com base na declaração do contribuinte; 

b) A decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição for totalmente favorável ao contribuinte.  

 

2 – Nos termos do n.º 2, do artigo 56.º, da LGT, não haverá direito de participação, por não haver dever de 

decisão, quando:  

a) A administração tributária se tenha pronunciado há menos de dois anos sobre pedido do mesmo 

autor com idêntico objetivo e fundamento;  

b) Tiver sido ultrapassado o prazo legal de revisão do ato tributário.  

 

3 – Nos termos da alínea c), do artigo 2.º, da LGT, não há lugar à audiência dos interessados, nas situações 

previstas no n.º 1, do artigo 103.º, do CPA.  
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Artigo 149.º  

Decisões em que poderá ser dispensada a audiência d os interessados 

  A audiência dos interessados poderá ser dispensada, sem prejuízo da necessária ponderação do caso concreto e 

de adequada fundamentação, nomeadamente, quando:  

a) A administração tributária, apenas, aprecie os factos que lhe foram dados pelo contribuinte, 

limitando-se na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso, 

encontrando-se nesta situação todas as decisões sobre petições, requerimentos, reclamações e 

recursos em que a administração se limita a concluir, face aos factos e argumentos invocados pelo 

contribuinte e a lei aplicável, pela improcedência da sua pretensão;  

b) A administração tributária atue, exclusivamente, no âmbito de poderes vinculados como nas 

liquidações que a administração tributária efetua, por imposição legal, com base na totalidade da 

matéria coletável do exercício mais próximo que se encontrar determinada; 

c) A administração tributária pratique um ato com base em factos já submetidos, noutra fase do 

procedimento, a audiência dos contribuintes. 

 

CAPÍTULO III 

LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 150.º 

Liquidação 

A liquidação das taxas e outras receitas municipais consiste na determinação do montante a pagar e resulta da 

aplicação dos indicadores definidos no presente regulamento e dos elementos fornecidos pelos interessados, 

considerando os procedimentos previstos na Secção I, do Capitulo IV, do presente livro. 

 

Artigo 151.º 

Taxas resultantes de deferimento tácito 

As taxas a aplicar em todas as situações em que ocorram deferimentos tácitos são de igual valor às dos respetivos 

atos expressos. 

 

Artigo 152.º 

Notificação 

A liquidação é notificada ao interessado pelas formas legalmente admitidas e nela deverá constar a decisão, os 

fundamentos de facto e de direito, os meios de defesa contra o ato de liquidação, o autor do ato e a menção da 

respetiva delegação ou subdelegação de competências, bem como o prazo de pagamento voluntário, estipulado 

no artigo 23º, do presente Regulamento. 
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Artigo 153.º 

Procedimento na liquidação 

1 - A liquidação das taxas e outras receitas municipais constará de documento próprio no qual se deverá fazer 

referência aos seguintes elementos: 

a) Enquadramento no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais; 

b) Discriminação do ato ou facto sujeito a liquidação; 

c) Identificação do sujeito passivo; 

d) Cálculo do montante a pagar. 

 

2 - O documento mencionado, no número anterior, designa-se Nota de Liquidação, ou outra expressão 

equivalente, e fará parte integrante do respetivo processo administrativo. 

 

Artigo 154.º 

Revisão do ato de liquidação 

Poderá haver lugar à revisão do ato de liquidação oficiosamente ou por iniciativa do sujeito passivo, nos prazos 

estabelecidos na Lei Geral Tributária e com fundamento em erro de facto ou de direito. 

 

Artigo 155.º 

Revisão oficiosa do ato de liquidação 

1 - Quando por erro imputável aos serviços tenha sido liquidada quantia superior à devida ou se verifique ter 

havido prejuízo para o Município, o serviço liquidador deve promover, de imediato, desde que não haja decorrido o 

prazo previsto na Lei Geral Tributária sobre o pagamento, e independentemente de reclamação ou impugnação do 

interessado, a sua restituição ou liquidação adicional. 

 

2 - O devedor é notificado, por carta registada com aviso de receção. 

 

3 - Da notificação devem constar os fundamentos da liquidação adicional, o montante em dívida ou a ser 

ressarcido, o prazo de pagamento, e a advertência de que o não pagamento, no prazo fixado, implica a cobrança 

coerciva. 

 

4 - Não haverá lugar a liquidação adicional ou a restituição oficiosa de quantias iguais ou inferiores a 2,50 €. 

 

Artigo 156.º 

Revisão do ato de liquidação por iniciativa do suje ito passivo 

1 - Requerimento de revisão do ato de liquidação por iniciativa do sujeito passivo deverá ser instruído com os 

elementos necessários que fundamentam o erro de facto ou de direito invocado, no prazo de 30 dias a contar da 

notificação da liquidação. 
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2 - Quando o erro do ato de liquidação advier e for da responsabilidade do próprio sujeito passivo, nomeadamente 

por falta ou inexatidão de declaração a cuja apresentação estivesse obrigado, nos termos das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, este será responsável pelas despesas que a sua conduta tenha causado, sem prejuízo 

de outras sanções aplicáveis por lei ou regulamento. 

 

3 - A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida no prazo de 60 

dias. 

 

4 - Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo e fiscal da área do 

município, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento. 

 

5 - A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PAGAMENTO E DO NÃO PAGAMENTO  
 

SECÇÃO I 

Do pagamento 

 

Artigo 157.º 

Pagamento 

1 - As taxas das autarquias locais extinguem-se através do seu pagamento ou de outras formas de extinção, nos 

termos da Lei Geral Tributária. 

 

2 - As taxas das autarquias locais podem ser pagas por dação em cumprimento ou por compensação, quando tal 

seja compatível com o interesse público. 

 

3 - Não pode ser praticado nenhum ato ou facto sem prévio pagamento das taxas e outras receitas municipais 

previstas no presente Regulamento. 

 

4 - Os sujeitos passivos que façam uso regular de um bem municipal, podem efetuar os pagamentos devidos por 

essa utilização, mensalmente, desde que o pagamento ocorra até ao dia 8 de cada mês. 

 

5 - Os pagamentos devidos anualmente devem ser efetuados até ao dia 31 de janeiro do ano a que correspondem.  

 

6 - Salvo regime especial, as taxas e outras receitas previstas no presente Regulamento, devem ser pagas na 

Tesouraria Municipal, ou nos seus postos de cobrança. 
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Artigo 158.º 

Pagamento em prestações 2 

 

1 - Compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, podendo esta delegar no seu Presidente, 

com a faculdade de subdelegação, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral 

Tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente a comprovação da 

situação económica do requerente que não lhe permite o pagamento integral de uma só vez, no prazo estabelecido 

para o pagamento voluntário, sem prejuízo do que especificamente se encontra estabelecido no presente 

Regulamento e no artigo 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

 

2 - O pagamento em prestações poderá ser efetuado até um máximo de seis prestações mensais, sempre que o 

valor apurado para cada prestação não seja inferior a 1 UC, salvo disposição legal em contrário.  

 

3 - No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida dividido 

pelo número de prestações autorizado, no máximo de 6, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora 

contados sobre o respetivo montante, desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento 

efetivo de cada uma das prestações. 

 

4 - O pagamento de cada prestação deverá ocorrer até ao dia 08 do mês a que esta corresponder. 

 

5 - A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das seguintes, assegurando-se a 

execução fiscal da dívida remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. 

 

6 - A autorização do pagamento de taxas, em prestações, está condicionada à prestação de caução, salvo 

disposição legal em contrário. 

 

7 - Nas taxas a que refere o n.º 2, do artigo 51.º, do presente regulamento, com um valor superior a €1.000,00, 

pode ser aceite o pagamento em prestações, por prazo não superior a 3 anos, mediante requerimento 

fundamentado dos interessados e sempre que o valor apurado para cada prestação não seja inferior a 2 UC, salvo 

disposição legal em contrário.  

 

8 - As taxas devidas nos termos do n.º 2, do artigo 51.º, do presente regulamento, podem ser, em casos 

devidamente fundamentados, dispensadas da prestação da caução prevista no n.º 6, do presente artigo. 

 

                                                      
2 Ver redação do artigo 167.º 
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Artigo 159.º 

Áreas urbanas de génese ilegal e bairros de origem ilegal 

1 - As taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, devem ser pagas pela CAC ou pelos 

proprietários de cada lote, antes da emissão do título de reconversão, para usufruírem da redução prevista no n.º 

1, do artigo 4.º, do presente Regulamento. 

 

2 - As taxas previstas no artigo 42º, do presente Regulamento, devem ser pagas pelos proprietários de cada lote, 

com a emissão do alvará de autorização da construção do lote ou admissão da comunicação prévia, desde que o 

pedido para a legalização ou para a construção do lote tenha dado entrada nos serviços do Município no prazo de 

um ano contado a partir da data de emissão do alvará de loteamento e desde que cumprido o n.º 1, do presente 

artigo. 

 

3 - As alterações aos alvarás de loteamento emitidos para os bairros de génese ilegal poderão ter condições de 

pagamentos especiais, equiparadas às decorrentes de operação de reconversão, desde que aprovadas pela 

Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.  

 

4 - O pagamento das taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, pode também ocorrer a 

qualquer momento ou por notificação da CMO.  

 

SECÇÃO II 

Do não pagamento 

 

Artigo 160.º 

Incumprimento 

1 - São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de pagamento de taxas das 

autarquias locais. 

 

2 - As dívidas que não forem pagas voluntariamente são objeto de cobrança coerciva através de processo de 

execução fiscal, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 

3 - Não pode ser negado a prestação de serviços, a emissão de autorizações ou a continuação da utilização de 

bens do domínio público e privado autárquico em razão do não pagamento de taxas, quando o sujeito passivo 

deduzir reclamação ou impugnação e for prestada, nos termos da lei, garantia idónea. 

 

Artigo 161.º 

Cobrança coerciva 

1 - Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais liquidadas que não impliquem a 

execução imediata do direito requerido e cujos procedimentos administrativos não tenham caducado, constituem 

débitos ao Município, vencendo-se juros de mora à taxa legal. 
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2 - Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente às quais o contribuinte 

obteve o gozo, o serviço ou um benefício, sem o respetivo pagamento. 

 

3 - O não pagamento das taxas e de outras receitas municipais implica a extração das respetivas certidões de 

dívida e o seu envio aos serviços competentes, para efeitos de execução fiscal. 

 

4 - Para além da execução fiscal, o não pagamento das licenças ou autorizações renováveis implica também a sua 

não renovação, para o período imediatamente seguinte. 

 

SECÇÃO III 

Caducidade e prescrição 

 

Artigo 162.º 

Caducidade 

O direito de liquidar a taxa caduca se não for validamente notificada ao sujeito passivo, no prazo de quatro anos, a 

contar da data em que o facto tributário ocorreu. 

 

Artigo 163.º 

Prescrição 

1 - As dívidas por taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito anos, a contar da data em que o facto 

tributário ocorreu. 

 

2 - A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição. 

 

3 - A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo superior a um ano, por facto 

não imputável ao sujeito passivo, faz cessar a interrupção da prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que 

decorreu após aquele período ao que tiver decorrido até à data da autuação. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 

Artigo 164.º  

Revisão do presente Regulamento 

 

(REVOGADO) 

 

Artigo 165.º 

Revogação 

É revogado o Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas e seu Regulamento de 

Liquidação e Cobrança, aprovado na 3.ª reunião ordinária da CMO, realizada no dia 13 de fevereiro de 2008 e pela 
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Assembleia Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 1.ª Sessão Ordinária, realizada a 28 de fevereiro de 2008 e 

publicado no Boletim Municipal, Edição especial n.º 1, de 04 de março de 2008. 

 

Artigo 166.º 

Vigência 

 

O Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, bem como as disposições respeitantes à sua liquidação e 

cobrança, entra em vigor no dia útil, imediatamente seguinte à sua publicação. 

 

Artigo 167º 

Programa Municipal Anticrise  

Odivelas Apoia Mais 

 

1. Suspensão da aplicação de juros sobre o pagamento fracionado de taxas nas situações previstas no número 7 

do artigo 158.º 

2. Aumento do prazo máximo para o pagamento fracionado de taxas, de 3 para 5 anos, nas situações previstas no 

número 7 do artigo 158.º. 

3. O valor mínimo de pagamento mensal previsto no número 7 do artigo 158.º é reduzido para 1 UC, 

independentemente do valor liquidado. 

4. Redução de 30% nas taxas de ocupação de espaço público nas situações previstas no artigo 59.º. 

5. O previsto nos números 1 a 4 do presente artigo vigora de 01 de janeiro 2013 até 31 de dezembro de 2014. 
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PREÂMBULO 
 

A Estrutura Flexível do Município de Odivelas consagra como uma das suas unidades orgânicas, o 

Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho, adiante designado por G.A.I.A.D.  

 

Na prossecução das suas atribuições, a gestão da autarquia precisa de conhecer a sua realidade e a suas 

perspetivas futuras.  

Com o exercício das atribuições do G.A.I.A.D., pretende-se atingir o desiderato e apoiar a modernização da 

gestão autárquica, ajudar a suportar e fundamentar opções de orientação e decisão estratégicas, bem 

como, prevenir e diminuir, os diferentes riscos que a atividade municipal comporta. 

 

No âmbito da gestão pública contemporânea, a Auditoria Interna é um instrumento de modernização e uma 

ferramenta de análise da situação real da Autarquia. O recurso às Auditorias Internas decorre também da 

necessidade de previsão de risco e consequentemente de apoio à tomada de decisão. Tem, portanto, uma 

função de apoio, preventiva e, corretiva, quanto às práticas utilizadas na prossecução das competências 

referidas. 

 

Pretende-se que as decisões tomadas primem pelos bons princípios da ética pública, zelem pela contenção 

de custos, através da simplificação de procedimentos e da obtenção de melhorias ao nível da gestão 

administrativa, financeira e patrimonial e promover a modernização da administração local autárquica. 

 

Em face do estabelecido, compete ao G.A.I.A.D., exercer e desenvolver as competências que possam 

contribuir para a modernização da gestão autárquica, que ajudem a suportar e fundamentar opções de 

orientação, de gestão e decisão estratégicas, bem como, prever e contribuir para a diminuição dos 

diferentes riscos que a atividade municipal comporta. 

 

Em suma, o resultado da atividade do G.A.I.A.D. deverá refletir um valor acrescentado para o Município. 

Compete ainda ao G.A.I.A.D., intervir na elaboração do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas nos termos da lei n. º 54/2008, de 4 de setembro, e Recomendação n. º1 de julho de 2009 e 

assegurar os procedimentos relativos ao Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública, no âmbito das unidades orgânicas (S.I.A.D.A.P. 1), dos dirigentes (S.I.A.D.A.P.  2) e 

dos trabalhadores (S.I.A.D.A.P.  3), de acordo com o disposto na Lei n. º 66-B/2007, de 28 de dezembro, 

adaptada à administração local pelo Decreto Regulamentar n. º 18/2009, de 4 de setembro e demais 

legislação habilitante. 

 

Assim, nos termos da alínea a) do numero 7 do artigo 64º da Lei n. º 169/99, de 18 de setembro, na sua 

atual redação, é aprovado o Regulamento de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho do Município 

de Odivelas.  
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CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º  

Objeto 

 

O presente Regulamento tem por objeto definir as normas e princípios gerais a observar na atividade do 

G.A.I.A.D., bem como as regras do seu funcionamento. 

 

Artigo 2.º  

Competências 

 
O G.A.I.A.D. é o serviço de fiscalização e controlo interno da atividade dos serviços da Câmara Municipal de 

Odivelas, competindo-lhe, designadamente: 

a) Proceder às auditorias internas, inspeções, sindicâncias, inquéritos ou processos de meras 

averiguações que forem determinados pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 

b) Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação de fundos disponibilizados aos serviços para 

funcionamento corrente; 

c) Proceder à implementação e monitorização da aplicação dos sistemas de avaliação do 

desempenho, em particular, no que diz respeito aos subsistemas do S.I.A.D.A.P.; 

d) Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e 

infrações conexas; 

e) Elaborar, monitorizar e avaliar o Código de conduta e de ética no desempenho de funções e 

prestação de serviços públicos na Câmara Municipal; 

f) Avaliar o grau de eficiência e eficácia da cobrança das receitas municipais e a eficiência, eficácia e 

economicidade das despesas municipais; 

g) Elaborar parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência dos serviços e a modernização 

do seu funcionamento, dirigindo-o aos órgãos da autarquia; 

h) Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o 

funcionamento dos serviços municipais, propondo, se for caso disso, medidas destinadas a corrigir 

procedimentos julgados incorretos, ineficazes, ilegais ou violadores dos direitos ou interesses 

legalmente protegidos; 

i) Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Auditoria Interna e Avaliação de 

Desempenho, bem como Relatórios de acompanhamento de medidas corretivas e sua execução; 

j) Elaborar um Relatório Anual da Atividade desenvolvida.  
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Artigo 3.º  

Competências do Coordenador do Gabinete 

 

1. Compete ao Coordenador do G.A.I.A.D., designar o auditor ou a equipa de auditoria, com pelo menos 

cinco dias de antecedência em relação à data de início da auditoria. 

 

2. Compete ainda ao Coordenador do G.A.I.A.D.:  

a) Assegurar que as auditorias internas sejam programadas, planificadas, dirigidas e registadas de 

acordo com os procedimentos estabelecidos; 

b) Propor ao Presidente da Câmara Municipal a designação de técnicos ou peritos sempre que a 

natureza da auditoria, sindicância ou inquérito que venham a ser determinados pelos Órgãos 

Executivo e Deliberativo, o justifique. 

 

Artigo 4.º  

Definições 

 

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por: 

a) Auditoria : Todas as atividades desenvolvidas no sentido de verificar, mediante exame e avaliação 

de evidência objetiva, se os processos e elementos aplicáveis à atividade dos serviços foram 

desenvolvidos, documentados, implementados e mantidos, em conformidade com o ordenamento 

jurídico vigente e as normas regulamentares emanadas dos Órgãos Executivo e Deliberativo do 

Município de Odivelas; 

b) Inquérito : Conjunto de atividades desenvolvidas com o intuito de apurar dados objetivos sobre um 

problema concreto, ou com o fim de apurar factos determinados; 

c) Sindicância : Conjunto de atividades destinadas a uma averiguação geral acerca do funcionamento 

dos serviços; 

d) Processo de Mera Averiguação : Processo de investigação sumária com o objetivo de apurar 

factos concretos sobre um determinado assunto ou acontecimento; 

e) Auditor / Equipa de Auditoria : Trabalhador afeto ao G.A.I.A.D., ou qualquer outra pessoa 

chamada a colaborar com o G.A.I.A.D., no desenvolvimento das suas competências; 

f) Auditado : Unidade Orgânica, atividade ou função que está a ser avaliada mediante a evidência 

objetiva dos procedimentos ou resultados; 

g) Documentos : Conjunto de elementos escritos, elaborados ou obtidos por um auditor ou equipa de 

auditoria, no decurso de uma auditoria, inspeção, sindicância, inquérito ou processos de meras 

averiguações, que constituem elementos de trabalho, e permitem o registo das verificações 

efetuadas, das informações recolhidas e das conclusões formuladas pelo auditor; 

h) Programas de trabalho : Planos de ação que indicam pormenorizadamente os procedimentos a 

adotar na realização de auditoria, inspeção, sindicância, inquérito ou processos de meras 
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averiguações, definindo com precisão os métodos e técnicas a aplicar, permitindo assim, o controlo 

da qualidade do trabalho realizado e do tempo despendido; 

i) Métodos: São os processos racionais e orientados de acordo com normas específicas que hão -de 

conduzir o auditor ao resultado pretendido; 

j) Técnicas : São os meios ou instrumentos que o auditor utiliza na realização do seu trabalho e que 

lhe possibilitam formar uma opinião; 

k) Erro : É falta profissional cometida por distração, negligência ou ignorância de determinados 

princípios, normas ou regras contabilísticas ou administrativas, que se traduza em incorreção 

aritmética ou de registo das operações e que afete a regularidade ou rigor da técnica contabilística; 

l) Irregularidade : Consiste na violação, intencional ou não, de uma lei ou de uma norma ou princípio 

contabilístico ou administrativo aplicável, que não seja causador de uma situação de fraude; 

m) Fraude : Implica a manipulação da lei, falsificação, alteração ou omissão voluntária de registos ou 

documentos de apoio com a intenção de obter uma representação incorreta da informação 

financeira ou uma apropriação ilícita de ativos ou desvio de fundos para fins diferentes daqueles 

para que foram atribuídos; 

n) Ação Corretiva : Operação proposta, tendente a eliminar as causas de não conformidade, ou de 

qualquer outra situação existente, não pretendida, de forma a prevenir quer a sua continuidade, 

quer a sua recorrência; 

o) Acompanhamento de Ação Corretiva : Seguimento de uma ação corretiva proposta pelo 

G.A.I.A.D., na continuidade de uma auditoria, inspeção, sindicância, inquérito ou processo de mera 

averiguação, com o intuito de verificar, se a mesma está a ser implementada e mantida. 

 
Artigo 5.º  

Dever de Colaboração 

 
1. Os órgãos municipais devem assegurar ao G.A.I.A.D., os meios materiais e humanos necessários ao 

desempenho das suas competências, que serão exercidas com plena autonomia. 

 

2. Os trabalhadores e os titulares dos lugares de direção e chefia dos serviços municipais, têm o dever de 

colaborar com o G.A.I.A.D., facultando toda a informação de que disponham e que lhes seja solicitada. 

 

3. A informação, a que se refere o número anterior, deve ser facultada dentro dos prazos determinados pelo 

Coordenador do Gabinete. 

 

4. Quem incumprir o disposto nos números anteriores, incorre em responsabilidade disciplinar. 
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 CAPÍTULO II  

PRINCÍPIOS DEONTOLÓGICOS 

 

Artigo 6.º  

Princípios gerais 

 

1. Os auditores deverão exercer a sua atividade com independência, competência, diligência, objetividade, 

imparcialidade, confidencialidade e responsabilidade. 

 

2. Os auditores devem empregar, no exercício da sua função, todos os seus conhecimentos técnicos e 

profissionais que a mesma requer e exercê-los com zelo profissional, bem como cumprir com rigor e 

oportunidade as suas funções. 

 

3. Os auditores, de igual modo, devem proceder nos contatos com os dirigentes e trabalhadores da Câmara 

Municipal, com urbanidade, correção e cortesia e não comprometer a sua independência e isenção. 

 

4. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável a qualquer outro trabalhador que, não estando 

afeto ao G.A.I.A.D. integre, a qualquer título, uma equipa de auditoria, inspeção, sindicância, inquérito ou 

processo de mera averiguação. 

 

5. Os auditores, bem como os trabalhadores a que se refere o número anterior, que violem o disposto no 

presente Capítulo, podem incorrer em responsabilidade disciplinar ou criminal. 

 

Artigo 7.º  

Independência 

 

O princípio da independência implica a verificação, relativamente aos auditores, dos seguintes 

pressupostos: 

a) Estarem libertos de impedimentos pessoais externos; 

b) Manterem uma atitude de autonomia nos assuntos que se relacionam com a realização da auditoria, 

inspeção, sindicância, inquérito ou processos de meras averiguações, de modo a poder garantir a 

imparcialidade e a objetividade das suas opiniões, conclusões, juízos e recomendações; 

c) Dispor de livre arbítrio e de capacidade para formular uma opinião justa e desinteressada. 
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Artigo 8.º  

Confidencialidade 

 
1. Os auditores devem respeitar a confidencialidade da informação obtida, não podendo retirar qualquer 

proveito pessoal ou benefício para terceiros, dos factos de que venham a tomar conhecimento no decorrer 

da sua atividade. 

 

2. A confidencialidade abrange não só a documentação, como as informações inerentes ao próprio 

Gabinete. 

 

3. O princípio da confidencialidade deve manter-se nos termos e condições legais vigentes. 

 

 

Artigo 9.º  

Objetividade 

 

1. O princípio da objetividade pressupõe a neutralidade e equilíbrio na forma de interpretar e expor os factos 

evidenciados mediante as provas obtidas e coligidas, de acordo com os princípios e os procedimentos 

aplicáveis. 

 

2. Os auditores devem ser profissionais e reger-se por padrões de comportamento, competência e 

integridade, na execução das suas tarefas. 

 

Artigo 10.º  

Diligência 

 

1. Os auditores devem ser criteriosos na determinação do objeto da auditoria, na seleção dos métodos e 

técnicas aplicáveis na sua execução. 

 

2. Os auditores devem ser criteriosos na identificação, obtenção e avaliação das provas e demais 

procedimentos aplicáveis. 

 

3. Os auditores deve estar atento às deficiências do controlo, às insuficiências em matéria de organização e 

execução da contabilidade, aos erros observados, às operações suscetíveis de indiciar irregularidades 

financeiras, às receitas indevidamente cobradas, às despesas injustificadas e inúteis. 
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Artigo 11.º  

Incompatibilidades 

 

1. Os auditores estão sujeitos ao regime de incompatibilidades previstos na lei. 

 

2. Não pode ser designado como auditor, o trabalhador que tenha exercido funções, no auditado, no ano 

imediatamente anterior à auditoria. 

 

3. Os auditores, para efeito de escusa, devem, através da via hierárquica, informar por escrito o Presidente 

da Câmara, da existência de qualquer das incompatibilidades legalmente previstas, no prazo de três dias 

uteis, a contar da data da receção da incumbência, ou do conhecimento da situação de incompatibilidade. 

 

 

CAPÍTULO III  

AUDITORIAS, SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS DE  MERAS AVERIGUAÇÕES 

 
SECÇÃO I  

Auditoria 

 

Subsecção I  

Tipos de Auditoria 

 

Artigo 12.º  

Tipos de Auditoria 

 

O G.A.I.A.D., pode proceder, nomeadamente, aos seguintes tipos de auditorias: 

a) Financeira; 

b) De gestão, operacional ou de resultados; 

c) Integrada; 

d) Prospetivas; 

e) Das aplicações informáticas em uso; 

f) De sistemas. 

 

Artigo 13.º  

Auditoria Financeira 

 

A auditoria financeira é o meio através do qual se procede a análise das contas e da situação financeira da 

Câmara Municipal de Odivelas, bem como da verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos. 
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Artigo 14.º  

Auditoria de Gestão, operacional ou de resultados 

 

Mediante o recurso à auditoria de gestão, operacional ou de resultados, apura-se a economicidade, 

eficiência e eficácia dos meios e recursos utilizados na consecução dos objetivos da Câmara Municipal. 

 

Artigo 15.º  

Auditoria integrada 

 

1. Os auditores podem recorrer à auditoria integrada sempre que se torne necessário conjugar a auditoria 

financeira, a auditoria de gestão, operacional ou de resultados com outros setores de atividade da Câmara 

Municipal, com o objetivo de verificar a economia, eficiência e a eficácia do controlo interno e do seu 

processo de decisão, através da análise das contas, da situação financeira e da legalidade. 

 

2. A auditoria integrada pode ser direcionada para um setor,  projeto, área ou atividade particular ou um 

procedimento em concreto. 

 

3. O disposto no número anterior, aplica-se ainda à recolha de evidências que possam solucionar 

problemas, dúvidas, opiniões ou, fundamentar uma opinião ou um juízo numa área definida. 

4. A competência definida na alínea f) do número 1 do artigo 2º deverá ser exercida com recurso a uma 

auditoria integrada. 

 

Artigo 16.º  

Auditoria Prospetiva 

 

Os auditores devem recorrer à auditoria prospetiva quando tiverem por objeto obter informações 

previsionais contidas nos orçamentos e planos de atividades das várias unidades orgânicas da Câmara 

Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 17.º  

Auditoria das Aplicações Informáticas em uso 

 

A auditoria das aplicações informáticas em uso, é o procedimento mediante o qual, os auditores, se 

certificam da correta utilização dos meios informáticos em uso, através da verificação do conteúdo dos 

ficheiros que integram as aplicações, da conformidade dos processamentos e dos resultados, bem como, a 

adequação dos procedimentos de controlo e segurança e da sua conformidade legal. 
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Artigo 18.º  

Auditoria de Sistemas 

 
Os auditores devem recorrer à auditoria de sistemas, sempre que tenham como finalidade o estudo dos 

sistemas estabelecidos e, em especial, o estudo dos sistemas de controlo interno e de decisão, tendente à 

identificação dos eventuais pontos fortes ou fracos desse controlo. 

 
Subsecção II  

Procedimentos 

 
Artigo 19.º  

Disposição Geral 

 
O G.A.I.A.D., na realização das auditorias, deve observar, nomeadamente, os seguintes procedimentos: 

a) Designar os elementos da equipa da auditoria; 

b) Estabelecer um programa de auditoria; 

c) Preparar e conduzir a auditoria; 

d) Informar o auditado da realização da auditoria; 

e) Elaborar proposta de relatório final e relatório final de auditoria; 

f) Notificar o auditado para exercer o direito do contraditório; 

g) Apresentar o relatório final ao Presidente da Câmara Municipal; 

h) Acompanhar a aplicação das medidas corretivas; 

i) Publicar e arquivar o relatório. 

 
Artigo 20.º  

Planeamento ou Programa de Auditoria 

 
1. Na realização de qualquer auditoria deve ser estabelecido um planeamento ou programa da auditoria que 

contenha a definição do quadro geral a que deve subordinar-se a execução da auditoria, descrevendo os 

critérios que permitem ao auditor conduzir a sua execução e revisão de forma precisa, sistemática, eficiente 

e atempada. 

 

2. Para efeitos do número anterior, deve ser preparada uma lista de verificação e uma calendarização. 

 

Artigo 21.º  

Preparação e condução da Auditoria 

 

1. Determinada a abertura de um procedimento de auditoria, deve o auditado ser notificado do início da 

mesma, com uma antecedência mínima de dois dias. 
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2. Iniciado o procedimento a que se refere o número anterior, deve ser promovida uma reunião de 

apresentação do auditor ou equipa de auditoria com auditado, assim como a calendarização da auditoria, 

sempre que se justifique. 

 

3. Da reunião a que se refere o número anterior, deve ser lavrada a respetiva ata, que deverá ser assinada 

por todos os presentes. 

 

Artigo 22.º 

Princípios dos relatórios 

 

1. Os Relatórios de Auditoria devem respeitar o princípio da abrangência, da clareza, da concisão, da 

objetividade, da persuasão, da exatidão e da tempestividade ou oportunidade. 

 

2. Os relatórios devem ser: 

a) Abrangentes de modo a mencionar os objetivos da auditoria, definir o seu alcance e descrever a 

metodologia utilizada, bem como incluir, conclusões e expressar de forma inequívoca uma opinião 

sobre as constatações verificadas, quer sejam negativas ou positivas e mencionar os esforços 

desenvolvidos para corrigir quaisquer deficiências observadas; 

b) Suficientemente claros, facilmente inteligíveis, não conterem ambiguidades, redigidos de forma 

simples e os factos serem descritos de forma exata e lógica, para facilitar a sua compreensão; 

c) Concisos e ter a extensão necessária e suficiente para transmitir os factos verificados e os 

resultados a que o auditor chegou; 

d) Objetivos, elaborados com imparcialidade e os resultados serem apresentados de forma equilibrada 

e apropriada, devendo evitar qualquer tendência para adjetivar observações; 

e) Suficientemente persuasivos, devendo apresentar informação considerada suficiente para justificar 

a validade das constatações, a razoabilidade das conclusões e o interesse das recomendações; 

f) Exatos e apresentar informação fiável, devendo as suas constatações e conclusões, estar apoiadas 

em evidências relevantes, devidamente documentadas; 

g) Emitidos com prontidão para que a sua informação possa ser utilizada tempestivamente pelos 

Órgãos Autárquicos. 

 

Artigo 23.º  

Requisitos dos relatórios 

 

1. Os relatórios a que se refere o artigo anterior devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) O âmbito da auditoria; 

b) A designação dos auditados; 

c) O objeto da auditoria; 
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d) A metodologia, os documentos analisados e elaborados; 

e) O desenvolvimento das atividades incrementadas; 

f) As não conformidades detetadas; 

g) As conclusões; 

h) As recomendações; 

i) As medidas corretivas. 

 

2. Sempre que seja detetada infração ao ordenamento jurídico vigente, devem ser indicadas com precisão, 

no relatório a que se refere o número anterior, as normas violadas, suas consequências jurídicas, os 

responsáveis pela infração, dano, descrição das circunstâncias em que ocorreram e quaisquer outros 

elementos que permitam ao auditor ou equipa de auditoria, imputar responsabilidades. 

 

Artigo 24.º  

Audição do auditado 

 

1. A proposta do relatório final da auditoria a que se refere a alínea e) do artigo 19º, deve ser remetida ao 

auditado para que este, querendo, se pronuncie sobre o mesmo no prazo máximo de 15 dias. 

 

2. Concluída a auditoria, deve ser promovida uma reunião final com o auditado, a fim de apresentar as 

conclusões a que se chegou, definir e explicar-lhe eventuais medidas corretivas, a data limite de 

implementação ou quaisquer outras considerações consideradas pertinentes. 

 

3. Da reunião a que se refere o número anterior, deve ser lavrada a respetiva ata, que deverá ser assinada 

por todos os presentes. 

 

4. Findo o prazo definido no número anterior, deve o G.A.I.A.D., remeter o mesmo à consideração do 

Presidente da Câmara Municipal ou do Órgão Executivo, no prazo máximo de 10 dias. 

 
 

Artigo 25.º  

Medidas corretivas 

 

1. O G.A.I.A.D., deve acompanhar a aplicação das medidas corretivas, mediante audição do auditado, 

verificação de documentação e demais procedimentos complementares considerados necessários. 

 

2. Para efeitos do número anterior devem ser produzidos relatórios de acompanhamento, sobre a aplicação 

de medidas corretivas constantes em relatório final de auditoria. 
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3. O G.A.I.A.D., procederá à publicação e divulgação do relatório final da auditoria, bem como dos relatórios 

referentes às medidas corretivas, sempre que tal seja determinado pelo Presidente da Câmara Municipal ou 

pelo Órgão Executivo. 

 

Artigo 26.º  

Prova Documental 

 

Como prova que as auditorias foram executadas de acordo com os princípios básicos no que concerne à 

programação, às áreas verificadas, ao trabalho realizado e às constatações delas resultantes, o auditor ou a 

equipa de auditoria, devem documentar os factos que sejam relevantes e ainda: 

a) Confirmar e apoiar as opiniões e os relatos do auditor ou da equipa de auditoria; 

b) Tornar a auditoria mais transparente e eficaz; 

c) Provar que o auditor ou a equipa de auditoria aplicou os princípios e os procedimentos de auditoria; 

d) Facilitar a programação e a supervisão da auditoria; 

e) Conservar as provas do trabalho realizado. 

 

Secção II  

Da Sindicância, Inquérito e dos Processos de Meras Averiguações 

 

Artigo 27.º  

Sindicâncias e Inquéritos 

 

1. Aos processos de sindicância ou inquérito mandados instaurar pelo Presidente da Câmara Municipal ou 

pelo Órgão Executivo e que corra os seus termos no G.A.I.A.D., aplica-se o disposto no Estatuto disciplinar 

dos trabalhadores que exercem funções públicas. 

 

2. A instrução dos processos a que se refere o número anterior, é aplicável, com as necessárias 

adaptações, de acordo com o estabelecido no Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções 

públicas. 

 

Artigo 28º 

Processos de Meras Averiguações 

 

Os processos de meras averiguações regem-se pelo disposto no Estatuto disciplinar dos trabalhadores que 

exercem funções públicas. 
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CAPÍTULO IV  

DA AVERIGUAÇÃO DE QUEIXAS, RECLAMAÇÕES OU PETIÇÕES DE MUNICÍPES 

 

Artigo 29.º  

Procedimento 

 

1. Para efeitos do disposto na alínea h), do artigo 2º, do presente Regulamento, os elementos são remetidos 

pelo Presidente da Câmara Municipal, Órgão Executivo ou por quem tiver competência delegada, para o 

G.A.I.A.D., os termos das disposições regulamentares vigentes na Câmara Municipal de Odivelas, 

relacionados com queixas, reclamações ou petições de munícipes sobre o funcionamento dos serviços 

municipais, e que tenha sido dirigida a qualquer serviço, será objeto de análise e emissão de parecer, cuja 

elaboração não deverá exceder, em regra, o prazo de 15 dias. 

 

2. Sempre que a complexidade da matéria o justifique, o prazo a que se refere o número anterior, poderá 

ser prorrogado por iguais períodos, não podendo exceder em caso algum, 60 dias. 

 

3. Se o prazo a que se refere o número 1 for excedido, o G.A.I.A.D., deve informar, por escrito, o 

interessado da previsão do tempo estimado para a conclusão do procedimento ou da fase de tratamento em 

que o assunto em análise se encontra. 

 

4. Concluído o procedimento, deve o parecer elaborado pelo G.A.I.A.D., ser remetido à consideração do 

Presidente da Câmara Municipal, acompanhado da resposta a enviar ao interessado. 

 

5. Sempre que necessário, deverão ser propostas medidas destinadas a corrigir procedimentos julgados 

incorretos, ineficazes, ilegais ou violadores dos direitos ou interesses legalmente protegidos. 

 

 

CAPÍTULO V  

IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO S.I.A .D.A.P. 

 

Artigo 30.º  

Avaliação de Desempenho 

 

O G.A.I.A.D., procederá à implementação e monitorização da aplicação do S.I.A.D.A.P., de acordo com o 

seu ciclo anual de gestão, repartindo-se pelos seus três subsistemas: S.I.A.D.A.P. 1 – unidades orgânicas, 

S.I.A.D.A.P. 2 – dirigentes, S.I.A.D.A.P. 3 – trabalhadores, de acordo com a legislação em vigor, do 

“Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação do Sistema Integrado de Avaliação do 

Desempenho da Câmara Municipal de Odivelas” e do “Procedimento Interno de aplicação do Sistema 
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Integrado de Avaliação do Desempenho (S.I.A.D.A.P.) na Câmara Municipal de Odivelas”, e demais 

deliberações tomadas pelo Conselho de Coordenação de Avaliação. 

 

Artigo 31.º  

S.I.A.D.A.P. 1 – Unidades Orgânicas 

 

Compete ao G.A.I.A.D., a monitorização: 

a) Da fixação dos objetivos pelo membro do órgão executivo de que depende e respetivas revisões; 

b) A consolidação dos relatórios trimestrais que refletem nos termos do n.º 2 do artigo 9º do Decreto 

Regulamentar n. º 18/2009, de 4 de setembro, a execução dos objetivos e que habilitam ao 

acompanhamento e à monitorização constante da respetiva execução;  

c) A consolidação dos relatórios de desempenho remetidos pelos dirigentes ao membro do órgão 

executivo de que dependem, até 15 de abril do ano seguinte a que se referem e submeterá o 

relatório deles resultante ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

Artigo 32.º  

S.I.A.D.A.P. 2 – dirigentes 

 

O G.A.I.A.D., monitorizará: 

a) O Planeamento do processo de avaliação deste subsistema; 

b) Os prazos relativos aos processos de avaliação que deverão estar concluídos até 15 de fevereiro do 

ano seguinte a que se reportam; 

c) O prazo de homologação das notas que deverá ocorrer até 30 de março do ano seguinte a que se 

reportam; 

 

 

  Artigo 33.º - S.I.A.D.A.P. 3 

 trabalhadores 

 

O G.A.I.A.D., monitorizará: 

a) O planeamento do processo de avaliação deste subsistema; 

b) Os prazos relativos aos processos de avaliação que deverão estar concluídos até 15 de fevereiro do 

ano seguinte a que se reportam; 

c) O prazo de homologação das notas que deverá ocorrer até 30 de março do ano seguinte a que se 

reportam. 
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CAPÍTULO VI  

DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, CORRUPÇÃ O E Infrações CONEXAS E  

DO CÓDIGO DE CONDUTA E DE ÉTICA NO DESEMPENHO DE FUNÇÕES E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS NA CÂMARA MUNICIPAL 

 
  Artigo 34.º  

Execução do Plano 

Compete ao G.A.I.A.D.: 

a) Providenciar que os serviços municipais elaborem os relatórios trimestrais de acompanhamento, 

indicando o grau de implementação e execução das medidas propostas; 

b) Consolidar os relatórios anuais a remetidos pelos serviços; 

c) Elaborar, com base nos elementos referidos no ponto 2., um projeto de relatório anual a submeter 

ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

CAPÍTULO VII  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 35.º  

Legislação Aplicável 

 

A atividade do G.A.I.A.D. rege-se pelas normas legais vigentes, pelas disposições do presente regulamento, 

pelas decisões e deliberações dos Órgãos Municipais e pelo “Manual de Procedimentos de Auditoria Interna 

e de Avaliação de Desempenho”, em anexo ao presente regulamento.  

 

Artigo 36.º  

Entrada em vigor 

 

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação em Boletim Municipal. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Regulamento do Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho, adiante designado por 

G.A.I.A.D. prevê, no seu artigo 35.º que seja complementado com um manual de procedimentos interno, 

com o intuito de estabelecer normas sobre os procedimentos de auditoria, doravante designado por Manual. 

 

A existência de normas orientadoras que garantam a qualidade técnica e a eficiência das auditorias 

realizadas constitui uma preocupação por parte da Câmara Municipal e do seu executivo 

 

Este Manual constitui uma das bases para o trabalho a realizar no âmbito da atividade do G.A.I.A.D. e visa 

o estabelecimento de normas sobre procedimentos gerais de auditoria dentro das competências que lhes 

estão atribuídas, para a realização das tarefas conexas e para que estas se desenvolvam de forma 

responsável, coordenada, sistemática e eficiente. 

 

As normas contidas no presente Manual, devem ser entendidas apenas e tão só, como princípios gerais 

destinados a orientar a atividade de controlo incumbido ao G.A.I.A.D., não constituindo, por isso, regras 

rígidas e inalteráveis. 

 

Um manual de auditoria não é pela sua natureza, definitivo, uma vez que a experiência que decorre da sua 

atividade, hão de necessariamente ditar ajustamentos, bem como, as mutações jurídicas, económicas e 

sociais que ocorram. 

 

As normas de auditoria constantes do Manual, devem ser seguidas como regra geral pelo auditor, não se 

dispensando, sempre que necessário, adequar os procedimentos à realidade a auditar. 

 

Foram fontes inspiradoras do presente Manual, os princípios gerais de auditoria nacional e 

internacionalmente consagrados e o “Manual de Auditoria do Tribunal de Contas” . 
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TÍTULO I  

Âmbito das auditorias e seus princípios  

 

CAPÍTULO I  

Funções, âmbito e natureza das auditorias 

 
O G.A.I.A.D., é o serviço de fiscalização e controlo interno da atividade dos serviços da Câmara Municipal 

de Odivelas. 

 

No âmbito da gestão pública o recurso à auditoria interna pretende ajudar a suportar e fundamentar opções 

de orientação e decisão estratégicas bem como prever e diminuir os diferentes riscos que da atividade 

municipal. Comporta, uma dupla função:  

a) Previsão do risco (preventiva) e; 

b) Apoio à tomada de decisão autárquica (corretiva). 

 

Pretende-se, em última análise, que as decisões tomadas primem pelos bons princípios de ética pública, 

zelem pela contenção de custos, através de simplificação de procedimentos e da obtenção de melhorias ao 

nível da gestão administrativa, financeira e patrimonial e reforcem o apoio à modernização da administração 

local. 

 

O seu âmbito de atuação abrange a área geográfica do Município de Odivelas e todos os órgãos 

autárquicos, eleitos, dirigentes, trabalhadores, bem como qualquer terceiro que de um modo geral tenha 

uma relação jurídica com a Câmara Municipal de Odivelas. 

 

 

O G.A.I.A.D., audita as contas da autarquia, bem como, a aplicação de fundos disponibilizados aos serviços 

para funcionamento corrente, aferindo o grau de eficiência e eficácia da cobrança de receitas municipais e a 

eficiência, eficácia e economicidade das despesas municipais. Elabora pareceres sobre medidas tendentes 

a melhorar a eficiência dos serviços e a modernização do seu funcionamento, dirigindo-o aos órgãos 

autárquicos. 

  

A natureza do controlo feita pelo G.A.I.A.D. foca-se na verificação, mediante exame e avaliação de 

evidência objetiva, se os processos e elementos aplicáveis à atividade dos serviços foram desenvolvidos, 

documentados, implementados e mantidos, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e as 

normas regulamentares emanadas dos Órgãos Executivo e Deliberativo do Município de Odivelas.  
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CAPÍTULO II 

Princípios Gerais 

 

SECÇÃO I  

Princípios Deontológicos e Orientadores da equipa d o G.A.I.A.D. 

 

Os princípios deontológicos do G.A.I.A.D. encontram-se expressos no Regulamento do Gabinete de 

Auditoria Interna e de Avaliação de Desempenho da Câmara Municipal de Odivelas, no Capítulo II sob a 

epígrafe, Princípios Deontológicos  

 

A equipa do G.A.I.A.D. deve exercer a sua atividade com independência, competência, diligência, 

objetividade, imparcialidade, confidencialidade e responsabilidade. 

 

Estes devem empregar, no exercício da sua função, todos os seus conhecimentos técnicos e profissionais 

que a mesma requer e exercê-los com zelo profissional, bem como cumprir com rigor e oportunidade as 

suas funções. 

 

Devem proceder em todos os contactos com os dirigentes, responsáveis e trabalhadores da Câmara 

Municipal (C.M.O.), com urbanidade, correção e cortesia, não comprometendo a sua independência e 

isenção. 

 

O trabalhador que não estando afeto ao G.A.I.A.D., mas que integre uma equipa de auditoria a qualquer 

título, deverá proceder de igual modo. 

 

Qualquer membro que faça parte da equipa do G.A.I.A.D., que viole estes princípios, incorre em 

responsabilidade disciplinar ou criminal. 

 

A competência profissional dos auditores afere-se designadamente, através de: 

 

1. Domínio das matérias relevantes ao exercício do controlo financeiro; 

2. Conhecimento da legislação aplicável aos serviços, programas, projetos e contratos; 

3. Conhecimento dos regulamentos, resoluções, despachos e instruções emanados dos órgãos 

autárquicos e seus dirigentes; 

4. Conhecimento do regulamento do G.A.I.A.D., e do Manual de Procedimentos de Auditoria Interna. 
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SECÇÃO II  

Princípios aplicáveis aos procedimentos de auditori as 

 
SUBSECÇÃO I  

Do planeamento  

 

O planeamento da auditoria consiste na elaboração de um programa que contenha o quadro geral a que se 

devem subordinar a realização e execução das auditorias, definindo com precisão as tarefas a executar, os 

critérios que permitirão ao auditor conduzir o seu desempenho e revisão de forma precisa, sistemática, 

eficiente e atempada, adaptando-se à realidade a auditar, de modo a permitir um controlo da qualidade do 

trabalho realizado e do tempo dispendido. 

 

Para que a auditoria seja corretamente executada e eficaz deve ser planeada em função do seu  

objeto, de modo a permitir estabelecer a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos a adotar 

e a tempestividade da sua aplicação. 

 

O planeamento deve também espelhar a dimensão e complexidade do serviço ou ação a auditar, bem como 

o recurso à utilização de meios auxiliares. 

 

SUBSECÇÃO II  

Do acompanhamento 

 

A auditoria deve ser revista e objeto de reflexão à medida que são cumpridas as suas diferentes fases de 

desenvolvimento para que os seus objetivos sejam atingidos e o trabalho realizado seja profícuo, 

garantindo-se a sua qualidade, a sua economicidade, eficiência e utilidade. O acompanhamento da auditoria 

deve ser feito sistematicamente à medida que decorre e não apenas na fase final. 

 

Deve ser levado a cabo um controlo apropriado que permita avaliar as tarefas realizadas, certificando-se 

que:  

a) O plano de auditoria foi compreendido pelos membros da equipa e as respetivas etapas estão a ser 

adequadamente cumpridas; 

b) Os documentos de trabalho contêm provas ou evidências suficientes para suportarem as 

conclusões, opiniões e recomendações a emitir; 

c) Verificar se a auditoria está a ser corretamente executada. 
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SUBSECÇÃO III  

Da documentação 

 

O auditor deve documentar os assuntos que sejam importantes de forma a poder comprovar que a auditoria 

foi executada de acordo com os princípios básicos quanto à programação, às áreas verificadas, ao trabalho 

realizado e às constatações efetuadas. 

 

As provas documentais devem ser em número suficiente e permitir: 

a) Confirmar e apoiar as opiniões e os relatos do auditor; 

b) Tornar a auditoria mais eficaz e mais eficiente; 

c) Provar que o auditor aplicou os princípios e os procedimentos de auditoria; 

d) Facilitar a programação e a supervisão da auditoria; 

e) Conservar as amostras do trabalho realizado que possam servir de orientação para o futuro. 

 

SECÇÃO III  

Princípios de elaboração de relatórios 

 
1. Abrangência 

 

Os relatórios devem ser suficientemente abrangentes de modo a conter os objetivos da auditoria, definir o 

seu alcance, descrever a metodologia utilizada, bem como, incluir conclusões e expressar de forma 

inequívoca, opinião objetiva sobre as constatações verificadas, quer sejam negativas ou positivas e 

mencionar os esforços desenvolvidos para corrigir quaisquer deficiências observadas. 

 

2. Clareza 

 

Os relatórios devem ser suficientemente claros, facilmente inteligíveis, não conterem ambiguidades, 

redigidos de forma simples e os factos serem descritos de forma exata, de modo a facilitar a sua 

compreensão. 

 

3. Concisão 

 

Os relatórios devem limitar a sua extensão à que for necessária e suficiente para transmitir os factos 

verificados e os resultados a que o auditor chegou. 
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4. Objetividade 

 

Os relatórios devem ser objetivos, elaborados com imparcialidade e os resultados devem ser apresentados 

de forma ponderada e apropriada, evitando qualquer tendência para adjetivar observações.  

 

5. Persuasão 

 

Os relatórios devem ser suficientemente persuasivos devendo apresentar informação considerada suficiente 

para justificar a validade das constatações, a razoabilidade das conclusões e o interesse e importância das 

recomendações. 

 

6. Exatidão 

 

Os relatórios devem ser exatos e apresentar informação fiável, devendo as suas constatações e conclusões 

estar apoiadas em evidências relevantes, devidamente documentadas.  

Sempre que seja detetada infração ao ordenamento jurídico vigente, devem ser indicadas com precisão, as 

normas violadas, suas consequências jurídicas, os seus responsáveis, o dano, a descrição das 

circunstâncias em que ocorreu e quaisquer outros elementos que permitam ao auditor ou equipa de 

auditoria imputar, fundamentadamente, responsabilidades. 

 

7. Tempestividade (oportunidade) 

 

Os relatórios deveram ser emitidos, tempestivamente, com prontidão para que a sua informação possa ser 

utilizada pelos Órgãos Autárquicos. 
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TÍTULO II  

Da Auditoria 

 
CAPÍTULO I  

Tipos de auditoria 

SECÇÃO I  

Tipos de Auditoria 
 

1. Quanto ao objeto , as auditorias podem ser: 

a) Auditoria financeira; 

b) Auditoria de gestão, operacional ou de resultados; 

c) Auditoria integrada; 

d) Auditorias prospetivas; 

e) Auditorias das aplicações informáticas em uso; 

f) Auditoria de sistemas. 

 

2. Quanto à amplitude , as auditorias podem ser: 

a) Gerais; que têm por fim obter uma visão global da atividade da Câmara Municipal, a qual, sendo 

auditoria financeira, obriga a examinar todas as parcelas contabilísticas mas não exige um exame 

completo e integral de cada uma delas; 

b) Parciais; que têm por fim examinar um ou vários setores, áreas, atividades ou temas, podendo ser 

orientadas, horizontais, de projetos ou programas e de sistemas. 

 

3. Quanto à periodicidade, as auditorias podem ser: 

a) Permanentes; quando se realizam por diversas vezes ao longo dum período, de forma regular ou 

irregular; 

b) Ocasionais ou únicas; as que se efetuam quando ocorre algum acontecimento imprevisto ou é 

necessário dar solução ou resposta a alguma questão especial. 

 

SUBSECÇÃO I  

Auditoria financeira 

 

 A auditoria financeira constitui, o meio através do qual, se procede à análise do universo de gestão e dos 

registos contabilísticos das contas e da situação patrimonial e financeira da Câmara Municipal de Odivelas, 

bem como da verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos, com vista a verificar, se: 

a) As operações foram corretamente autorizadas, liquidadas, ordenadas, pagas e registadas; 
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b) Foram tomadas medidas apropriadas de molde a registar com exatidão e a salvaguardar todos os 

ativos, tais como disponibilidades, existências, investimentos e demais valores imobilizados; 

c) As operações registadas estão em conformidade com a legislação geral e específica em vigor; 

d) As despesas e as receitas são, respetivamente, efetuadas e arrecadadas com observância dos 

limites financeiros e do período autorizado; 

e) Todos os direitos e obrigações são apurados e geridos segundo as normas aplicáveis. 

 

SUBSECÇÃO II 

Auditoria de Gestão, operacional ou de resultados 

 
 Mediante a auditoria de gestão, operacional ou de resultados, apura-se a economicidade, eficiência e 

eficácia dos meios e recursos utilizados na consecução dos objetivos da Câmara Municipal. Implica a 

apreciação da gestão dos recursos públicos segundo critérios de economia, eficiência e eficácia (os três 

E’s). 

 
A economia, também designada por “opção menos onerosa”, visa a minimização dos custos dos recursos 

adquiridos ou de utilização dos bens públicos afetos a uma atividade, aferida em função da qualidade, da 

quantidade, do preço e da oportunidade da sua aquisição, de acordo com práticas e princípios 

administrativos corretos e com as políticas de gestão.  

 
Da “economia” deve resultar a “boa gestão” ou evitar “desperdícios”, o que pode levar o auditor a examinar 

aspetos, tais como, a formulação de especificações relativas ao fornecimento de bens e serviços e outros 

aspetos da contratação pública, tais como os procedimentos de concurso público e os contratos. 

 

A eficiência afere a relação entre os resultados obtidos (outputs) e os recursos ou meios utilizados (inputs), 

tendo em vista a sua otimização, estando, por isso, intimamente relacionada com o conceito de 

produtividade. Inclui ainda a análise dos sistemas de informação, dos dispositivos de controlo e dos critérios 

definidos para obtenção de resultados. 

O núcleo essencial deste tipo de análises é o da relação custo-resultados, mas abrange outros aspetos, tais 

como os de índole temporal, ou seja, os que indagam, por exemplo, se a data de obtenção dos resultados é 

a que permite maximizar o impacto esperado dos instrumentos utilizados. 

 

A eficácia avalia o grau de realização dos objetivos e a relação entre os objetivos fixados e os resultados 

obtidos. A constatação da eficácia importa, na medida do possível, verificar de que modo os instrumentos 

utilizados contribuíram para a realização dos objetivos políticos fixados, destrinçando nestes, se for caso 

disso, os que são o resultado daqueles e os que são fruto de fatores externos. 

 

O auditor baseia a sua análise em critérios de qualidade e de medida que deverão servir de guia às ações 

dos responsáveis, de modo a permite concluir que: 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV – Edição Especial N.º 1 – 8 de janeiro de 2013 - Anexo 

30/38 
 

a) Uma gestão é eficaz se o objetivo fixado foi atingido; 

b) É económica se tiverem sido escolhidos os meios menos onerosos para atingir um dado objetivo 

(análise das alternativas); 

c) É eficiente se os meios utilizados tiverem sido aplicados da maneira mais apropriada (análise do 

rendimento). 

 
SUBSECÇÃO III  

Auditoria integrada 

 

O recurso à auditoria integrada ocorre sempre que se torne necessário conjugar a auditoria financeira, a 

auditoria de gestão, operacional ou de resultados com outros setores de atividade da Câmara Municipal, 

com o objetivo de verificar a economia, eficiência e a eficácia do controlo interno e do seu processo de 

decisão, através da análise de contas, da situação financeira e da legalidade. 

 

A auditoria integrada pode ser direcionada a um setor, um projeto, área, atividade particular ou a um 

procedimento em concreto. 

 
SUBSECÇÃO IV  

Auditoria Prospetiva 

 

O recurso à auditoria prospetiva ocorre sempre que se tenha como objetivo obter informações previsionais 

contidas nos orçamentos e planos de atividades das várias unidades orgânicas. 

 

 

SUBSECÇÃO V  

Auditoria das Aplicações Informáticas em uso 

 

A auditoria das aplicações informáticas em uso, é o procedimento que tem como objetivo certificar-se da 

correta utilização dos meios informáticos em uso, através de verificação do conteúdo dos ficheiros que 

integram as aplicações, a conformidade dos processamentos e dos resultados, bem como, a adequação 

dos procedimentos de controlo e segurança e da sua conformidade legal. 

 

A utilização da informática apresenta alguns riscos, potenciados em particular pelo: 

1.  Utilização generalizada ; 

2. Crescente vulgarização dos conhecimentos necessários à operação dos sistemas; 

3. Maior imaterialidade das correspondentes operações. 

 

Ora, se por um lado o reconhecimento da existência daqueles riscos conduziu à necessidade de 

implantação de procedimentos de segurança com vista à respetiva minimização, não é menos certo que, 
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por outro veio criar a necessidade de uma forma de abordagem diversa, relativamente à análise do sistema 

de controlo interno existente. 

 

Na verdade, a mutação extremamente rápida das tecnologias de informação, com a transformação de 

suportes anteriormente físicos em suportes intangíveis, inviabiliza as formas tradicionais de levantamento 

do sistema de controlo interno. 

 

Tudo isto torna necessário o recurso à auditoria informática, como meio de verificar da fiabilidade dos 

sistemas de segurança instalados e como forma de obviar, em tempo útil, a eventuais quebras de sigilo ou 

alteração, fraudulenta ou não, de dados. 

 

Implica, portanto, o exame de dados registados em suporte informático, incluindo a avaliação do próprio 

sistema informático: aplicações, sistema de gestão e programas. 

 

Para tanto e, sem a preocupação de se ser exaustivo, o auditor terá de analisar, com particular atenção, 

questões como: 

1. Forma de organização e de gestão do sistema informático; 

2. Modo, distribuição e alocação dos meios informáticos na organização e os tipos de hardware e 

software existentes; 

3. Ligação do sistema a redes exteriores; 

4. Níveis de segurança informática ; 

5. Grau de confiança das aplicações informáticas em utilização; 

6. Auto controlo e outputs fornecidos pelo sistema; 

7. Grau de conhecimentos do pessoal que opera na área informática. 

 

 

SUBSECÇÃO VI 

Auditoria de sistemas 

 

O recurso à auditoria de sistemas ocorre sempre que tenha como finalidade o estudo dos sistemas 

estabelecidos e, em especial, o estudo dos sistemas de controlo interno e de decisão, tendente à 

identificação dos eventuais pontos fortes ou fracos desse controlo. 

As auditorias de sistemas devem ser realizadas com vista a assegurar uma avaliação completa do sistema, 

pelo menos uma vez por ano.   
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CAPÍTULO II 

Fases de Auditoria  

 

SECÇÃO I  

Considerações preliminares 

 

De uma forma geral, e independentemente dos seus objetivos, qualquer auditoria desenvolve-se sempre em 

três grandes fases sequenciais, cuja observância é determinante para o respetivo sucesso. 

 

Assim, temos: 

1. Planeamento; 

2. Execução; 

3. Avaliação e elaboração do relatório. 

 

FASES DE AUDITORIA 

 

 

 

• Recolha e análise de informação  

• Reunião com o auditado 

 

 

• Natureza e âmbito da auditoria  

• Objetivos e métodos  

• Calendarização 

• Equipa de auditoria  

 

          

 

• Áreas, operações, registos ou documentos 

a examinar 

• Objetivos específicos da auditoria 

• Procedimentos e técnicas de auditoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PLANEAMENTO 

Elaboração e 
Aprovação do 

Plano de 
Trabalho de 

Auditoria  

 

 
EXECUÇÃO 

Avaliação do 
Controlo interno e 

de gestão 

 
AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO 

DO RELATÓRIO 

 

Estudo 
Preliminar 

Elaboração e 
Aprovação do 
Programa de 

trabalho  

Execução do 
Programa de 

Trabalho 
 

ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS 
CORRETIVAS OU 

CONTROLO DO CUMPRIMENTO DAS 
RECOMENDAÇÕES E RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO 
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Os princípios orientadores aplicáveis ao trabalho do auditor supra referidos, estabelecem que as auditorias 

devem ser adequadamente planeadas, corretamente executadas, convenientemente supervisionadas e 

devidamente documentadas. 

 

A auditoria tem as seguintes etapas definidas:  

a) Designar os elementos da equipa da auditoria; 

b) Estabelecer um programa de auditoria; 

c) Preparar e conduzir a auditoria; 

d) Informar o auditado da realização da auditoria; 

e) Elaborar proposta de relatório final e relatório final de auditoria; 

f) Notificar o auditado para exercer o direito do contraditório; 

g) Apresentar o relatório final ao Presidente da Câmara Municipal; 

h) Acompanhar a aplicação das medidas corretivas; 

i) Publicar e arquivar o relatório. 

 

Compete ao Coordenador do G.A.I.A.D., designar o auditor ou a equipa de auditoria, com pelo menos cinco 

dias de antecedência em relação à data de início da auditoria. Nesta fase deverá ter-se particularmente em 

atenção a combinação de competências específicas, de acordo com a natureza da auditoria a desenvolver. 

 

Devem ainda designar os trabalhadores externos ao G.A.I.A.D., se for necessário.  

 

A dimensão da equipa resultará da natureza e âmbito da auditoria, da combinação dos fatores acima 

indicados e bem assim do calendário para a sua realização. 

 
SECÇÃO II  

Do planeamento 

 
Depois de designados os membros da equipe de auditoria, segue-se a fase de planeamento. 

 
Os auditores devem ter em conta no planeamento: 

1. A definição dos objetivos da auditoria e o cumprimento das competências do G.A.I.A.D., ou as 

necessidades dos auditados que as justificam; 

2. A indicação da natureza e o âmbito da auditoria; 

3. A identificação da natureza dos auditados e dos seus objetivos bem como os tipos de operações 

mais relevantes e as áreas de maior risco;  

4. Recolha e análise de informação; 

5. Legislação relativa ao respetivo enquadramento legal; 

6. O conhecimento dos principais sistemas, práticas e controlos de gestão dos auditados e avaliação 

preliminar destinada a identificar os pontos fortes e fracos; 
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7. Os métodos e técnicas a utilizar; 

8. A calendarização dos trabalhos de auditoria; 

9. A quantificação de recursos humanos. 

 

O planeamento da auditoria é um processo dinâmico. À medida que a auditoria se desenvolve, pode ser 

necessário fazer alterações ao Plano de Auditoria, pelo que qualquer proposta de ajustamento, desde que 

pertinente e devidamente aprovada, deverá ser considerada. 

 

SECÇÃO III  

Da Execução da Auditoria 

 

Concluídos os estudos preliminares sobre a entidade a auditar e elaborado o programa de trabalho, segue-

se a fase de execução, que tem como objetivos a realização de testes e recolha de provas ou evidências de 

auditoria, concordantes com a estratégia definida na fase preliminar. 

 

Os auditores devem ter em conta no seu trabalho o seguinte: 

1. O exame e avaliação da eficácia do controlo interno a que o auditado esteja sujeito. A análise e a 

avaliação dos controlos de gestão deverão concluir se os controlos existentes funcionam ou não de 

forma satisfatória e quais os que deveriam existir; 

2. A verificação do cumprimento das leis e regulamentos. Os auditores devem selecionar e aplicar as 

provas e demais procedimentos que segundo o seu critério profissional sejam apropriados nas 

circunstâncias para cumprir os objetivos da auditoria; 

3. Exame e avaliação das documentos em analise e formulação de uma opinião sobre os mesmos; 

4. Obtenção de documentos de trabalho suficientes e adequados, através de inspeção ou análise, 

entrevistas ou inquéritos, observações físicas, confirmações e cálculos que permitam uma base 

razoável de suporte ao conteúdo do relatório e possam fundamentar os juízos, conclusões e 

recomendações a formular; 

5. Avaliação final da auditoria baseada na analise realizada e nas provas obtidas. 

 

Como prova de que as auditorias foram executadas de acordo com os princípios básicos no que concerne à 

programação, às áreas verificadas, ao trabalho realizado e às constatações delas resultantes, o auditor ou a 

equipa de auditoria, devem documentar os factos que sejam relevantes e ainda: 

a) Confirmar e apoiar as opiniões e os relatórios do auditor ou da equipa de auditoria; 

b) Tornar a auditoria mais transparente e eficaz; 

c) Provar que o auditor ou a equipa de auditoria aplicou os princípios e os procedimentos de 

auditoria; 

d) Facilitar a programação e a supervisão da auditoria; 

e) Conservar as provas do trabalho realizado. 
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SECÇÃO IV 

Reunião com os responsáveis 

 

Concluída a elaboração dos documentos de trabalho da auditoria deve ser promovida uma reunião final com 

o auditado a fim de apresentar as conclusões a que se chegou com a auditoria, definir e explicar ao mesmo 

eventuais medidas corretivas, a data limite de implementação ou quaisquer outras considerações 

pertinentes, sendo que será lavrada ata da respetiva reunião que será assinada por todos os presentes. 

 
SECÇÃO V  

Da elaboração dos Relatórios 

 
Ao elaborar a Proposta de Relatório Final de Auditoria notifica-se o auditado para exercer o direito do 

contraditório sendo que o Relatório Final de Auditoria deve obrigatoriamente referir-se à realização do 

contraditório e integrar, sempre que for caso disso, as alegações, respostas ou observações dos 

responsáveis, que podem ser transcritas ou sintetizadas. Em especial, o contraditório deve, na medida do 

possível, permitir o apuramento da verdade em matéria de facto. 

 

O relatório final de auditoria é elaborado com base na Proposta de Relatório Final e traduz a forma como foi 

desenvolvido o trabalho e exprime uma opinião sobre os resultados a que se chegou, tendo em conta as 

alegações, respostas ou observações que o auditado fez à Proposta de Relatório Final. 

 

O Relatório Final de Auditoria ligado como está ao processo de auditoria, deve constituir o espelho do 

trabalho realizado e refletir todos os aspetos que se consideram importantes. 

 

O seu conteúdo deve ser de fácil compreensão, sem ser vago nem ambíguo, e as informações nele 

contidas devem estar sempre apoiadas em provas suficientes e pertinentes. 

 

A opinião do auditor deverá ser expressa de forma equitativa e construtiva e as recomendações serem 

pertinentes e objetivas, devendo ser formuladas não em termos de medidas e ou procedimentos impostos, 

mas surgirem como corolário lógico das conclusões. 

 
Considerando que o relatório de auditoria constitui, sempre que haja ilícitos evidenciados, uma peça 

instrutória fundamental para o exercício da função de apuramento de responsabilidades, o seu conteúdo 

deverá ser adequado às exigências de processo jurisdicional ou disciplinar. 

 

O relatório de auditoria obedece, em geral, à seguinte estrutura tipo: 

1. Índice; 

2. Glossário, se necessário; 

3. Listagem das siglas utilizadas e seu significado; 
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4. Ficha técnica, com identificação dos técnicos intervenientes; 

5. Síntese das observações e das recomendações; 

6. Parte introdutória 

6.1 - Fundamento, âmbito e objetivos de auditoria 

6.2 - Enquadramento normativo 

6.3 - Identificação dos responsáveis 

6.4 - Metodologia e técnicas de controlo 

6.5 - Condicionantes - dificuldades encontradas e grau de colaboração dos 

responsáveis 

                      7. Avaliação dos sistemas de controlo interno e de gestão; 

                      8. Desenvolvimento dos trabalhos de auditoria - observações de auditoria 

8.1 - Análise económico-financeira 

8.2 - Análise da legalidade e da regularidade 

8.3 - Apreciação da gestão (economia, eficiência e eficácia) 

8.4 - Avaliação de outros aspetos (ambientais, sociais, etc.) quando for caso disso. 

9. Assinatura; 

10. Anexos 

 

Os requisitos obrigatórios dos Relatórios de Auditoria são os seguintes:  

1. O âmbito da auditoria; 

2. A designação dos auditados; 

3. O objeto da auditoria; 

4. A metodologia, os documentos analisados e elaborados; 

5. O desenvolvimento das atividades incrementadas; 

6. As não conformidades detetadas; 

7. As conclusões; 

8. As recomendações; 

9. As medidas corretivas. 

 

Sempre que seja detetada infração do ordenamento jurídico vigente, devem ser indicadas com precisão, as 

normas violadas, suas consequências jurídicas, os responsáveis pela infração, dano, descrição das 

circunstâncias em que ocorreram a infração e quaisquer outros elementos que permitam ao auditor ou 

equipa de auditoria, imputar responsabilidades. 

 

O Relatório Final é apresentado ao Presidente da Câmara Municipal. 
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CAPÍTULO III  

Acompanhamento das Medidas corretivas ou controlo d o cumprimento das recomendações e 

relatório de acompanhamento 

 

O G.A.I.A.D. deve acompanhar a aplicação das medidas corretivas ou fazer o controlo do cumprimento das 

recomendações, ouvindo o auditado, verificando a documentação e demais procedimentos 

complementares, considerados necessários. 

 

Devem ser produzidos relatórios de acompanhamento, sobre a aplicação de medidas corretivas ou do 

controlo do cumprimento das recomendações, com prazos estabelecidos constantes em relatório final de 

auditoria.  

TÍTULO III  

Disposições finais 

 

O G.A.I.A.D. aplica o presente Manual, com as necessárias adaptações e, quando possível, sempre que 

esteja no exercício das suas competências legais e regulamentares.   
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ENQUADRAMENTO 

 
O Conselho de Administração apresenta ao Acionista Único o documento do Plano e Orçamento| 

2013, o último do Quadriénio iniciado em 2009. 

 
Este documento diferencia-se de todos os anteriores, porque incorpora a gestão de mais um 

equipamento municipal — o Pavilhão Multiusos de Odivelas (Multiusos) —, reconfigurando-se, 

assim, toda a atividade a prestar, nomeadamente no que respeita às possibilidades do seu 

incremento, tendo em conta que há novos espaços onde se podem desenvolver projetos, 

sobretudo diversos, daqueles até agora realizados. 

 
Como foi dito no Documento de Gestão do Multiusos – julho a dezembro de 2012, oportunamente 

aprovado em Assembleia-Geral, seria no presente Plano e Orçamento que o modelo de gestão 

pleno dos três equipamentos municipais e das cinco unidades da Restauração, Bares e Cafetaria 

seria plenamente estabelecido, pois que alicerçado num histórico de trabalho conjunto, ainda que 

o mesmo se cifre em dois meses (setembro e outubro) de laboração um pouco mais intensa. Não 

esqueçamos que a atuação do Multiusos ainda está muito longe de uma plenitude em matéria de 

rentabilização, realidade que terá como consequência, imediata, a da necessária prudência na 

projeção que agora é feita.    

 
Para 2013 o Conselho de Administração introduz um novo conceito em matéria de 

desenvolvimento da atividade, o de “Área de Negócio” em equipamentos municipais, atendendo 

ao carácter multifacetado dos espaços existentes, o qual exige estratégias mais “agressivas” de 

captação de Rendimentos. Sintetizam-se, assim, regras e deveres que inerem, quer ao serviço 

público, quer à dinâmica empresarial.  

 
A Municipália afirma-se, no presente, como uma entidade de referência no Concelho de Odivelas, 

facto exemplificado nos múltiplos Acordos de Cooperação e no universo de Utilizadores dos seus 

espaços, apta para gerir vários equipamentos e que presta serviços de excelência. Mercê de uma 

equipa polivalente, e de reconhecido mérito, é possível a esta empresa municipal ver 

implementados meios competitivos de atuação, sempre ordenada ao compromisso de serviço à 

comunidade. 
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A sua missão é, pois, a de prestar um serviço público de qualidade a todas as pessoas, sem 

qualquer tipo ou forma, quer de favoritismo, quer de exclusão, tendo vindo a ser o dever do 

Conselho de Administração o de adequar as suas estratégias à realidade sócio-económica, 

trabalhando em parceria, segundo um benefício recíproco, com entidades ou particulares que 

procurem a Municipália para implementação dos seus projetos.  

 
O grande eixo estratégico em que assenta o incremento da atividade situa-se na dinâmica criada 

entre os espaços, independentemente da sua localização ou referência a um equipamento, 

ocupando-os com realizações que melhor os promovam e rentabilizem, com o objetivo de realizar 

um nível de Rendimentos que permita a esta entidade desonerar, progressivamente, o Município 

de Odivelas. 

 
Por exemplo, assistir-se-á à ocupação de espaços do Multiusos com atividades de natureza 

cultural, artística, desportiva e de Saúde e Bem-Estar, permitindo flexibilizar a gestão dos espaços, 

e consequentemente verificar o incremento da atividade.  

 
Como tem vindo a ser defendido por este Conselho de Administração, quer o Complexo Municipal 

das Piscinas de Odivelas (Piscinas de Odivelas), quer o Centro Cultural Malaposta (Malaposta), já 

não conseguiam dar resposta às solicitações, dada a tipologia dos espaços, isto é, com a vinda do 

Multiusos, não só potenciámos o grau de participação das populações nas nossas realizações, mas 

também desafogámos os espaços dos outros dois equipamentos municipais. 

 
Perante este nível de flexibilização, necessariamente, as duas tabelas de preços foram adequadas, 

podendo, cada uma, ser aplicada a qualquer espaço da Municipália, eliminando a fixidez de uma 

correspondência, absoluta, a um equipamento. 

 
No que respeita ao Orçamento, quer do lado dos Gastos, quer do dos Rendimentos, bem como no 

que concerne ao Investimento, e para manter uma interpretação clara e fidedigna do grau de 

rentabilização dos equipamentos sob a gestão da Municipália, mantém-se a estrutura até agora 

existente, isto é, os valores correspondem à atuação de cada um dos equipamentos, sem 

esquecer as cinco unidades de bares. 
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Apresentamos, ainda, o item dedicado aos Organograma, Comunicação e Marketing (cf. p. 6 da 

presente “Memória Descritiva”), uma vez que, o mesmo, configura o núcleo a partir do qual o 

presente Plano é realizável. Sem que haja espírito de missão, uma boa estratégia de promoção 

dos nossos espaços, ou uma comunicação eficaz (dentro e para fora da empresa), todas as 

projeções não passarão disso mesmo. 

 
O Conselho de Administração salienta, ainda, que um dos critérios de elaboração do presente 

documento é o do valor da Comparticipação do Acionista Único (cf. a minuta do Contrato-                    

-Programa na parte IV do documento do Plano e Orçamento) para as atividades de Arte e Cultura 

desenvolvidas na Malaposta, fixado em 972.000,00€, mantendo-se, pois, o valor do Exercício de 

2012, mesmo no contexto de gestão plena do Multiusos. O valor daquela Comparticipação está 

totalmente movimentado naquela unidade, porque é o único modo de continuarmos a promover 

a prestação de excelência da equipa face à Programação, também ela de excelência. 

 
Para concluir, reforçamos, junto do Acionista Único, que no Exercício de 2012 (ainda a decorrer), 

o Multiusos veio, de facto, permitir ao Conselho de Administração ter mais espaços de 

rentabilização, com o objetivo de equilibrar o Orçamento. Não nos esqueçamos do dever para 

com a população, e que o queremos honrar e cumprir, num contexto em que o desenvolvimento 

da Arte e Cultura, na Malaposta, se sustenta na prática dos chamados, “preços sociais”, tendo 

esta realidade vindo a ser incorporada nos planos e orçamentos desta empresa.  

 
Desta forma, os resultados apresentados ao Acionista Único no 2º Relatório de Execução 

Orçamental de 2012 — sem a gestão do Multiusos —, demonstram que é possível uma gestão 

equilibrada, porque a 30 de junho de 2012 a Municipália apresentava um valor de -43.941,15€, 

face ao do período homólogo do exercício transato (2011), de -139.958,88€, o que significa uma 

franca recuperação, entrevendo-se, até, a possibilidade de fechar o corrente Exercício com 

resultados positivos.  

 
Ora, se, como acima referimos, por um lado, a vinda do Multiusos veio possibilitar o incremento e 

o desenvolvimento das áreas de negócio da empresa, por outro, veio desequilibrar o Orçamento, 

atendendo ao simples facto de que os Custos foram suportados a 7 meses e os Rendimentos 
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colhidos a 4/5 meses, conforme será possível verificar aquando do envio do 3º Relatório de 

Execução Orçamental referente aos meses de julho, agosto e setembro. 

 

Logo, a gestão do Multiusos, neste contexto, requer tempo e experiência de gestão conjunta de 

todos os equipamentos, para que, então, seja possível retirar quaisquer tipos de conclusões sobre 

a performance, positiva, da Municipália. 

 

Face a este enquadramento, o Conselho de Administração, apresenta o Plano e Orçamento|2013, 

o qual contou, como nos anteriores exercícios do presente Mandato, com o trabalho, empenho, 

experiência e conhecimento, dos Colaboradores desta empresa municipal. 

 

Olival Basto, 7 de dezembro de 2012 

 

O Conselho de Administração 
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— Plano de Atividades: um novo ciclo de atuação — 

 
Como já foi referido, o Conselho de Administração pretende sublinhar o conceito de serviço 

público que tem norteado a presente gestão, a qual assenta no equilíbrio da relação custo-                

-benefício, coabitando, assim, a dupla face da prestação: serviço público e dinâmica empresarial.  

 
É certo que todos os equipamentos sob gestão da Municipália estão vinculados a um 

compromisso de rentabilização dos recursos disponíveis (humanos, financeiros e logísticos), 

sendo, também certo, que cada um tem um modo de atuação próprio no âmbito daquela relação. 

 
Com a defesa da unidade corporativa da Municipália, desde o primeiro Plano e Orçamento 

apresentado por este Conselho de Administração, pretendeu-se dinamizar os espaços segundo 

uma dinâmica que sustentasse, bem como tornasse exequíveis, todas as áreas de atividade. 

 

1.1. Recursos Humanos, Comunicação e Marketing 

A unidade da empresa não é uma configuração abstrata, mas sim um conceito segundo o qual a 

Municipália é uma unidade viva, e que, muito embora tenha uma organização “leve”, não deixa 

de ter definido, muito claramente, o centro de decisão, conforme é possível verificar no 

Organograma existente (cf. www.municipalia.pt). Só assim é possível gerir estes equipamentos 

municipais, todos eles geograficamente dispersos, realidade que tem sido adotada através de 

uma gestão assente no carácter flexível da atividade desenvolvida. 

 
Desta forma, e em matéria de Recursos Humanos, o Conselho de Administração pretende 

salientar a dinâmica que já existe entre os três principais equipamentos — Piscinas de Odivelas, 

Malaposta e Multiusos —, permitindo que áreas de negócio, como a Arte e Cultura, o Desporto, 

ou a Saúde e Bem-Estar, possam realizar-se em cada um deles, rentabilizando-se o conhecimento 

e a experiência dos Colaboradores. 

 
É segundo o mesmo conceito de unidade, que se realiza a eficácia da Comunicação e a 

planificação das ações de Marketing da empresa (cf. Anexo II), e muito embora as verbas previstas 

em Gastos, 63.000,00€, não sofram aumento relativamente às previsões do Exercício anterior, são 
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aqueles estrategicamente determinantes, para que possa dar-se cumprimento a um ótimo de 

participação por parte dos Utilizadores.  

 

1.2. Água 

O Plano de Água para a Época 2012/2013, aprovado no passado mês de junho, contempla a 

atividade segundo uma periodização que corresponde à do ano letivo (setembro a julho).  

 
Desta forma, no presente Plano e Orçamento, salientam-se os principais pontos, de modo a que o 

Acionista possa avaliar a atuação da empresa, segundo uma unidade estratégica. 

 
Como tal, e da chamada “Atividade Corrente”, destacamos a vertente da Reabilitação, da Natação 

Adaptada — sobretudo no trabalho com pessoas com deficiência —, e a do Projeto Educativo 

(transversal a toda a atividade da empresa), que no caso dos equipamentos de Água é 

amplamente participado. 

 
A par destas realizações o Conselho de Administração manterá os “Eventos Específicos”, os quais, 

pela sua natureza e alcance, promovem, de forma clara e imediata, o trabalho com a comunidade. 

 

Realizaremos, assim: 

 

� A IV Edição do Torneio “Nadar + Rápido” – abril 2013 

Tem como principal objetivo o de fomentar a competição e a confraternização desportiva 

entre os atletas das várias Escolas de Natação convidadas. 

 

� A 6ª Festa da Água (Festival dos Colégios) – junho 2013 

Nesta Festa participam os colégios que frequentam as Piscinas de Odivelas.  

 

� A 10ª Festa da Água – junho 2013 

Festa pela qual, os demais Utilizadores irão demonstrar as técnicas e os conhecimentos 

desenvolvidos ao longo da Época. 
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Manter-se-ão, ainda, as atividades, “Hidro by Night”, “Family Moments” e Ai-Chi (introduzida no 

passado mês de setembro), não esquecendo a promoção das vendas do Cartão Bem-Estar, 

contando, para o efeito, com mais um ponto de divulgação nos espaços do Multiusos. Serão, 

também, introduzidas as atividades de Aquajump e Aquastep. 

 

Salientamos, pois, que toda a atividade (Corrente e Específica) de Água visa o trabalho contínuo 

com a comunidade local, exercendo-se aqui o princípio da racionalidade na gestão dos recursos 

que temos disponíveis. 

 
No que respeita à componente Operacional e de Tratamento de Águas, o nosso objetivo é o da 

manutenção dos níveis de qualidade, nomeadamente das águas, uma vez que é este o critério de 

frequência e de fidelização dos nossos Utilizadores, independentemente de uma obrigatoriedade 

legal em matéria de saúde pública. 

 
O trabalho da equipa permitiu que, presentemente, frequentem as Piscinas de Odivelas 3.572 

Utilizadores (fixos), sem esquecer as pessoas em lista de transferência (75), e  em lista de espera 

(30), bem como as utilizações pontuais (116). 

 
 
1.3. Arte e Cultura 

Esta é uma das áreas que verá o seu desenrolar nos espaços da Malaposta e do Multiusos. Cada 

um tem um conceito próprio que se não mistura ou sobrepõe, tendo, como tal, o Conselho de 

Administração entendido desenvolver determinadas atividades no Multiusos, libertando os 

espaços da Malaposta para as grandes realizações que a caracterizam, isto é, que a tornem única 

no panorama Nacional e Internacional.  

 
a) “malaposta – uma casa com arte” 

O conceito que inere a esta marca mantém-se, independentemente da pressão de números 

de Utilizadores e de valores associados ao desenvolvimento da Arte e Cultura na Malaposta. 

O critério quantitativo, sabemo-lo e reiteramo-lo, não pode ser aplicado de forma cega, sob 

pena de incorrermos no perigo de asfixia da atividade prestada pela equipa da Malaposta. 
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Neste equipamento o objetivo de serviço público concretiza-se na diversidade de públicos, 

que vai do infanto-juvenil, ao sénior. A base da atuação da Malaposta, pois, está no Contrato-    

-Programa, através do qual praticamos preços abaixo dos de mercado, possibilitando a todas 

as pessoas o usufruto dos bens em oferta.  

 
A dinâmica comunitária promovida na Malaposta, densifica os valores culturais e artísticos, 

contribuindo, pois, e de modo muito próprio e específico, para o desenvolvimento Cultural no 

Concelho de Odivelas. Aqui o Conselho de Administração sublinha a prestação no âmbito do 

Projeto Educativo, no qual participam, anualmente, centenas de crianças, bem como a 

participação de jovens e escolas nas artes do Teatro, e que tem uma importância absoluta nos 

modos de agir futuros, das pessoas que dele participam.  

 
Programação 

Encontra-se, como anexo ao presente Plano e Orçamento, a “Programação do centro Cultural 

Malaposta | 2013” (cf. Anexo IV), pela qual é possível verificar a manutenção da diversidade 

das áreas abrangidas, não descurando a qualidade das apresentações, dignificando-se a 

marca, “malaposta – uma casa com arte”. A este propósito registamos que, e até 15 de 

novembro de 2012, passaram 41.048 espetadores pelos espaços da Malaposta. 

 
Sem prejuízo da leitura detalhada do documento, destacam-se os seguintes títulos, não 

esquecendo as duas grandes produções teatrais da Municipália (infantil e para adultos): 

 
���� 8ª Festa de Teatro Amador da Malaposta; 

���� VIII Festival Internacional de Solos de Dança Contemporânea; 

���� IV Bienal de Culturas Lusófonas; 

���� IV Festival dos Sentidos (CEDEMA); 

���� GEPETO – Festival de Artes Para a Infância; 

���� Escolas No Teatro da Malaposta; 

���� Dia Mundial da Criança. 
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Videodoc  

O processo de digitalização do espólio da Videoteca tem, até à data, cerca de 700 filmes 

transferidos para suporte digital- DVD. 

 

Mantém-se como principal objetivo o de divulgar o acervo junto do público geral e específico, 

tendo vindo a ser realizadas, ao longo de 2012, várias sessões e ciclos destinados à 

comunidade, através de Visionamentos e de Ciclos de Cinema que têm permitido promover o 

espólio. 

 

A Videodoc continuará, pois, a receber, regularmente, vários grupos escolares provenientes 

da Escola Secundária de Odivelas, Escola Secundária de Caneças, Escola Superior de Teatro, 

bem como, e para os alunos de Cinema, a Universidade Lusófona e o ISCTE, entre outros, para 

assistirem a projeções e visionamentos dos Ciclos, " Os Filmes Libertam a Cabeça”, “Cinema e 

História”, “Cinema e Literatura” e “História do Cinema Português".  

 

No ciclo, "Tardes de Cinema", mantêm-se os grupos e público sénior, provenientes de 

Associações e Centros de Dia oriundos do Concelho de Odivelas, os quais se deslocam 

regularmente à Sala de Cinema da Malaposta.  

 

b) Multiusos 

Nestes espaços, o tipo e grandeza das realizações diferenciam-se dos apresentados na 

Malaposta, porque se lhes exige uma dinâmica de atuação rentável, segundo critérios 

quantificáveis, e que permitam o movimento de Rendimentos e Ganhos, acima dos Gastos 

associados e imputados, sem qualquer tipo de Comparticipação por parte do Acionista Único.  

 

A atividade de Arte e Cultura a desenvolver no Multiusos, necessariamente, tem que 

corresponder à expetativa criada, em face do peso orçamental deste equipamento, nas 

contas da Municipália.   
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1.4. Desporto, Saúde e Bem-Estar e Lazer 

a) “Multiusos – Desporto, Cultura e Lazer” 

Em termos globais, e após um curto período e gestão do Multiusos, a operacionalização deste 

equipamento diferencia-se, radicalmente, do das Piscinas de Odivelas e do da Malaposta. Esta 

realidade é imediatamente verificada mediante a análise dos valores relativos a Gastos, onde 

está evidenciado o valor previsto de 489.823,93€/ano (cf. “Mapa 5 – Gastos/Equipamento”, 

dos Documentos de Gestão Previsional, constantes da parte II no presente Plano e Orçamento) 

 
Desta forma, e necessariamente, o Multiusos terá de ter um mapa de ocupação que permita, 

não só pagar aquele valor, mas também contribuir para o equilíbrio financeiro, global, da 

empresa.  

 
Este equipamento permite a realização de grandes eventos nacionais e internacionais 

(desportivos, culturais, lúdicos e outros) por parte da Municipália, alugueres pontuais de 

espaços, bem como a realização de receitas com publicidade.  

 
Do “Mapa de Ocupação do Multiusos | 2013” (cf. Anexo I), nomeiam-se alguns dos itens 

calendarizados para 2013, e promovidos pela Municipália: 

 
� A Gala dos Campeões; 

� Festival Top Portugal; 

� Municipália Humor Fest 2013; 

� Olimpíadas da Brincadeira; 

� Municipália Solidária. 

 
E no âmbito desportivo, estão calendarizados, nomeadamente: 

 
� o Campeonato do Mundo de Judo; 

� o Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática; 

� o Campeonato Nacional de Futsal. 
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b) “Ginásio Multiusos – A Cultura do Desporto” 

A qualidade da prestação nas áreas Desportiva e de Saúde e Bem-Estar das Piscinas de 

Odivelas está na base do plano de rentabilização dos 3 ginásios do Multiusos. 

 

Mantendo a atividade nos termos até agora existentes no equipamento de Água, o Conselho 

de Administração pretende desenvolver determinadas valências no Multiusos, isto é, fora do 

ambiente aquático.  

 

A par daquelas prestações, asseguradas por Colaboradores da Municipália, procurámos 

parcerias com entidades, professores ou mestres que nos permitissem, segundo um benefício 

recíproco, pôr em oferta um conjunto de atividades rentáveis, de qualidade, e desenvolvidas 

por parte de prestadores idóneos, conforme é possível verificar no “Plano de negócios do 

Ginásio Multiusos | 2013” (cf. Anexo III). Na presente data, frequentam os três espaços, 97 

utilizadores (inscritos), bem como estão contabilizadas 82 utilizações pontuais. Denota-se a 

boa recção à atividade de “Squash”, tendo-se registado, até ao presente, 75 Reservas (a que 

correspondem 82 tempos de utilização).  

 

Há, ainda, um dado que consideramos importante, e que é o do número de frequentadores, 

quer das Piscinas de Odivelas, quer do Multiusos, cerca de 19 utilizadores.  

 

1.5. Restauração, Bares e Cafetaria 

 

Quer o bar da Quinta da Memória (Paços do Concelho), quer o da Biblioteca (D. Dinis), prestam 

um serviço, quase, de âmbito social, atendendo ao local onde estão inseridos. 

 

O bar das Piscinas de Odivelas, pelo local onde está situado, não reúne condições para um nível 

de rendimentos concorrencial. 

 

No que respeita ao Bar da Malaposta, “Café do Desassossego”, continuará a ser dinamizado 

através da realização de coffee-breaks e Festas de Aniversário. 
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O Multiusos Bar, por seu turno, e após o investimento realizado, tem todas as condições para 

prestar serviços de bar, cafetaria e restaurante, pelo que trabalhará com os eventos em curso no 

Multiusos, com os consumos dos Utilizadores diários, festa temáticas mensais (prevendo-se uma 

receita de 2.000,00€/iniciativa) e festas de aniversário, para as quais existem já alguns conceitos, 

como o da “Escolinha das Artes”, o da “Festa Radical” ou do, “O meu 1º dia de Discoteca”. 
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2. 

Documentos de Gestão Previsional: Gastos e Rendimentos 

Remetemos, agora, a leitura do documento para a parte II do presente Plano e Orçamento, e 

respetivos documentos de gestão previsional.  

 

2.1. Previsão e justificação dos Gastos 

Os valores constantes do “Mapa 5 – Gastos/Equipamento” acompanham os do realizado até à 

presente data, no que respeita às Piscinas e à Malaposta, e no que concerne ao Multiusos 

sustentam-se, aqueles, na experiência de gestão deste equipamento, cujo desenrolar 

referenciámos a outubro, dada a dinâmica de utilização dos espaços neste mês.  

No que concerne à Malaposta, e dada a alteração ao modo de Programação dos espetáculos e 

iniciativas, a prioridade é dada aos acolhimentos (contratualizações “à bilheteira”), cujo valor é 

movimentado em Honorários. Desonera-se, assim, o valor com Trabalhos Especializados, 

permitindo, ainda, uma maior flexibilização e diversificação nos itens programados.  

 

Conta 61/Custo das vendas e matérias consumidas 

Estão movimentados os valores com a aquisição de artigos (natação, ginástica, etc.) para venda 

nas Piscinas e no Multiusos, e em Matérias os Gastos previstos respeitam a: 

� Piscinas: produtos de tratamento de águas; 

� Malaposta: madeiras, tecidos e outros (nomeadamente para as produções próprias); 

� Bares: produtos a consumir nos bares. 

 

Conta 62/Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 

Considerando o valor global desta conta (1.169.549,95€), denotam-se as seguintes rubricas, tendo 

em conta que as mesmas representam um peso de 61,69% dos FSE, e de 25,13% no total de 

Gastos da Municipália (2.871.075,65€), conforme é possível no “Mapa 2 – Gastos”: 

1) Trabalhos Especializados: 11,55%; 

2) Honorários: 29,91%; 

3) Eletricidade, Combustíveis e Água: 20,22%. 
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Passaremos, agora, a explicitar os valores em causa, de acordo com os dados do “Mapa 5 – 

Gastos/Equipamento”: 

 
1) Trabalhos Especializados 

O valor mais elevado é o da Malaposta, uma vez que estão previstos 80.000,00€ para a 

Programação. No que respeita ao Multiusos, destacam-se a montagem/ desmontagem do 

piso de jogo da Nave 1 (previstas 10 ações a um valor/montagem-desmontagem, de 

1.250,00€), e a previsão de técnico-equipamento, no valor de 2.400,00€. 

2) Honorários 

Nas Piscinas o valor respeita, somente, a professores, e na Malaposta integra, 

nomeadamente, e com maior relevância, o valor de Programação, 40.000,00€ e o relativo 

a atores, 50.400,00€. No Multiusos o valor previsto respeita, na sua maioria, à prestação 

de professores, no valor de 41.648,33€. 

3) Eletricidade, Combustíveis e Água 

Nestas três rubricas estão movimentados os valores de acordo com o histórico, Piscinas e 

Malaposta, e com a referência a outubro, no caso do Multiusos. No caso deste 

equipamento, foi solicitado junto dos fornecedores as contas-correntes, a fim de ser 

possível prever os consumos e respetivas verbas.  

 
Passando, agora, para a rubrica, Publicidade, o valor mantém-se igual ao do Exercício de 2012, 

63.000,00€, mesmo num contexto em qua há uma clara aposta na promoção dos equipamentos, 

para os rentabilizar. Esta realidade é possível graças aos meios de comunicação e às estratégias de 

marketing (cf. Anexo II), que foram concebidos, na sua maioria, de modo a não onerar esta 

rubrica. 

 
Finalizaremos a justificação da Conta 62, com os valores relativos a Vigilância e Segurança, 

Rendas, e Limpeza e Higiene: 

 
� Vigilância e Segurança 

O valor inscrito no Multiusos refere-se, quer ao contrato fixo mensal (61.800,00€/ano), 

quer ao gasto previsto no âmbito de contratualizações relativas a alugueres. O valor 

destes serviços pontuais prestados por parte da empresa de vigilância será debitado ao 
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Cliente, e movimentado, por sua vez, do lado dos Rendimentos na Conta 72 – Outros 

Serviços. 

� Rendas 

Este valor acompanha, nas Piscinas e na Malaposta, os valores de 2012. No que respeita 

ao Multiusos estão movimentadas as verbas previstas com alugueres, nomeadamente de 

palco e outos equipamentos que não existem no Multiusos, e que são necessários para a 

operacionalização dos grandes eventos. 

� Limpeza e Higiene 

Respeita à contratualização dos serviços para os três equipamentos, tendo em conta que, 

e com a vinda do Multiusos, o Conselho de Administração estendeu os serviços prestados 

pela empresa, às Piscinas e aos espaços do Multiusos. 

 
Na Conta 63/Gastos com Pessoal a única alteração de relevo em relação ao Exercício de 2012 é o 

facto do valor movimentado em Órgãos Sociais estar distribuído pelos três equipamentos sob 

gestão da Municipália. 

 
Na Conta 68/Outros Gastos e Perdas está movimentado, maioritariamente, o valor com Direitos 

de Autor. 

 
Concluindo a justificação dos Gastos, o Conselho de Administração salienta os valores previstos na 

Conta 69, relativos às utilizações da chamada, “conta-corrente caucionada” (apoio de tesouraria), 

os quais, 16.500,00€, se justificam na atuação do Exercício anterior, nomeadamente no que 

respeita ao não recebimento por parte de Clientes.  

 
2.2. Previsão e justificação dos Rendimentos e Ganhos 

Também do lado dos Rendimentos e Ganhos (cf. “Mapa 4 – Rendimentos e Ganhos”), e nos 

equipamentos, Piscinas (Contas 71, 72 e 78), e Malaposta (Contas 72 e 75), os valores inscritos 

acompanham os do realizado até à presente data, excetuando-se o valor de 43.500,00€, “Outros 

Serviços” a prestar pela Malaposta, e que se refere à previsão de venda de espetáculos. 

 
Regista-se, novamente, a imputação integral do valor da Comparticipação por parte do Acionista 

Único, à Arte e Cultura (cf. Conta 75 – 972.000,00€).  
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Quanto aos valores expectáveis para o Multiusos estão contempladas várias áreas de negócio, 

uma vez que, e repetimos, a dimensão do equipamento o permite, bem como acompanham a 

tabela de preços para 2013. 

 
No que respeita à Conta 71, o valor de 10.000,00€ refere-se à venda de artigos relacionados com 

as atividades físicas dos ginásios. 

 
Quanto à Conta 72, o valor de 480.500,00€€, desdobra-se e justifica-se, do seguinte modo: 

 
� Bilheteiras: o valor previsto de 80.000,00€, compreende a realização de 5 grandes 

eventos, prevendo-se uma frequência média de cerca de 2.300 pessoas/espetáculo, e um 

preço médio aplicável de 7,00€/bilhete (valor aproximado de tabela, sem IVA). 

 
� Utilizações Ginásios: o valor previsto com a utilização dos 3 espaços assenta na previsão 

de utilização dos ginásios (cf. p. 44, Anexo III). O objetivo traçado, para 2013, é o de 

chegar às 200 utilizações. Todavia, o Conselho de Administração, e prudentemente, fixa 

em 83.000,00€ o valor dos Rendimentos relativos a Utilizações Ginásios. 

 
� Reservas de espaço Nave 1: o valor de 40.000,00€, compreende 5 alugueres do Multiusos 

completo, 10 alugueres pontuais e 11 eventos desportivos em regime de reserva de 

espaço.  

 
� Reservas de espaço Nave 2: prevê-se o valor de 10.000,00€, com base na utilização do 

ISCE, e reservas de espaços nos termos da Tabela de Preços.  

 
� Reservas de Espaço Auditório: o valor de 6.500,00€ respeita à previsão de alugueres, com 

base nas solicitações até agora existentes.  

 
� Reservas de Espaço Ginásios: a previsão, de 1.000,00€, respeita a alugueres pontuais, 

dentro dos mapas de ocupação existentes para os 3 Ginásios. 
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� Serviços Integrados: nesta subconta estão movimentados, exclusivamente, os valores 

pagos pelo Sporting Clube de Portugal (110.000,00€) e pela Federação Portuguesa de 

Judo (7.500,00€). 

 
�  Outros Serviços: o valor de 142.500,00€, justifica-se no âmbito da atividade desenvolvida 

relativa a eventos acolhidos e que aumentam os custos fixos —,Trabalhos Especializados 

(montagem e desmontagem de piso de jogo, bem como técnico e equipamento de apoio 

aos eventos (14.650,00€), Vigilância e Segurança (22.000,00€), Rendas (aluguer de 

equipamento (50.000,00€) e Limpeza e Higiene (11.500,00€) —, os quais, como já foi 

referido, são faturados ao Cliente como já é o caso, por exemplo, dos jogos do Sporting 

Clube de Portugal, ou de outras iniciativas que têm ocorrido. Nesta subconta prevêem-se, 

ainda, os movimentos respeitantes a Publicidade e receitas de bilheteira, nomeadamente 

dos jogos. 

 
� Outros Rendimentos e Ganhos: no valor de 73.000,00€, o qual respeita, na sua maioria à 

renda do McDonald’s. 

 

No que respeita à prestação prevista para os Bares, o seu valor está movimentado na Conta 72 – 

Prestação de Serviços, e justifica-se segundo uma previsão para quatro unidades — Malaposta, 

Biblioteca, Piscinas, Quinta da Memória —, que segue o realizado em 2012, e para o Bar 

Multiusos, o movimento esperado está em função da expetativa de utilização dos espaços do 

equipamento onde está inserido, beneficiando das suas valências, localização e capacidade de 

atrair grandes eventos. 
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3. 

Documentos de Gestão Previsional: Equipamentos Municipais e Investimento  

 

 

a) Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas 

Dado o grande investimento efetuado neste equipamento no curso de 2012 — não 

esquecendo as intervenções/aquisições, de grande relevo, realizadas em 2011 —, e que será 

objeto de narrativa e justificação aquando da apresentação, oportuna, do Relatório e Contas 

do Exercício, o Conselho de Administração não prevê qualquer tipo de Investimento para este 

espaço. 

 

Não podemos deixar de lembrar, porém, que ao nível da estrutura do edificado mantém-se o 

problema da placa, e para cuja resolução temos vindo a contar com a colaboração do 

Departamento de Obras da Câmara Municipal de Odivelas, serviço que tem vindo a 

acompanhar o problema. 

 

b) Centro Cultural Malaposta 

O Centro Cultural Malaposta, recentemente classificado como Património Municipal, requer 

duas intervenções urgentes, a que correspondem as seguintes previsões de valor:   

  

� Intervenção no piso em mármore do foyer: 7.200,00€; 

� Alteração da estrutura da Bilheteira/Atendimento com beneficiação da entrada: 

5.000,00€. 

 

Estes dois itens são fundamentais em matéria de conservação e de beneficiação do espaço e 

do próprio edificado. 

 

Prevemos, ainda, e face à Programação apresentada, a aquisição de projetores, no valor de 

6.500,00€.  
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c) Pavilhão Multiusos de Odivelas 

 
Os valores e equipamentos previstos para este espaço são: 

 
� Bicicletas (Ginásio – cycling): 5.335,00€; 

� Secadores de mãos: 3.009,76€; 

� Sistema de check-in de atividades: 2.328,70€. 

 
O Conselho de Administração mantém uma atitude de prudência face à inexistência de um 

histórico de gestão conjunta dos espaços do Multiusos nos termos agora definidos, 

nomeadamente no que respeita à correspondência entre os equipamentos, quer já 

existentes, quer os contemplados em Investimento, e o grau de eficácia e de capacidade de 

resposta dos mesmos face às realizações previstas e/ou calendarizadas. Será, pois, durante o 

Exercício de 2013, e com base na experiência de gestão do Multiusos, que o Conselho de 

Administração poderá retirar as suas conclusões e remetê-las ao Acionista Único. 

  
d) Cinco Bares  

 
Não está previsto qualquer Investimento para estas unidades, atendendo a que estão todas 

apetrechadas e em funcionamento pleno. 

 

 

Concluindo, o valor inscrito em Investimento para 2013 é de 32.000,00€ (cf. “Mapa 7 – Plano 

Previsional de Investimentos”), prevendo-se, ainda, uma verba para equipamento administrativo. 

Considera-se uma baixa do valor em Investimento para 2014 e 2015 (cf. “Mapa 8 – Planos 

Plurianuais de Investimentos e Financiamento”), atendendo ao contexto sócio-económico. 
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4. 

— Nota justificativa das Tabelas de Preços — 

 

A vinda do Multiusos para a gestão da Municipália veio reconfigurar a tipologia da prestação de 

serviços, a qual já não pode ser entendida segundo uma correspondência entre espaço físico/área 

de negócio, mas sim segundo uma flexibilização, nomeadamente no que respeita ao universo de 

Utilizadores a que pretendemos chegar. 

 

Desta forma, foi entendimento, unânime, do Conselho de Administração que a “Tabela de Preços 

da Arte e Cultura | 2013” poderia ser aplicada aos espaços do Multiusos, aquando das realizações 

de carácter cultural e/ou artístico cuja estrutura e natureza não permitissem as apresentações na 

Malaposta, sublinhando-se, assim, um dos eixos de atuação no âmbito do desenvolvimento e 

incremento da atividade. 

 

Quanto à estrutura, a tabela da Arte e Cultura mantém o mesmo princípio de aplicabilidade até 

agora verificado, tendo-se aumentado as Condições Especiais nos espetáculos apresentados nos 

espaços da Malaposta. No que concerne à “Tabela de Preços do Multiusos | 2013”, não se prevê 

qualquer tipo de alteração em matéria de abrangência dos serviços a prestar, tendo em conta que 

está prevista, como para a Arte e Cultura, a possibilidade de negociação de preços e valores a 

praticar. 

 

No que respeita ao Multiusos, o objetivo é o de proporcionar ao Acionista Único um equipamento 

rentável, pelo que não podem estar previstos preços, “sociais”, como os praticados na Malaposta, 

ou alguns previstos na tabela de Água. 
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II - DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
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2013 2012

 
Venda s e serviços  prestados 1.830.000,00 1.174.704,43
Subsídios  à  exploração 972.000,00 972.000,00
Variação da produção 0,00 0,00

 
Custo das  mercadorias  vendidas  e  matérias  consumida s -77.041,67 -72.592,78
Fornecimentos  e serviços  externos -1.169.549,95 -916.797,89
Gastos  com  pessoa l -1.446.884,03 -1.293.369,57
Imparidade de inventários   (perdas  e reversões) 0,00 0,00
Imparidade de dívidas  a  receber (perdas  e reversões ) 0,00 0,00
Provisões (aumentos  / reduções ) 0,00 0,00
Imparidade de investimentos  não depreciá veis/amorti záveis  (perdas/reversões ) 0,00 0,00
Aumentos/reduções  de jus to va lor 0,00 0,00
Outros  rendimentos  e ga nhos 73.000,00 82.490,22
Outros  gastos  e  perdas  -15.600,00 -23.491,74

 
      Resul tado antes  de deprecia ções , gas tos  de financiamento e impostos 165.924,35 -77.057,33

Gastos/reversões  de depreciaçã o e de amorti zação -145.500,00 -135.990,61
Imparidade de investimentos  depreciá veis/amortizáveis  (perdas/reversões  ) 0,00 0,00

      Resul tado Operacional  (antes  de ga stos  de fina nciamento e impostos ) 20.424,35 -213.047,94

Juros e rendimentos  s imi lares  obtidos 0,00 0,00
Juros e gas tos  s imilares  suportados -16.500,00 -18.589,56

Resul tados  antes  de impostos 3.924,35 -231.637,50

Imposto sobre os  rendimentos  do período -2.500,00 -4.050,00

Resultado líquido do período 1.424,35 -235.687,50

MAPA 1 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

GESTÃO PREVISIONAL 2013
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2013 2012

2.871.075,65 €           2.460.832,15 €          

61 Custo das vendas e matérias consumidas 77.041,67 €                72.592,78 €               

 Mercadorias 6.000,00 €                    

 Matérias 71.041,67 €                72.592,78 €               

62 Fornecimentos e Serviços Externos 1.169.549,95 €           916.797,89 €             

Trabalhos Especializados 135.170,31 €              115.834,10 €             

Publicidade/divulgação 63.000,00 €                65.306,26 €               

 Vigilância e segurança 84.332,20 €                30.137,12 €               

Honorários 349.850,11 €              307.875,57 €             

 Conservação e reparação 18.650,00 €                43.026,85 €               

 Ferramentas e utensíl ios 37.050,00 €                46.756,76 €               

 Material de escritório 13.827,00 €                13.516,00 €               

Eletricidade 97.334,86 €                67.273,43 €               

Combustíveis 79.050,60 €                62.412,11 €               

Água 60.100,00 €                57.066,92 €               

 Rendas 70.627,96 €                19.646,14 €               

Comunicação 29.421,56 €                22.344,38 €               

Seguros 20.407,25 €                7.222,96 €                  

Limpeza e higiene 99.443,60 €                47.653,46 €               

Outros fornecimentos e serviços 11.284,50 €                10.725,83 €               
  

63 Gastos com o pessoal 1.446.884,03 €           1.293.369,57 €          
 Órgãos sociais 59.177,76 €                58.845,04 €               

 Presidente Cons. Administração 33.071,52 €                33.071,52 €               

 Subsidio de Férias -  €                             -  €                            

Subsídio de Natal 2.755,95 €                   -  €                            

Representação 9.921,48 €                   9.921,48 €                  

 Vogais 13.428,81 €                15.852,04 €               

 Pessoal 1.135.206,27 €           1.039.319,31 €          

 Ordenados 838.971,48 €              785.157,15 €             

Subsidio de Férias 21.275,33 €                21.857,57 €               

 Subsídio de Natal 74.355,51 €                18.106,46 €               

Isenção de Horário 38.954,67 €                32.335,39 €               

Trabalho Extraordinário 14.500,00 €                30.371,48 €               

Subsídio Domingo 4.821,60 €                   6.024,58 €                  

 Subsídio Noturno 17.826,84 €                16.912,51 €               

Subsídio Refeição 109.192,03 €              107.155,09 €             

Outras Despesas c/pessoal 15.308,81 €                21.399,08 €               

 Encargos 252.500,00 €              195.205,22 €             

64 Gastos  deprec. Amortização 145.500,00 €              135.990,61 €             

68 Outros gastos e perdas 15.600,00 €                23.491,74 €               

69 Gastos e perdas financeiras 16.500,00 €                18.589,56 €               

MAPA 2 - GASTOS 

GESTÃO PREVISIONAL 2013 - janeiro a dezembro

   EXERCÍCIOS

GASTOS

Conta
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P ISC IN A S M A LA P OST A M ULT IUSOS B A R ES

    

Vendas 1.500,00 10.000,00 0,00 11.500,00

Serviços Prestados 936.000,00 258.500,00 480.500,00 143.500,00 1.818.500,00

Subsídios à exploração 0,00 972.000,00 0,00 0,00 972.000,00

Variação da produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    

Custo  das mercadorias vendidas e matérias consumidas -11.500,00 -17.000,00 -5.000,00 -43.541,67 -77.041,67

Fornecimentos e serviços externos -381.387,70 -402.742,10 -380.210,25 -5.209,90 -1.169.549,95

Gastos com pessoal -532.861,82 -719.595,31 -99.713,68 -94.713,22 -1.446.884,03

Imparidade de inventários  (perdas e reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas e reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo  valor 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00

Outros gastos e perdas -1.000,00 -14.200,00 -400,00 0,00 -15.600,00

    

      Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 83.750,48 76.962,59 5.176,07 35,21 165.924,35

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -74.500,00 -68.000,00 -3.000,00 0,00 -145.500,00

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 9.250,48 8.962,59 2.176,07 35,21 20.424,35

Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 0 0,00

Juros e gastos similares suportados -7.500,00 -7.500,00 -1.500,00 0,00 -16.500,00

Resultados antes de impostos 1.750,48 1.462,59 676,07 35,21 3.924,35

Imposto  sobre os rendimentos do período -500,00 -1.500,00 -500,00 0,00 -2.500,00

R esultado  lí quido  do  perí o do 1.250,48 -37,41 176,07 35, 21 1.424,35

GESTÃO PREVISIONAL 2013

MAPA 3 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS/EQUIPAMENTO 

M UN IC IP Á LIARENDIMENTOS E GASTOS
EQUIP A M EN T OS
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PISCINAS MALAPOSTA MULTIUSOS
BARES                       

(5 unidades)

1.010.500,00 €  1.230.500,00 €  490.500,00 € 143.500,00 € 2.875.000,00 €  

71 Vendas 1.500,00 €          -  €                    10.000,00 €    -  €                11.500,00 €       

1.500,00 €          -  €                    10.000,00 €    -  €                11.500,00 €       

72 Prestação de Serviços 936.000,00 €     258.500,00 €     480.500,00 € 143.500,00 € 1.818.500,00 €  

Bilheteiras -  €                    195.000,00 €     80.000,00 €    -  €                275.000,00 €     

Utilizações/Água 936.000,00 €     -  €                    -  €                -  €                936.000,00 €     

Utilizações/Ginásios -  €                    -  €                    83.000,00 €    -  €                83.000,00 €       

Reservas de espaço Nave 1 -  €                    -  €                    40.000,00 €    -  €                40.000,00 €       

Reservas de espaço Nave 2 -  €                    -  €                    10.000,00 €    -  €                10.000,00 €       

Reservas de espaço Auditório -  €                    -  €                    6.500,00 €      -  €                6.500,00 €          

Reservas de espaço Ginásios -  €                    -  €                    1.000,00 €      -  €                1.000,00 €          

Serviços Integrados -  €                    -  €                    117.500,00 € -  €                117.500,00 €     

Bar - Malaposta -  €                    -  €                    -  €                32.000,00 €    32.000,00 €       

Bar - Bibioteca -  €                    -  €                    -  €                8.500,00 €      8.500,00 €          

Bar - Piscinas -  €                    -  €                    -  €                7.300,00 €      7.300,00 €          

Bar - Quinta da Memória -  €                    -  €                    -  €                8.000,00 €      8.000,00 €          

Bar - Multiusos -  €                    -  €                    -  €                87.700,00 €    87.700,00 €       

Outros Serviços -  €                    63.500,00 €       142.500,00 € -  €                206.000,00 €     

75 Subsídios à exploração -  €                    972.000,00 €     -  €                -  €                972.000,00 €     

78 Outros rendimentos e ganhos 73.000,00 €       -  €                    -  €                -  €                73.000,00 €       

  

79 Juros, Div. E outros rend.similares -  €                    -  €                    -  €                -  €                -  €                    

MAPA 4 - RENDIMENTOS E GANHOS 

MUNICIPÁLIA

GESTÃO PREVISIONAL 2013 - janeiro a dezembro

EQUIPAMENTO

CONTA
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MUNICIPÁLIA

PISCINAS MALAPOSTA MULTIUSOS
BARES                                

(5 UNIDADES)
Total

1.008.749,52 €  1.229.037,41 €  489.823,93 € 143.464,79 €   2.871.075,65 €  

61 Custo das vendas e matérias consumidas 11.500,00 €       17.000,00 €       5.000,00 €      43.541,67 €      77.041,67 €       

 Mercadorias 1.000,00 €          -  €                    5.000,00 €      -  €                  6.000,00 €          

 Matérias 10.500,00 €       17.000,00 €       -  €                43.541,67 €      71.041,67 €       
     

62 Fornecimentos e Serviços Externos 381.387,70 €     402.742,10 €     380.210,25 € 5.209,90 €        1.169.549,95 €  

Trabalhos Especial izados 16.667,48 €       91.742,83 €       25.260,00 €    1.500,00 €        135.170,31 €     

Publ icidade/divulgação 1.500,00 €          40.000,00 €       21.000,00 €    500,00 €           63.000,00 €       

 Vigilância e segurança -  €                    532,20 €             83.800,00 €    -  €                  84.332,20 €       

Honorários 129.643,58 €     150.358,20 €     69.848,33 €    -  €                  349.850,11 €     

 Conservação e reparação 6.080,00 €          10.220,00 €       1.350,00 €      1.000,00 €        18.650,00 €       

 Ferramentas e utensílios 23.050,00 €       10.000,00 €       3.000,00 €      1.000,00 €        37.050,00 €       

 Material de escritório 5.793,00 €          5.384,00 €          2.500,00 €      150,00 €           13.827,00 €       

Eletricidade 34.394,82 €       20.940,04 €       42.000,00 €    -  €                  97.334,86 €       

Combustíveis 57.518,32 €       3.722,28 €          17.750,00 €    60,00 €              79.050,60 €       

Água 41.500,00 €       6.600,00 €          12.000,00 €    -  €                  60.100,00 €       

 Rendas 4.793,32 €          8.393,32 €          57.441,32 €    -  €                  70.627,96 €       

Comunicação 8.114,48 €          12.654,60 €       8.437,08 €      215,40 €           29.421,56 €       

Seguros 7.492,70 €          8.091,03 €          4.823,52 €      -  €                  20.407,25 €       

Limpeza e higiene 43.340,00 €       26.103,60 €       30.000,00 €    -  €                  99.443,60 €       

Outros fornecimentos e serviços 1.500,00 €          8.000,00 €          1.000,00 €      784,50 €           11.284,50 €       
     

63 Gastos com o pessoal 532.861,82 €     719.595,31 €     99.713,68 €    94.713,22 €      1.446.884,03 €  
 Órgãos sociais 19.725,92 €       19.725,92 €       19.725,92 €    -  €                  59.177,76 €       

 Presidente Conselho Administração 11.023,84 €       11.023,84 €       11.023,84 €    -  €                  33.071,52 €       

 Subsídio de Férias -  €                    -  €                    -  €                -  €                  -  €                    

Subsídio de Natal 918,65 €             918,65 €             918,65 €         -  €                  2.755,95 €          

Representação 3.307,16 €          3.307,16 €          3.307,16 €      -  €                  9.921,48 €          

 Vogais 4.476,27 €          4.476,27 €          4.476,27 €      -  €                  13.428,81 €       

 Pessoal 411.335,90 €     572.469,39 €     71.187,76 €    80.213,22 €      1.135.206,27 €  

 Ordenados 305.683,16 €     434.986,12 €     46.412,76 €    51.889,44 €      838.971,48 €     

Subsídio de Férias 7.516,69 €          5.184,70 €          3.085,00 €      5.488,94 €        21.275,33 €       

 Subsídio de Natal 24.421,96 €       41.359,61 €       3.085,00 €      5.488,94 €        74.355,51 €       

Isenção de Horário 13.342,56 €       22.287,11 €       3.325,00 €      -  €                  38.954,67 €       

Trabalho Extraordinário 4.000,00 €          4.000,00 €          6.500,00 €      -  €                  14.500,00 €       

Abono de falhas 892,08 €             1.515,00 €          -  €                2.414,52 €        4.821,60 €          

 Subsídio Noturno 5.711,16 €          7.615,68 €          3.500,00 €      1.000,00 €        17.826,84 €       

Subsídio Refeição 44.784,00 €       46.696,65 €       4.780,00 €      12.931,38 €      109.192,03 €     

Outras Despesas c/pessoal 4.984,29 €          8.824,52 €          500,00 €         1.000,00 €        15.308,81 €       

 Encargos 101.800,00 €     127.400,00 €     8.800,00 €      14.500,00 €      252.500,00 €     

64 Gastos  Deprec. Amortização 74.500,00 €       68.000,00 €       3.000,00 €      -  €                  145.500,00 €     
-  €                    

68 Outros gastos e perdas 1.000,00 €          14.200,00 €       400,00 €         -  €                  15.600,00 €       
  

69 Gastos e perdas financeiros 7.500,00 €          7.500,00 €          1.500,00 €      -  €                  16.500,00 €       

EQUIPAMENTOS

MAPA 5 - GASTOS / EQUIPAMENTO 

GESTÃO PREVISIONAL 2013 - janeiro a dezembro 

CONTA

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - Edição Especial N.º 1 – 8 de janeiro de 2013- Anexo 

29/46 
 

 
 
 
 
 
 
 

 39.661,30

de clientes 2.126.400,00

de subsídio à exploração CMO  972.000,00

226.639,94

0,00

  

3.325.039,94

 

1.210.152,25

a fornecedores de imobilizado 39.360,00

1.173.420,00

602.051,00  

28.521,63

110.000,00

  

3.163.504,88

 Caixa/equivalente final 201.196,36

GESTÃO PREVISIONAL 2013

PAGAMENTOS

a pessoal

Total dos recebimentos

MAPA 6 - ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

RECEBIMENTOS

de cobertura de prejuÍzos

a fornecedores c/c

Caixa/equivalente inicial

Empréstimos

ao Estado e outros entes públicos

Empréstimos

Total dos pagamentos

 

outros
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VALORES

 -  €                              

 

-  €                              

 -  €                              

29.500,00 €                 

 2.500,00 €                    

-  €                              

32.000,00 €                 

32.000,00 €                 

MAPA 7 - PLANO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS

GESTÃO PREVISIONAL 2013

Total de investimentos

Outros activos intangíveis

 

Investimentos financeiros

Outras Imobil izações corpóreas

Ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

IMOBILIZADO

Imobilizações financeiras

Ativos intangíveis

Equipamento administrativo
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2013 2014 2015

 -  €                     -  €                      -  €                      

-  €                     -  €                      -  €                      

 -  €                     -  €                      -  €                      

   

29.500,00 €        15.000,00 €         20.000,00 €         

 2.500,00 €           4.000,00 €            4.000,00 €            

-  €                     -  €                      -  €                      

  

32.000,00 €        19.000,00 €         24.000,00 €         

Financiamento  a) 2013 2014 2015

a) O Conselho de Administração não prevê recorrer ao crédito a médio ou longo prazo.

MAPA 8 - PLANOS PLURIANUAIS DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO 

GESTÃO PREVISIONAL 2013

Total de investimentos

Imobilizações financeiras

IMOBILIZADO

EXERCÍCIOS

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Outras Imobilizações corpóreas

Ativos fixos tangíveis

Outros activos intangíveis

 

Investimentos financeiros

Ativos intangíveis
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ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis 413.828,96 527.328,96

Propriedades de investimento 0,00 0,00

Goodwill 0,00 0,00

Ativos intangíveis 0,00 0,00

Ativos biológicos 0,00 0,00

Participações financeiras - método de equivalência patrimonial 0,00 0,00

Participações financeiras - outros métodos 0,00 0,00

Acionistas/sócios 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 0,00 0,00

Ativos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00

ATIVO CORRENTE
Inventários 8.579,16 7.176,16

Ativos biológicos 0,00 0,00

Clientes 149.706,19 164.706,19

Adiantamentos a fornecedores 166,78 166,38

Estado e outros entes públicos 30.783,74 49.878,39

Acionistas/sócios 0,00 0,00

Outras contas a receber 44.296,08 46.599,08

Diferimentos 3.034,42 3.134,72

Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros ativos financeiros 0,00 0,00

Ativos não correntes detidos para venda 0,00 0,00

Caixa e depósitos bancários 201.196,36 39.661,30

TOTAL DO ATIVO 851.591,69 838.651,18

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital  realizado 649.639,37 649.639,37

Ações (quotas) próprias 0,00 0,00

Outros instrumentos de capital  próprio 0,00 0,00

Prémios de emissão 0,00 0,00

Reservas legais 0,00 0,00

Outras reservas 0,00 0,00

Resultados transitados -198.477,25 -194.328,06

Ajustamentos em ativos financeiros 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Outras variações no capital próprio 123.750,00 168.750,00

Resultado líquido do período 1.424,35 -235.687,50

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 576.336,47 388.373,81

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00

Passivo por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores 43.231,40 74.515,97

Adiantamentos de clientes 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 58.404,43 92.142,41

Acionistas/sócios 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 110.000,00

Outras contas a pagar 108.555,06 111.555,06

Diferimentos 65.064,33 62.064,33

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 275.255,22 450.277,77

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 851.591,69 838.651,58

MAPA 9 - BALANÇO

GESTÃO PREVISIONAL 2013

Notas
Datas

31-12-13 31-12-12
Rubricas
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I. Arte e Cultura 
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SOBRE OS VALORES A PRATICAR E CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

a) PREÇOS DE BILHETEIRA 

O valor de Bilheteira relativo à “Categoria K” (2,00€), só se aplica no âmbito da iniciativa “Encontro de Escolas no Teatro da Malaposta”. 

 

b) VENDAS DE PLATEIA 

Tendo sempre como referência os valores da Tabela de Preços, cada caso de venda de plateia será encarado pontualmente, nos termos de uma 

política integrada de custo-benefício, em que o desconto poderá variar entre os 10% e os 50%. 

 

c) ALUGUERES  

A única unidade de tempo cotada será o dia. Poderão, obviamente, existir alugueres de mais do que um dia, os quais serão analisados de 

acordo com as disponibilidades, enquadradas na Programação regular, e de acordo com cada negociação específica, tendo sempre como 

referência o valor de aluguer diário e uma política de descontos que poderá variar entre os 10% e os 50%. 

Em situações de caráter especial, em que o aluguer possa compaginar serviços diversos de forma integrada, o valor do aluguer a estabelecer 

será analisado e proposto, caso a caso, e sem obrigatoriedade de recurso à presente Tabela de Preços.  

Neste item é de referir, também, a venda das fachadas (empenas) da Malposta, cujo aluguer é uma atividade sujeita, como é do conhecimento 

público, às leis da oferta e da procura, pelo que se estabelecerá, sempre, o equilíbrio da relação custo-benefício. 

 

d) CONDIÇÕES ESPECIAIS* 

• Dia do Espetador: desconto de 50% (válido só às quintas-feiras); 

• Grupos (+ de 20 pessoas): desconto de 30%; 

• Escolas e Grupos de Teatro Amador: desconto de 50%; 

• Cartão Jovem e Estudante: desconto de 50%; 

• Jovens até 30 anos (inclusive): desconto de 50%; 

• Reformados e/ou mais de 65 anos: desconto de 50%; 

• Profissionais do Espetáculo: desconto de 50%; 

• Funcionários da Câmara Municipal de Odivelas: desconto de 30%; 

• Portadores do Cartão da Biblioteca Municipal D. Dinis: desconto de 50%; 

• Preço Família (para agregados compostos por 5 ou mais pessoas): desconto de 50%; 

• Condições exaradas em Acordo de Cooperação/Protocolo: o desconto até 50%; 

• Cartão Fnac: desconto de 10%; 

• Cartão Lisboa Viva: desconto de 10%; 

• Deficiência: desconto de 50% (para pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, devidamente 

comprovado por atestado médico multiusos, ou cartão de pessoas com deficiência das Forças Armadas, bem como para o seu 

acompanhante); 

• Desempregados: desconto de 50% (devidamente comprovado por documento do Instituto do Emprego e Formação Profissional, ou 

Segurança Social).  

*Os descontos acima mencionados aplicam-se a todos os itens constantes desta Tabela de Preços, com exceção do valor de Bilheteira previsto na “Categoria K”. 

 

e) OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Na Tabela de Preços para 2013 cumpre-se o dever da prática de preços sociais no âmbito do Contrato-Programa existente para o efeito, 

segundo os critérios da prestação de Serviço Geral. Manteremos, ainda, as cedências gratuitas à Câmara Municipal de Odivelas — quatro 

cedências gratuitas por mês** —, bem como às Juntas de Freguesia — uma cedência gratuita por mês**.  

 

**Estes pedidos deverão ser sempre solicitados pelos Presidentes de cada entidade ao Presidente do Conselho de Administração da Municipália EM, estando 

sujeitos à disponibilidade do espaço requerido, de acordo com a atividade programada e corrente da Malaposta, pelo que terão que dar entrada nos nossos 

serviços com a antecedência mínima de um mês. 
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II. Multiusos 
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a) Não se aplicam às Sessões de Bem-Estar, Terapias Individuais e Sessões de Tratamento

TABELA DE PREÇOS/2013

MULTIUSOS
    (Os valores apresentados incluem o IVA calculado à taxa legal em vigor)

 39 € 

2x 

Semana

3x 

Semana

Livre 

Trânsito

                  INSCRIÇÃO

                  RENOVAÇÃO

INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO

Ballet b)  20 €  29 €  39 € 

 30,00 € 

 17,50 € 

GINÁSIOS - Modalidades

1x 

Semana

Hip Hop b)  20 €  29 € 

 49 € 

Karaté  30 € 

 29 € 

 39 € 

 20 €  29 €  39 € 

BENEFÍCIOS a)

Ginástica Manutenção b)  20 €  29 €  39 €  49 € 

KickBoxing

Aulas de Grupo b)

Pagamento Mensal

 30 € 

b) Os utilizadores que se inscrevam nestas modalidades beneficiam de 25% de desconto quando 

associadas à prática de hidroginástica

10% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES

Krav Maga

Ginástica Infantil b)  20 €  29 € 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO

AGREGADOS FAMILIARES CONSTITUÍDOS POR 3 OU 

MAIS ELEMENTOS A PARTIR DO 3º ELEMENTO INSCRITO, OS 

DESCENDENTES OU AFINS BENEFICIAM DE 

5% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES

UTILIZADORES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 

ANOS

30% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM GRAU DE 

INCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60%

AGREGADOS FAMILIARES CONSTITUÍDOS POR 5 OU 

MAIS ELEMENTOS

A PARTIR DO 3º ELEMENTO INSCRITO, 

BENEFICIAM DA ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO
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(4 sessões teóricas + 10 sessões ginásio)  150 € 

 250 € 

 80 € 

 180 € 

GINÁSIOS - Squash

7,5 € (45 minutos)

10 € (45 minutos)

HORÁRIO DIURNO (até às 18 horas)

HORÁRIO NOTURNO (após as 18 horas)

3x 

Semana

 30 € 

GINÁSIOS  - Pré-Parto e Pós-Parto

Pagamento Mensal

Pagamento

5x 

Semana

 40 €  70 € 

Curso pós-parto (10 sessões) + 10 sessões

água

 60 € 

GINÁSIOS - Ginástica Corretiva Postural

Curso pré-parto ginásio + água (4 sessões

teóricas + 10 sessões ginásio + 10 sessões

água)

Pré-Parto/Ginásio

 50 € 

Pós-Parto/Ginásio

Curso teórico-prático 10 sessões de ginásio

4x 

Semana

1x 

Semana

2x 

Semana
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1 hora
De 1 a 10 

horas

De 10 a 

24 horas
1 hora

De 1 a 10 

horas

 De 10 a 

24 horas 

150 € 1.000 €  1.800 € 500 € 1.800 €  2.200 € 

Reserva de espaço Auditório

Reserva de espaço Nave 2

Instituições

De 26 a 40 inscritos  13 €  20 € 

Ballet/Hip Hop/Ginástica Infantil
1x 

Semana

2x 

Semana

24 horas

De 1 a 10 horas

 35€ por período de 

45 min. 

De 15 a 25 inscritos  14 €  22 € 

Reserva de espaço Multiusos completo 

(Nave 1 + Nave 2 + Auditório)

10 horas

2.500 €

Até 15 inscritos  15 €  23 € 

AULAS PARA COLÉGIOS E INSTITUIÇÕES c)

3.000 €

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS

75 €  750 €  1.000 € 

 35€ por período de 

45 min. 

 300 €  500 € 

1 hora

 De 10 a 24 horas 1 hora

 De 4 a 10 horas 

IPSS/Instituições de                       

caractér social

 25€ por período de 

45 min. 

150 €

De 1 a 4 horas

Nave 1 + 2 balneários Nave 1 + 2 balneários + bancada

IPSS/Instituições de                       

caractér social

 25€ por período de 

45 min. 

Particulares

Reserva de espaço Ginásio 3

Particulares

Pagamento

Reserva de espaço Ginásio 1

Mais de 40 inscritos  12 €  18 € 

Reserva de espaço Nave 1

d) Em situações de caráter especial, em que o aluguer possa compaginar serviços diversos de forma integrada, o valor do 

aluguer/reserva a estabelecer será analisado e proposto, caso a caso, e sem obrigatoriedade de recurso à presente Tabela de Preços. 

c) A CMO e as IPSS beneficiam de um desconto de 0,50€ relativamente aos valores previstos para as aulas de colégios e instituições
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IV – CONTRATO - PROGRAMA 
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Contrato – Programa para o ano de 2013 
 

Considerando que: 
 

a) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, EM, 
carateriza-se por ser uma empresa local de gestão de serviços de interesse geral, nos 
termos do disposto no artigo 45 º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto; 

 
b) Tem por objetivo potenciar e agilizar a gestão dos equipamentos e património do 

Município de Odivelas, que lhe estão cometidos, numa perspetiva de rentabilização de 
recursos e desenvolvimento local em várias vertentes, nomeadamente, a cultural e as 
associadas à prestação de serviços lúdicos, desportivos e de saúde e bem-estar; 

 

c) Na prossecução dos seus objetivos, a Municipália – Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, EM presta, também, serviços de interesse público 
e de cariz social, destinados a todos os munícipes do concelho de Odivelas, numa 
relação de complementaridade com a atuação da autarquia; 

 
d) Nos termos do previsto no artigo 46º n.º 2 da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, e desde 

que se encontrem salvaguardadas as condições para a boa prossecução das atividades 
de interesse geral, a empresa prossegue a sua atividade no mercado de bens e 
serviços; 

 
e) Atualmente a Municipália, EM mantém sob sua gestão o Centro Cultural Malaposta, o 

Complexo Municipal das Piscinas de Odivelas e, desde Julho de 2012, o Pavilhão 
Multiusos de Odivelas; 

 
f) A gestão do Pavilhão Multiusos de Odivelas mostra-se estratégica para o equilíbrio e 

consolidação orçamental da empresa, já que, não obstante adotar um apolítica de 
preços sociais nos termos legais, encontra-se submetida às regras de mercado; 

 

g) Tendo em conta o disposto nos artigos 46º e 47º do Regime Jurídico da Atividade 
Empresarial Local e das Participações Locais, impõe-se a necessidade de se celebrar 
um contrato – programa que defina os termos e fins inerentes à atuação da empresa e 
tendentes à concretização dos objetivos públicos e locais a concretizar, 

 

é celebrado o presente contrato-programa entre, 
 

Município de Odivelas,  com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, representado neste ato pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Fátima de Carvalho Amador, 
adiante designado como Primeiro Outorgante, 
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e 

Municipália – Gestão de Equipamentos e Património d o Município de Odivelas, EM , 
com sede no Centro Cultural Malaposta, Rua Angola, 2620-492, Olival Basto, capital social 

de 649.639,37 € (seiscentos e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e 

sete cêntimos), possuidora do cartão de identificação de pessoa coletiva n.º 506219992, 

representada neste ato pelo Presidente do Conselho de Administração, Rui Gonçalves 

Simões do Nascimento e pelo Vogal António Agostinho Rosa Antunes, adiante designada 

como Segunda Outorgante , 
 

e que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto do contrato – programa) 
1. Constitui objeto do presente contrato-programa a definição das condições a que as partes 

se obrigam para a prossecução das atribuições estatutárias da Segunda Outorgante , 

tendo em consideração o seu enquadramento legal, o seu objeto, bem como as funções de 

interesse geral e de coesão económica e social local, a que se encontra afeta. 

 

2. O presente contrato-programa visa ainda dotar a Segunda Outorgante, nos termos do 

artigo 47.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, dos meios financeiros necessários para a 

prossecução das suas atribuições, considerando entre outros fatores, a existência de 

objectivos setoriais e a prestação de serviços de impacto social relevante, efectuados em 

condições de maior eficácia e agilização. 

 

3. Tendo em conta os objetivos de atuação da empresa e a aplicação dos princípios 

orientadores, constantes no artigo 46º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, a Segunda 
Outorgante  tem que adotar uma política de preços sociais, cujo suporte financeiro 

pressupõe e justifica a comparticipação monetária do Primeiro Outorgante . 

 

Cláusula Segunda 
(Fundamento) 

1. Sem prejuízo do constante na cláusula anterior, o presente contrato-programa tem 

subjacente o compromisso das partes na concretização dos objetivos estratégicos 

estabelecidos para o ano de 2013, designadamente: 

a) Implementar, dinamizar e difundir a atividade cultural no Centro Cultural 

Malaposta apostando na prática de preços sociais; 

b) Promover junto da população de Odivelas hábitos saudáveis e de prática de 

atividades de desporto e de saúde e bem-estar, desenvolvidas no Complexo 

Municipal das Piscinas de Odivelas e no Pavilhão Multiusos de Odivelas; 

c) Aumentar o número de utilizadores dos 3 espaços. 
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2. Os objetivos a que as partes se propõem têm em vista, por um lado, oferecer à 
generalidade dos munícipes, serviços socialmente relevantes de forma tendencialmente 
universal e financeiramente equilibrada, e, por outro, potencializar e maximizar os 
respetivos equipamentos com a observância das regras de mercado. 
 

3. A atividade da Segunda Outorgante  é crucial para o bom aproveitamento dos recursos 
materiais e humanos existentes, tendo em vista a prestação de um serviço público de 
excelência. 
 

4. O presente contrato-programa reporta-se à atividade a exercer pela Segunda 
Outorgante , no âmbito das suas atribuições gerais e específicas, em cumprimento dos 
seus Estatutos e do estabelecido na Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. 
 

Cláusula Terceira 
(Finalidade) 

1. O presente contrato-programa traduz o compromisso de ambas as partes na 
concretização dos objetivos definidos na cláusula anterior, com a transparência e rigor 
legalmente exigíveis. 
 

2. A prática de preços sociais por parte da Segunda Outorgante  na prossecução dos seus 
objetivos implica a adoção de uma política de preços da qual decorrem receitas 
operacionais anuais inferiores aos custos anuais, o que se encontra factual e legalmente 
justificado, considerando a natureza das atividades desenvolvidas. 
 

3. A referida política de preços implica uma diferença, objetiva, entre os preços praticados 
no mercado e os subsidiados na ótica do interesse geral, submetendo-se a mesma ao 
sistema de contabilidade analítica, nos termos do disposto no artigo 47º da Lei 50/2012 de 
31 de agosto. 
 

4. Para o cabal cumprimento pela Segunda Outorgante  dos objetivos definidos nos 
instrumentos previsionais mostra-se necessária a transferência, por parte do Primeiro 
Outorgante , do subsídio à exploração nos termos previstos nos documentos indicados na 
Cláusula Quarta e no montante referenciado na Cláusula Quinta.     

 
Cláusula Quarta 

(Objetivos Setoriais) 
1. Os objetivos estratégicos estabelecidos pelas partes para o ano de 2013 encontram-se 
devidamente quantificados e caraterizados no Plano e Orçamento para o ano 2013, 
documento que faz parte integrante do presente contrato. 
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2. Com a presente relação contratual, as partes pretendem dar cumprimento às previsões 

orçamentais, as quais espelham um aumento de utilizadores dos 3 equipamentos geridos 

pela Segunda Outorgante , tendo em conta, não só a prossecução do interesse geral, mas 

também um efetivo incremento nas vendas e na obtenção de receitas, para o que se 

entende ser a gestão do Pavilhão Multiusos de Odivelas, crucial. 

 

3. A eficácia e a eficiência da presente relação contratual refletir-se-ão no cumprimento por 

parte da Segunda Outorgante  dos objetivos definidos nos documentos de gestão, cujos 

resultados se analisarão na Prestação Anual de Contas e nos Relatórios Trimestrais de 

Execução Orçamental, sem prejuízo da informação que a todo o tempo seja solicitada pelo 

Primeiro Outorgante , quanto ao cabal cumprimento dos objetivos traçados. 

 
Cláusula Quinta 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
Para cumprimento dos objetivos definidos pelas partes, cabe ao Primeiro Outorgante  

proceder à transferência do subsídio à exploração no montante de 972.000,00€ (novecentos 

e setenta e dois mil euros), durante o exercício de 2013, em prestações mensais, iguais e 

sucessivas, cada uma no valor de 81.000,00€ (oitenta e um mil euros). 

 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Segunda Outorgante) 

No cumprimento dos objetivos definidos pelas partes, cabe à Segunda Outorgante : 

a) Prosseguir as atribuições previstas nos seus Estatutos; 

b) Cumprir a vertente estratégica e quantitativa dos compromissos assumidos nos 

documentos em anexo, para o período em causa; 

c) Prestar as informações constantes no artigo 42º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto ou 

qualquer outra que lhe venha a ser solicitada. 

 
Cláusula Sétima 

(Período de Vigência) 
O presente documento vigorará de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. 

 

Cláusula Oitava 
(Acompanhamento e Controlo) 

O acompanhamento da execução do presente documento será assegurado por ambas as 

partes, sendo que, qualquer alteração ou aditamento ao mesmo deverá constar em 

documento escrito e assinado por ambas as partes, que constituirá parte integrante do 

presente contrato. 
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O presente contrato-programa foi aprovado em Assembleia-Geral realizada no dia … de 

dezembro de 2012, e exprime a vontade das partes, pelo que, e depois de lido, vai ser 

assinado em duplicado, ficando cada uma das partes signatárias com um original do 

documento. 

 

Olival Basto, …. de dezembro de 2012 

 

As Partes: 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 

_______________________________________ 

(Susana de Fátima de Carvalho Amador) 

 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração da Munici pália, EM 

 

__________________________________________________ 

(Rui Gonçalves Simões do Nascimento) 

 

 

 

O Vogal do Conselho de Administração da Municipália , EM 

 

___________________________________________________ 

(António Agostinho Rosa Antunes) 

 

 

 

 

Anexo: 

Plano e Orçamento da Municipália, Em para 2013 
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Introdução 
 

 

Considerando que: 

 

a)  A delegação de actos de Competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia está 

legalmente consagrada na alínea c) do nº6 do Artº 64º da Lei 169/99 de 18 Setembro, 

alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e contemplada no Artº 3º do Regulamento 

Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas; 

 

 b) Da execução de anteriores Protocolos de Delegação de Competências resultaram benefícios 

para o interesse comum, que se presume deverem continuar no futuro; 

 

c) A Câmara Municipal de Odivelas assume que a experiência anterior recomenda a necessidade 

de um continuado aperfeiçoamento deste instrumento no que se refere ao apoio às 

competências delegadas nas Juntas de Freguesia; 

 

d) A delegação de competências deve ser, por isso mesmo, acompanhada dos meios 

necessários ao seu adequado exercício, num quadro de exigente utilização e racionalização 

dos recursos financeiros, para um maior rigor e eficácia da sua gestão, de forma a ser dado 

cumprimento integral aos princípios gerais da boa conservação e manutenção do património 

público, prossecução do interesse público e da legalidade; 

 

e) Constitui dever da Câmara Municipal de Odivelas analisar, de forma continuada, o modo como 

as competências delegadas são exercidas pela Junta de Freguesia, fiscalizando, emitindo 

directivas ou orientações ou, ainda, através do envio, por parte desta, de informação escrita 

descritiva e quantitativa em tempo útil, à Câmara Municipal. 
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Minuta de Protocolo 
 

 

É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo de Delegação de Atos da 

Competência da Câmara Municipal de Odivelas, representada pela sua Presidente      

Drª. Susana de Carvalho Amador e a Junta de Freguesia de ……………..……, 

representada pelo seu Presidente ……………………………………………, conforme minuta 

aprovada na … …ª Reunião de Assembleia Municipal de Odivelas realizada em 

……/……/…… e ratificada na Assembleia de Freguesia de ………………. realizada em 

…… de ……………………., que se anexa como fazendo parte integrante do presente 

documento e que ambos os outorgantes assinam com total conhecimento do seu 

conteúdo e alcance das respetivas cláusulas. 
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ARTIGO 1.º 

Delegação de Competências 

 

1. É delegada na Junta de Freguesia a prática de todos os atos necessários ao exercício das 

seguintes competências, nos termos do presente Protocolo: 

 

a) Manutenção e conservação de escolas do 1.º ciclo, jardins-de-infância da rede pública e 

equipamentos desportivos nela integrados; 

b) Manutenção, conservação e gestão de mercados, incluindo mercados de levante; 

c) Manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados; 

d) Manutenção e conservação de fontes repuxos, quedas de água, cascatas, tanques, lagos e 

outros, com exceção da Junta de Freguesia de Odivelas; 

e) Limpeza das vias e espaços públicos; 

f) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos descobertos e campos de 

ténis; 

g) Toponímia; 

h) Transportes escolares. 

 

2. O exercício da delegação de competências pela Junta de Freguesia caracteriza-se pela prática de 

todos os atos necessários à prossecução do interesse público e ainda dos constantes dos Anexos 

I e II que fazem parte integrante deste Protocolo. 

 

 

ARTIGO 2.º 

Manutenção e conservação de Escolas do 1.º ciclo e Jardins de Infância  

da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas in tegrados 

 

1.  Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção e conservação de escolas do 1º ciclo e jardins de 

infância da rede pública e equipamentos desportivos nelas integrados são fixados nas seguintes 

percentagens do custo de construção equivalente dos equipamentos: 

 

a) Escolas – Edifícios            1,25% 

b) Escolas – Logradouros      2% 

c) Polidesportivos                  2% 

 

2.  Considera-se, para efeitos do presente protocolo, que: 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV – Edição Especial N.º 1 – 8 de janeiro de 2013- Anexo 

7 
 

 
a) O valor de construção equivalente é fixado em € 634,56/m2 para edificação e em € 42,41/m2 

para logradouros ou outras áreas a incluir; 

 
b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, serão considerados os 

valores de construção equivalente constantes da alínea anterior.  

 
 

ARTIGO 3.º 

Manutenção, conservação e gestão de Mercados, inclu indo Mercados de Levante 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo e relativos à manutenção, conservação e gestão de Mercados, 

incluindo mercados de levantes são fixados com base: 

a) Mercados cobertos  – 1,5% do custo de construção edificada equivalente, acrescido de 5% 

do custo das bancas existentes (€ 2.591,89/unidade) e de 10% do custo das bancas, para 

gestão; 

b) Mercados de levante  – 5% do custo das bancas existentes (€ 1.993,76/unidade) e de 10% 

do custo das bancas, para gestão. 

 
 

ARTIGO 4.º 

Manutenção e conservação de Zonas Verdes e Espaços Ajardinados 

 
1 .  Para garantir o exercício das competências delegadas, os meios financeiros a transferir para 

as Juntas de Freguesia são fixados da seguinte forma: 

 
Em função do custo dos recursos humanos necessários ao exercício dessa competência 

delegada até ao final do ano civil de 2004, tendo em conta o seguinte quadro de pessoal: 

FREGUESIA N.º DE JARDINEIROS Nº DE ENCARREGADOS 

Caneças 10 Jardineiros - 

Famões 11 Jardineiros - 

Odivelas 50 Jardineiros 1 Encarregado 

Olival Basto 7 Jardineiros - 

Pontinha 14 Jardineiros - 

Póvoa Sto Adrião 12 Jardineiros 1 Encarregado 

Ramada 25 Jardineiros 1 Encarregado 

 

2.   Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 
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ajardinados, assim como a conservação do mobiliário urbano nelas integrado, são os 

constantes na tabela seguinte: 

 
FREGUESIAS VALORES A TRANSFERIR (€) 

Caneças € 121.928,52 

Famões € 158.330,60 

Odivelas € 571.294,30 

Olival Basto € 89.494,26 

Pontinha € 137.647,55 

Póvoa Sto. Adrião € 134.429,85 

Ramada € 305.038,16 

TOTAL € 1.518.163,24 

 

1. A verba a transferir para os novos espaços verdes será calculada em função da área de 

espaço verde a manter tendo como base os seguintes pressupostos: 

1.1 O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, semestralmente, 

quais as novas zonas verdes que o primeiro delegará na segunda assim como o valor das 

verbas a transferir para o efeito; 

1.2 As verbas a transferir para a manutenção e conservação de novas zonas verdes e espaços 

ajardinados para a Junta de Freguesia pelo Município de Odivelas serão calculadas com 

base no valor de 1,1 €/m2/ano; 

1.3 A delegação das competências de manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 

ajardinados a efetuar para as novas áreas será objeto de um Protocolo Adicional. 

2. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pela Câmara 

Municipal de Odivelas. 

3. A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os pressupostos 

enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços Verdes) do 

Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

 
 

ARTIGO 5.º 
Fontes, Repuxos, Quedas de Água, Cascatas, Tanques,  Lagos e outros 

 
1. Para efeitos do presente artigo são classificados como os repuxos, quedas de água, cascatas os 

elementos de água de grande expressividade plástica e/ou complexidade funcional, animados 

por programas de circulação de água e/ou iluminação que, pela sua localização e/ou dimensão, 

apresentem grande exposição pública. 
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2. São classificados como tanques e lagos de jardins os elementos de água de expressividade 

plástica e/ou funcional comum ou banal, animados, ou não, por sistemas básicos de circulação 

de água que, pela sua localização e dimensão, apresentem reduzida exposição pública. 

 
3. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção, conservação, encargos decorrentes dos consumos 

de água e energia elétrica, dos elementos de água descritos nos números anteriores são os 

seguintes: 

a) Para os repuxos, quedas de água, cascatas a quantia unitária de € 3.458,31. 

b) Para os tanques e lagos de jardins a quantia unitária de € 864,18. 

 
 

ARTIGO 6.º 
Limpeza das Vias e Espaços Públicos 

 
1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à limpeza das vias e espaços públicos, nomeadamente a respetiva 

varredura, assim como de valetas, sarjetas, sumidouros, bermas e caminhos da respetiva área 

urbana, com a exceção da recolha de monos são fixados da seguinte forma: 

a) Até ao ano final do ano civil de 2004 em função do custo dos recursos humanos necessários 

ao exercício da presente competência, tendo em conta o seguinte quadro de pessoal: 

 
FREGUESIA N.º DE CANTONEIROS Nº DE ENCARREGADOS 

Caneças 17 Cantoneiros 2 Encarregados 

Famões 16 Cantoneiros 2 Encarregados 

Odivelas 62 Cantoneiros 6 Encarregados 

Olival Basto 10 Cantoneiros 1 Encarregado 

Pontinha 40 Cantoneiros 4 Encarregados 

Póvoa Sto Adrião 20 Cantoneiros 2 Encarregados 

Ramada 21 Cantoneiros 2 Encarregados 

 

b) A partir do dia 1 de Janeiro de 2005 em função da limpeza das vias e espaços 

públicos a tratar, respetiva concentração de espaços, rede viária existente, 

densidade populacional e demais condicionantes que possam influenciar o valor 

do cálculo dos cantoneiros a afetar. 

 

2. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea a) do número anterior é composta pelo 

valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos definidos, acrescida de 30% para 

encargos gerais de funcionamento, como sejam, os encargos administrativos, vestuário, 
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ferramentas e demais meios materiais para o exercício das competências delegadas, que serão 

transferidos independentemente de os trabalhadores estarem vinculados à Câmara ou à Junta 

de Freguesia e serão calculados com base em 14 meses. 

Cc = [ (V + ES) X 14 ] + (SA X 22) X 11 
Cc = Custo de Cantoneiro 
V =   Vencimento 
ES = Encargos Sociais 
SA = Subsídio de Alimentação 

EGF = [(V + ES) X 14] X 30% 
EGF = Encargos Gerais de Funcionamento 

 

3. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea b) do número 1 do presente artigo será 

calculada com base nos seguintes pressupostos: 

3.1. O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, semestralmente, 

quais as novas zonas cuja limpeza das vias e espaços públicos e que o primeiro delegará na 

segunda, assim como o valor das verbas a transferir para o efeito. 

3.2. As verbas a transferir para a limpeza das vias e espaços públicos para a Junta de Freguesia 

pelo Município de Odivelas serão calculadas com base nos critérios definidos no Anexo III. 

3.3. A delegação das competências a efetuar para a limpeza das vias e espaços públicos nas 

novas áreas será objeto de um Protocolo Adicional. 

 

4. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem como as 

despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pela Câmara Municipal de 

Odivelas. 

 

ARTIGO 7.º 

Manutenção, conservação e gestão de recintos despor tivos 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo delegação da competência são fixados, para os recintos desportivos sem 

cobertura, em: 

a) Recintos com iluminação – € 2.199,99/ano; 

b) Recintos sem iluminação – € 1.232,14/ano. 

 

2. O exercício das competências delegadas para a manutenção, conservação e gestão dos recintos 

desportivos cobertos e campos de ténis compreende a prática de todos os atos constantes do 

presente Protocolo, nomeadamente dos Anexos I e II. 
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ARTIGO 8º 

Toponímia 

 
O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativos à toponímia 

compreende a prática pela Junta de Freguesia, entre outros, de todos os atos necessários à 

atribuição da denominação dos arruamentos ou espaços que se venham a integrar na via pública, 

bem como à aquisição e colocação de placas toponímicas cujo modelo e características serão 

progressivamente harmonizados pela Câmara Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia. 

 
 

ARTIGO 9º 

Transportes escolares 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativas aos 

transportes escolares é constituído pela prática, pela Junta de Freguesia, de todos os atos 

necessários ao pagamento do valor relativo aos mesmos aos respetivos beneficiários, segundo 

as informações a fornecer pela Câmara Municipal. 

2. As verbas a transferir para o cumprimento do número anterior, será efetuada nos termos do 

Artigo 15º. 

 
 

ARTIGO 10º 

Novos equipamentos e espaços públicos 

 

1. A entrada em funcionamento ou a afetação ao domínio público de novos equipamentos, zonas 

verdes ou outros espaços públicos, nas áreas delegadas, será integrada e fará parte integrante 

do presente Protocolo a partir da data da assinatura, entre ambas as partes, do anexo V, 

iniciando-se, a partir desse momento, a transferência dos meios financeiros necessários ao 

exercício das competências delegadas. 

2. A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a fase de projeto, construção e execução de 

novos equipamentos, para que, aquando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre a sua 

integração no âmbito do presente Protocolo.  

3. A Junta de Freguesia poderá rejeitar a aceitação de um novo equipamento, construído sob a 

responsabilidade da Câmara Municipal se, de uma forma tecnicamente fundamentada, 

demonstrar ter o equipamento deficiências graves e onerosas, passíveis de afetar 

financeiramente a sua manutenção e conservação. 

4. No sentido de garantir o bom funcionamento e utilização dos parques infantis deverão, a Câmara 

Municipal de Odivelas e as Juntas de Freguesia, definir quais os equipamentos que necessitam 

de vigilância, devendo os custos ser suportados pela Câmara Municipal. 
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5. A Câmara Municipal de Odivelas poderá optar por não integrar no âmbito do presente Protocolo 

determinados equipamentos ou áreas públicas, quando o interesse do Município assim o 

justifique. 

 
 

ARTIGO 11º 

Recursos Humanos 

 

1. A gestão e direção de todos os trabalhadores afetos ao exercício das competências delegadas 

no presente Protocolo, incluindo os trabalhadores municipais, é da responsabilidade da Junta de 

Freguesia que, para o efeito, deverá promover as medidas necessárias à rentabilização dos 

recursos existentes.  

2. Existindo trabalhadores municipais a laborar em áreas cuja de competência esteja delegada na 

Junta de Freguesia, a sua remuneração e demais encargos legais, serão suportados diretamente 

pela Câmara Municipal, sendo o respetivo valor remuneratório e dos demais encargos, deduzido 

às verbas a transferir para a Junta de Freguesia.  

3. Sempre que os trabalhadores municipais se encontrem impossibilitados de exercer as suas 

funções, por período superior a 30 dias, não haverá lugar à dedução do valor referido no número 

anterior. 

4. A prática, pelos trabalhadores municipais a laborar em área cuja competência esteja delegada na 

Junta de Freguesia, de comportamento suscetível de integrar a prática de infração disciplinar, 

deverá ser, de imediato, comunicada por escrito, por aquela autarquia, à Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, que decidirá do exercício do respetivo procedimento, nos termos legais. 

5. A Câmara Municipal, por solicitação da Junta de Freguesia ou por sua iniciativa, promoverá 

ações de formação para o pessoal afeto ao exercício das competências delegadas pelo presente 

Protocolo, quer o vínculo laboral do trabalhador se verifique relativamente à Câmara Municipal, 

quer relativamente à Junta de Freguesia. 

 
 

ARTIGO 12º 

Requisição de materiais 

 

A Junta de Freguesia poderá requisitar, materiais aos armazéns municipais para cumprimento do 

presente Protocolo, de acordo com as normas internas em vigor no Município de Odivelas, devendo 

o respetivo custo, ser liquidado até ao final do trimestre a que respeita. Esta faculdade, utilizada ou 

não, determina que o encargo com a sua aquisição é sempre da Junta de Freguesia, envolvendo 

ferramentas, utensílios, fardamentos. 
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ARTIGO 13º 

Execução e Avaliação do Protocolo 

  

1.      A execução do presente Protocolo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelo 

Município de Odivelas que, para o efeito, promoverá reuniões conjuntas e periódicas entre os 

representantes da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, podendo a 

Câmara Municipal solicitar todas as informações que considerar pertinentes para a avaliação do 

PDCJF,  sem prejuízo do estipulado nos números seguintes. 

2.      Até ao dia 30 de Abril de 2013 será elaborado pelo Município de Odivelas um relatório global de 

análise da execução dos Protocolos de Delegação de Competências, com base na informação 

prestada pelas Juntas de Freguesia e pelos serviços municipais, para ser apresentado e 

apreciado em Reunião de Câmara.  

3.      A informação a prestar pelas Juntas de Freguesia nos termos do número anterior deverá ser 

remetida trimestralmente ao Município de Odivelas até ao dia 30 do mês seguinte ao final de 

cada trimestre (abril, julho, outubro, janeiro) e deverá conter a identificação das receitas e 

despesas realizadas com cada uma das competências delegadas, as ações previstas, as 

realizadas e não realizadas, assim como uma apreciação global da execução do Protocolo, tendo 

em consideração as várias formas de gestão passíveis de adoção com vista à otimização dos 

recursos disponíveis e relevando a possibilidade da cooperação entre Freguesias.  

4.      Em conjunto com a entrega da informação referida nos números anteriores a Junta de Freguesia 

remeterá, obrigatoriamente, a relação dos trabalhadores que se encontram afetos ao exercício 

das competências delegadas nos termos dos Artigos 4º e 6º do presente Protocolo. 

5.      A não apresentação das informações a prestar nos termos dos pontos 3 e 4, implica o imediato 

congelamento da transferência das verbas a que diz respeito o presente Protocolo de Delegação 

de Competências. 

6.      O Município de Odivelas prestará apoio técnico à Junta de Freguesia nas áreas delegadas no 

âmbito do presente Protocolo sempre que tal lhe seja solicitado. 

 
 

ARTIGO 14º 

Planeamento de Atividades 

 

Sem prejuízo da atividade da Câmara Municipal no que respeita à previsão das necessidades de 

intervenção nos equipamentos integrados na delegação de competências e da sua responsabilidade, 

a Junta de Freguesia deverá informar a Câmara Municipal até 31 de Agosto das intervenções que 

repute necessárias nesses equipamentos para o ano seguinte. 
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ARTIGO 15º 

Periodicidade das transferências 

 

1. O pagamento das verbas afetas ao presente Protocolo, será efetuado em prestações iguais a 

processar mensalmente até ao dia 20 do primeiro mês de cada trimestre. 

2. A periodicidade das transferências de verbas poderá ser revista anualmente, mediante 

aprovação da Câmara Municipal e o parecer favorável de 2/3 dos Presidentes de Junta de 

Freguesia. 

3. A Câmara Municipal poderá proceder à retenção e/ou caucionamento das transferências a 

efetuar nos termos do presente artigo, sempre que a Junta de Freguesia não preste informação 

sobre a execução e avaliação do presente Protocolo definida no Art.º 13º, e a mesma se revele, 

direta ou indiretamente, fundamental para o cálculo das verbas a transferir para aquelas 

autarquias. 

 

 

ARTIGO 16º 

Processos de contraordenações por violação dos regu lamentos e normas 

 

É delegada na Junta de Freguesia a competência para a instrução e direção dos processos de 

contraordenação por violação dos regulamentos e normas relativas às atividades delegadas nos 

termos do presente Protocolo.  

 

 

ARTIGO 17º 

Avocação 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode, a todo o tempo, por sua iniciativa ou a solicitação da 

Junta de Freguesia avocar, total ou parcialmente, uma ou mais competências delegadas, 

devendo, para o efeito, informar a Assembleia Municipal e aquela autarquia da deliberação que 

aprove a avocação e qual o respetivo âmbito. 

2. A avocação total ou parcial de uma ou mais competências delegadas implica a cessação e/ou 

redução da transferência dos meios financeiros afetos à competência avocada e a calcular nos 

termos dos requisitos e critérios previstos no presente Protocolo para a atribuição das referidas 

verbas. 
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ARTIGO 18º 

Denúncia 

 
1. O presente Protocolo pode ser denunciado, a todo o tempo, por qualquer das partes.  

2. A denúncia do presente Protocolo, salvo acordo em contrário, é global e produzirá, todos os 

efeitos, 120 dias após a comunicação da denúncia à contraparte.  

3. No caso da denúncia do presente Protocolo ocorrer por iniciativa da Câmara Municipal de 

Odivelas, fica esta obrigada a garantir o pagamento da remuneração e demais encargos dos 

trabalhadores que tenham sido contratados expressamente para serem afetos ao exercício das 

competências delegadas neste Protocolo, obrigando-se a Câmara Municipal, a encontrar as 

soluções mais adequadas relativamente a esses trabalhadores, obrigando-se a Junta de 

Freguesia a delegar na Câmara Municipal os poderes de gestão e superintendência de pessoal, 

relativamente a esses trabalhadores. 

 
 

ARTIGO 19º 

Outros acordos 

1. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia poderão, pontualmente, estabelecer acordos para a 

prática de atos cuja competência não esteja delegada pela Primeira no presente Protocolo, mas 

que se considerem mais vantajosos, do ponto de vista económico e da eficiência, ser praticados 

pela Segunda.  

2. A Câmara Municipal de Odivelas deverá transferir, para a Junta de Freguesia, os meios 

financeiros necessários para o cumprimento dos acordos referidos no número 1. 

3. A Câmara Municipal poderá celebrar Protocolos Adicionais com a Junta de Freguesia sempre 

que esta se disponha, por iniciativa própria ou camarária, a executar atividades ou obras da 

competência daquela. 

4. O Município de Odivelas dotará o Orçamento de Despesa de uma rubrica própria com as verbas 

inscritas para os Protocolos Adicionais, cuja afetação e distribuição às Juntas de Freguesia será 

proporcional, face do número de eleitores inscritos em cada junta. 

 
5. A celebração de Protocolos Adicionais obedece aos seguintes requisitos: 

a) Quando detetar a necessidade de realização de uma obra da competência da Câmara 

Municipal a Junta de Freguesia solicita à Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

mediante requerimento, devidamente fundamentado, uma autorização para iniciar um 

procedimento adjudicatório, para aquisição de bens e/ou serviços ou para a celebração de 

um contrato de empreitada de obras públicas, com a indicação de uma estimativa dos 

respetivos custos, que nunca poderão ultrapassar os € 37.410,00, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. 
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b)  

(1) Mediante a confirmação de que a competência para a pretensão em causa é do 

Município de Odivelas e que o custo da mesma se insere na verba disponibilizada à 

respetiva Junta nos termos do número 4 do presente Artigo, a Presidente da Câmara 

ou o Vereador do respetivo serviço municipal autoriza, expressamente, através de 

ofício ou outra forma de comunicação análoga, a Junta de Freguesia a efetuar as 

consultas e o procedimento adjudicatório respetivo, no prazo máximo de 30 dias; 

(2) Decorridos que sejam 30 dias sobre a entrega da pretensão da Junta na Câmara 

Municipal sem que esta emita qualquer resposta sobre a mesma, deve pretensão da 

Junta considerar-se tacitamente indeferida; 

(3) Analisada a proposta apresentada pela entidade selecionada a Junta de freguesia 

elabora um relatório final, contendo uma proposta de adjudicação acompanhada de 

uma memória descritiva ou de um projeto, quando o mesmo se mostre necessário; 

c)  

(1) Antes de proceder à adjudicação, a Junta de Freguesia submete à Câmara Municipal 

sua pretensão, acompanhada de toda a documentação referida no Ponto 5. b) (3); 

(2) Em casos de urgência ou motivo de força maior, a avaliar pelo respetivo serviço 

municipal, poderá a Junta de Freguesia apresentar uma proposta de adjudicação 

acompanhada de todos os elementos necessários para uma decisão final. 

d) O Serviço Municipal respetivo, elabora o texto do Protocolo Adicional a celebrar e envia o 

processo para deliberação da Câmara Municipal, após despacho da Presidente ou Vereador 

da respetiva área e após compromisso; 

e) A Câmara Municipal de Odivelas delibera delegar ou não, na Junta de Freguesia a 

competência para a realização da pretensão em causa e, em caso afirmativo, a transferência 

dos meios financeiros necessários ao seu exercício, no valor global constante do relatório 

final apresentado e nos termos do Protocolo Adicional (anexo IV); 

f) Deferida a pretensão, a Junta de Freguesia adjudica a obra ou aquisição de bens e/ou 

serviços nos termos propostos no relatório, após o que deverá remeter cópia do processo à 

Câmara Municipal no prazo de 8 dias para que possa ser acompanhada pelos respetivos 

serviços técnicos do Município; 

g) A Junta de Freguesia deverá afixar em local de boa visibilidade, desde o início dos trabalhos 

até à sua conclusão, um painel fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas, do qual conste 

que a obra é executada pela Junta de Freguesia e financiada pelo Município; 

h) Após conclusão dos trabalhos ou do fornecimento de bens ou serviços a Junta de Freguesia 

solicitará à Câmara Municipal o respetivo pagamento, devendo os Serviços Municipais 

envolvidos elaborar uma informação que certifique a conformidade do Protocolo celebrado, 

propondo o pagamento da transferência; 
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i)  

(1) A apresentação dos processos para efeitos de pagamento, deverá ocorrer até à data 

limite fixada pela Câmara para a contração das suas despesas, obstando-se a que o 

encargo seja assumido e não pago no ano económico a que diz respeito; 

(2) Sempre que os pagamentos das transferências não ocorram até ao termo do ano 

económico, por não conclusão do processo, o Serviço Municipal que o acompanha 

deverá propor um novo cabimento e compromisso no âmbito do orçamento do ano 

seguinte; 

(3) Caso se verifique a inexequibilidade do cumprimento de qualquer Protocolo deverá o 

respetivo Serviço Municipal ou Junta de Freguesia propor à Câmara Municipal de 

Odivelas a revogação da deliberação que o aprovou. 

 

 

ARTIGO 20º 

(Vigência) 

 

O presente Protocolo produzirá efeitos após a sua aprovação pela Câmara Municipal, pela 

Assembleia Municipal e pela Junta de Freguesia, e vigorará até ao dia 31 de Dezembro de 2013. 

 

 

Odivelas, ........... de ................. de ............... 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal  

 

_______________________________ 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

_______________________________ 
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ANEXO I 
 

   I. 1 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, 

fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respetivos acessórios, 

bem como tratamento e pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano 

de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Proteção Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças 

danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e 

respetiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças 

danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, 

fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo 

respetiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afetadas 

por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de 

areia, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou 

nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e 

tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico, incluindo reparação 

e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo 

reparação, desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de 

superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 

10% da área total. 

   I. 2 Edifícios 

a) Coberturas, incluindo a eventual substituição de telhas cerâmicas, fibrocimento, 

metálicas ou plásticas; limpeza e desentupimento de algeroz e tubos de queda, 

incluindo a eventual substituição das partes danificadas; rufos de zinco ou tela, incluindo 

tratamento e/ ou substituição das partes danificadas, telas betuminosas, incluindo 

reparação e substituição das partes danificadas. 

b) Revestimento de paredes, incluindo tratamento e refechamento. 
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c) Soleiras e peitoris, incluindo limpeza e desentupimento de canais. 

d) Gradeamentos, incluindo tratamento e pintura das zonas afetadas por ferrugem, desde 

que não obrigue à sua substituição integral. 

e) Janelas e portas, sejam de madeira, alumínio, ferro ou PVC, incluindo tratamento, 

reparação e pintura das zonas danificadas e substituição de ferragens e/ ou fechaduras 

e das peças partidas, podres ou danificadas. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo 

“Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Proteção Civil. 

f) Vidros e/ ou chapas acrílicas, incluindo a substituição das peças partidas ou danificadas 

bem como a colocação de massa de vidraceiro, bites ou vedantes necessários e 

fundamentais. 

g) Revestimento de pavimentos, reparação e substituição das peças danificadas sejam 

elas de madeira (tacos, tábuas, “lamparquet” ou “parquet” vinílio (mosaico ou peça) ou 

ladrilhos (cerâmicos ou não cerâmicos). 

h) Revestimentos de tetos, com o tratamento de fissuras com pintura das zonas 

danificadas, reparação de eventuais mosaicos e tratamento de madeiras, incluindo 

substituição de peças danificadas. 

i) Mobiliário e/ ou equipamento: 

i.1)      Corrente, compreendendo: 

⇒A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas, incluindo pintura de 

cadeiras, mesas ou secretárias, armários (incluindo ferragens), cabides, estores 

(interiores e exteriores), cortinas, móveis (incluindo ferragens), espelhos, 

bancadas de mercados, tabelas de basquetebol, balizas e redes (ténis, voleibol 

ou futebol), recargas de exteriores, etc.. 

i.2)      Elétrico, compreendendo: 

⇒A reparação de interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, 

disjuntores, fusíveis e corta-circuitos fusíveis (incluindo a substituição total ou 

parcial das peças constituintes); substituição de lâmpadas (incandescentes, 

fluorescentes ou outras) e casquilhos, arrancadores e/ ou balastros de 

armaduras existente; termostatos e/ ou resistências de aquecedores (incluindo 

eventual substituição ); reparação de termoacumuladores. 

i.3)      Água, esgotos ou gás, compreendendo: 

⇒A reparação de loiças sanitárias (incluindo substituição e/ ou acessórios 

danificados); torneiras ou fluxómetros (incluindo substituição total ou parcial das 

peças constituintes) e tubagem (incluindo limpeza e/ ou desentupimento bem 

como a eventual substituição de troços pontuais ou acessórios tais como curvas, 

joelhos, tês, ralos e ralos de pinha de chuveiros). 
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Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de superfícies 

novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 

 

I. 3 Competirá ainda às Juntas de Freguesia: 

a) A contratação de responsabilidade de exploração das instalações elétricas de acordo 

com a legislação em vigor, remetendo para a Câmara Municipal os relatórios elaborados 

pelos técnicos responsáveis. 

b) A celebração de contratos de assistência técnica para os equipamentos hoteleiros, de ar 

condicionado e de frio, bem como a contratação de sistemas ou aparelhos de 

comunicação, garantindo a Câmara Municipal, o apoio técnico à análise de propostas e 

à supervisão técnica destas áreas de competência. 

c) A requisição e contratação de contadores de energia elétrica e outros respeitantes às 

instalações abrangidas pelas competências delegadas bem assim como dos contadores 

instalados para as atividades promovidas pelas Juntas de Freguesia. 
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ANEXO II 

Recomendações gerais para uma boa prossecução dos o bjetivos definidos no 

presente Protocolo. 

 
II. 1 Equipamentos de Exterior ou Logradouros 

a)  Vedações e respetivos portões 

a. 1)    Inspeção periódica recomendada: 

⇒   Pelo menos uma vez de três em três meses. 

a. 2)    Limpeza: 

⇒   Limpar zona envolvente das vedações, removendo ervas e lixo. 

a. 3)    Portões: 

⇒   Afinação e lubrificação de todas as peças móveis. 

⇒ Reparação e substituição de dobradiças, puxadores, fechos, trancas ou quaisquer 

outras peças partidas ou em falta. 

⇒   Reapertar parafusos e proceder à sua substituição se necessários. 

⇒ Verificar estado da pintura, detetar e repara os pontos de ferrugem, tratar e pintar 

essas zonas. 

⇒   Verificar zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas 

zonas. 

⇒   Verificar os esticadores, arames de cosedura e barras de fixação se for o caso, 

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

 
Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano 

de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Proteção Civil. 

 
a. 4)    Vedações de painéis rígidos: 

⇒ Verificação, reapertar de parafusos, reajustamento e substituição de todas as peças 

partidas ou em falta, por outras novas iguais, necessárias à fixação dos painéis aos 

prumos. 

⇒ Reparação, desempeno ou substituição de painéis rígidos que se encontrem 

deteriorados, por outros novos e iguais. 

⇒ Verificação do estado de pintura, detetar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e 

pintar essas zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essa 

zonas. 

a. 5)    Vedações de rede de malha elástica: 
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⇒ Verificar se está tensionada e reajustar se necessário. 

⇒ Verificação dos esticadores e arames de cosedura e barras de fixação aos prumos, 

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

⇒ Verificação da rede, sempre que surja um buraco ou corte, substituir o troço danificado 

entre prumos, colocando braçadeiras ou soldando peças para sustentar as barras de 

fixação, colocar novos esticadores e coser a rede nesse troço. 

⇒ Verificação do estado da pintura, detetar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e 

pintar essa zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as, se necessário, tratar e pintar essa 

zona. 

a. 6)    Vedações em Alvenaria ou Betão: 

⇒ Proceder como o indicado em II. 1. c) 

b) Pavimentos 

b. 1)    Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

b. 2)    Limpeza: 

⇒ Limpar os pavimentos de pedras, lixo, ervas, lamas, etc.. 

b. 3)     Pavimentos betuminosos ou de cimento: 

⇒ Verificação dos pavimentos betuminosos ou de cimento, se existem buracos, fendas ou 

fissuras, proceder ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se formem poças, 

proceder ao seu nivelamento. No caso de aparecimento de ervas, removê-las, 

corrigindo essa zona. 

b. 4)    Pavimentos de placas cerâmicas, planas ou peças de betão: 

⇒ Verificação dos pavimentos cerâmicos ou constituídos por placas ou peças de 

cimento, reparar e substituir todas as peças danificadas por material novo e igual. Nas 

zonas onde se formem poças, proceder ao seu nivelamento e reposição de forma a 

solucionar o problema. 

b. 5)     Pavimentos de cubos ou placas de pedra: 

⇒ Verificação dos pavimentos com calçada ou placas de pedra, repara e proceder à sua 

reposição quando surjam buracos e ao seu levantamento e reposição quando se 

verifiquem depressões ou elevações. 

b. 6)     Pavimentos de betão poroso: 

⇒ Verificação dos pavimentos em betão poroso, proceder à sua lavagem com máquina 

de alta pressão pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras 

chuvas. 

b. 7)    Outro tipo de pavimento: 

⇒ Ver caso a caso 

c) Muros e Bancadas  

c. 1)     Inspeção periódica recomendada: 
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⇒ Pelo menos três vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do 

Verão), outra no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/ fim 

da Primavera). 

c. 2)     Limpeza: 

⇒ Limpar os muros e bancadas de ervas, lixo, etc.. 

c. 3)    Muros: 

⇒ Verificar se existem danos fissuras ou fendas, limpar, reparar, tratar e pintar. 

⇒ Verificar juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário. 

⇒ Verificar se os bueiros ou zonas de escoamento das águas estão funcionais, limpos de 

terras, folhas, sem ervas, lixos ou qualquer objeto que impeça o fácil escoamento da 

água. 

⇒ Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-se à 

sua reparação ou à substituição das peças fissuradas ou danificadas, por outras novas 

iguais. 

c. 4)    Bancadas: 

⇒ Verificar se nas superfícies de assento existem danos, falhas, fendas ou capeamento 

partido ou danificado, reparar, pintar e substituir as peças danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificar se os canais de escoamento de água estão funcionais, limpos e 

desimpedidos. 

c. 5)     Suporte de bancadas: 

⇒ Verificar o suporte da bancada; se for de alvenaria ou betão, proceder como indicado 

para os muros; se for metálica, inspecionar a pintura, verificar as zonas de soldadura, 

reajustar os parafusos, reparando pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e 

pintar; se for em madeira, ver quais as peças podres ou com falhas, substituir e/ ou 

reparar, inspecionar o estado da pintura ou do tratamento e pintar as zonas reparadas. 

d) Telheiros 

d. 1)    Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), outra 

no fim do Outono e outra logo após o período das chuvas (Primavera/ fim da 

Primavera). 

d. 2)     Suporte: 

⇒ Verificação da estrutura de suporte e proceder como indicado em suporte das 

bancadas. 

d. 3)    Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objetos. 

⇒ Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fixação, substituir os 

vedantes e/ ou anilhas vedantes, parafusos ou porcas se necessário, colmatar 

eventuais pequeno buracos com betume/cola apropriado e/ ou remendar com tela 

asfáltica, substituir as chapas e respetivos parafusos e anilhas quando estiverem 

partidas ou danificadas, quando não permita a sua reparação. 
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⇒ Verificação da zona de remate à parede e rufos, reparando, utilizando mastique ou tela 

de forma a garantir a sua estanquicidade. 

d. 4)    Cobertura em chapa metálica: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo ou objetos. 

⇒ Verificação das chapas, remates e rufos, reajustar os parafusos de fixação, substituir 

os vedantes e/ ou anilhas vedantes se necessário reparar e desempenar as chapas 

quando apresentem deformações ou substituí-las quando não fôr possível a sua 

reparação. 

⇒ Verificar a detetar pontos de ferrugem, tratar e pintar essa zonas. 

d. 5)    Coberturas em telha: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, lixos, etc.. 

⇒ Verificar se há telhas partidas ou fissuras e substituir por outras novas, iguais. 

⇒ Verificar as zonas de remate e cumeeira, reparando e/ ou remendado com tela, de 

forma a garantir a estanquicidade. 

d. 6)    Coberturas em terraço: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, sacos de plástico, folhas, 

bolas, etc.. 

⇒ Limpar e desentupir as caleiras de recolhas de águas e os tubos de queda, de forma a 

garantir o escoamento das águas. 

⇒ Verificar o estado das telas, remendar os pontos em que apresentem buracos ou 

danificação da superfície. 

⇒ Verificar as zonas de colagem, recolar, reforçando se necessário. 

⇒ Verificar as zonas de remate aos tubos de queda a às paredes e rufos, reparando, 

reforçando e recolando se necessário. 

d. 7)    Caldeiras, tubos de queda e rufos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, folhas, lixos, etc., de forma a garantir bom escoamento 

das águas. 

⇒ Verificar os suportes da caleira, reparando os apoios, reforçar ou substituir os mesmos 

de forma a garantir a sua fixação. 

⇒ Detetar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 

⇒ Verificar as uniões entre peças recolando ou soldando se necessário. 

⇒ Substituir todas as peças danificadas ou partidas por outras novas iguais. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo e infantil: 

e. 1)    Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
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e. 2)    Equipamento: 

⇒ Verificação do equipamento, detetar zonas ou peças com falhas ou apodrecidas, 

lubrificar peças móveis, reajustar parafusos, reparar, reforçar, substituir peças 

danificadas por outras novas iguais, tratar e pintar as zonas reparadas. 

⇒ Detetar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar. 

⇒ Substituir a areia das caixas de areia, pelo menos uma vez por ano. 

⇒ Verificação das tabelas de madeira, reparação, tratamento, pintura e substituição 

quando necessário. 

⇒ Verificação, reparação ou substituição das redes de nylon dos equipamentos 

desportivos. 

f) Sumidouros e Valetas: 

f. 1)    Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), uma 

no fim do Outono e outra logo após as chuvas (Primavera/ fim da Primavera). 

f. 2)     Equipamentos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, areia, lama, lixos, etc., de forma  a garantir bom 

escoamento das águas. 

⇒ Verificar se os sumidouros apresentam bom escoamento, desentupir a tubagem entre 

sumidouros e respetivas caixas de receção, se necessário. 

⇒ Verificar o pavimento das valetas e proceder como indicado em II. 

⇒ Verificar as grelhas dos sumidouros, reparar e substituir se necessário. 

g) Pinturas de marcação dos pavimentos: 

g. 1)    Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano, uma antes e outra após a época das chuvas. 

g. 2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação da pintura e marcação dos pavimentos, repintar todas as zonas que se 

apresentem mais gastas ou, por motivos de reparação necessitem de retoque. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico: 

h. 1)    Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

h. 2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação do estado de funcionamento, substituir lâmpadas, armaduras, globos, 

difusores e aparelhagens de comando que se encontrem danificadas por outro novos 

iguais. 

⇒ Verificação do estado da pintura das colunas e candeeiros. 

⇒ Verificar zona de soldaduras, identificar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e 

pintar as zonas afetadas. 

⇒ Verificação das colunas e candeeiros, reaperto de parafusos, se tem portinholas 

fechadas, se tem fios à vista, reparar ou substituir se for necessário. 
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i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalizações de água, esgotos e gás: 

i. 1)      Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

i. 2)      Equipamentos: 

⇒ Verificação e reparação local sempre que se detetem fugas. 

⇒ Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, 

torneiras de serviço, etc.), reajustar, substituir válvulas, peças e/ ou o aparelho, 

quando necessário. 

⇒ Verificação do escoamento da rede de esgoto pluvial ou doméstico, desentupir 

tubagem e limpar caixas, sempre que necessário. 

II. 2 Edifícios 

a)        Cobertura 

a. 1)  Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra depois das chuvas. 

a. 2)  Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b)        Revestimento de paredes: 

b. 1)  Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2)  Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou 

partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de 

madeira, reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 

c)       Soleiras e peitoris: 

c. 1)  Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja 

necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar 

se necessário. 
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d)       Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e)        Janelas e portas: 

 e. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de 

soldaduras ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, 

substituir as peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por 

outras novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a 

janela, afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e 

estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios 

contemplados no “Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio 

Trancão”, providenciar a entrega de uma coleção de chaves ao Serviço Municipal de 

Proteção Civil. 

f)       Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar 

a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g)       Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de 

pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por 

material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h)      Revestimento de tetos: 

h. 1) Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 
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⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas 

por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 

i)       Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, 

substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e 

ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos 

ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, 

lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras 

novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as 

ferragens e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças 

necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade 

terminar. 

i. 2) Elétrico: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação elétrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, 

botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de proteção 

(disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem 

(ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projetores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por 

outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 
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⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, 

testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

 
i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspeção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detetar fugas e reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, 

ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detetar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir 

os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), 

por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou 

loiças danificadas por novas iguais. 

 
II. 3 Recomendações particulares 

 
A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza 

a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorrecta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, 

dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou 

máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma 

escola.  

a)      Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de protecção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, 

apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 
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b)       Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem 

das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande 

parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza 

abrasivos. 

c)      Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d)      Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. Pode ser limpo com 

um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e)      Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 
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ANEXO III 

Critérios para o Cálculo de Cantoneiros 

 

Foram definidos como critérios para o desenvolvimento de uma nova forma de cálculo do número de 

cantoneiros necessários para a execução dos actos delegados nas Juntas de Freguesia, a 

população e a extensão da rede viária. 

 

A utilização do número de habitantes como critério é um factor que permite extrapolar da eventual 

necessidade de maior ou menor necessidade de execução das seguintes tarefas: varredura e 

lavagem, manutenção das papeleiras e limpeza de sarjetas, dado que a existência de resíduos 

sólidos na via pública depende directamente da deposição dos resíduos sólidos no equipamento 

existente (papeleiras) ou do seu abandono por parte dos transeuntes. 

 

Relativamente à extensão da rede viária, tal critério reveste-se de extrema importância dado que 

permite avaliar da dimensão do espaço existente a limpar, directamente proporcional ao número de: 

a) papeleiras, equipamento de deposição de resíduos sólidos e b) sarjetas e sumidouros. 

O comprimento total da rede viária influencia também a dimensão das áreas de varredura e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

 

Proposta de nova fórmula para cálculo do número de cantoneiros  

 

C = [( 0,0011* P + 5,5291) + ((RV/29400)*12 )]/2 

C = (C1 + C2) /2  

C – número de cantoneiros 

P – população 

RV – rede viária (m) 

 

C1 

Através de uma regressão linear entre a população e número de cantoneiros das sete freguesias 

determinou-se a equação mais apropriada para descrever essa relação que permita calcular para um 

determinado número de habitantes (variável independente) qual o número de cantoneiros 

necessários (variável dependente). 

C1 = 0,0011*P + 5,5291 

C1 – número de cantoneiros 

P – população  
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C2  

Atendendo à extensão da rede viária (dados fornecidos pelo Departamento de Planeamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico/Sector de Informação Geográfica) e estimando-se que um 

cantoneiro efectua 1400m/dia (fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros 

sanitários; Professor Mário Augusto Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo), 

considerou-se que para cada freguesia seria necessário um determinado número de cantoneiros 

para efectuar a varredura manual. 

 

C2 = (RV/29400) *12 

RV – rede viária (m) 

 

Após o cálculo de C1 e C2 efectua-se posteriormente uma média entre os valores encontrados em 

cada uma das equações com o qual se determinou o número de cantoneiros a atribuir a cada 

freguesia.  

 

Cálculo de C 1 

 

 

Dados utilizados para cálculo do modelo de regressã o linear entre duas variáveis 

 

Variável independente  – População (fonte: INE censos 2001) 

Variável independente  – número de cantoneiros (fonte: Protocolo de Delegação de competências 

aprovado em 20/04/2006) 

 

Freguesias População N.º de Cantoneiros 
Caneças 10.647 17 
Famões 9.008 16 
Odivelas 53.449 62 
Olival Basto 6.246 10 
Pontinha 24.023 40 
Póvoa de Santo Adrião 14.704 20 
Ramada 15.770 21 
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Gráfico 1 – Representação gráfica das variáveis pop ulação e número de cantoneiros  

 

 

Equação da recta da regressão linear  

 Y = 0,0011 X + 5,5291 

Y – Número de cantoneiros 

X – População 

Constantes 

0,001 – Declive da recta 

5,5291 – Intercepção da recta com eixo vertical  

 

Cálculo de C 2 

Dados utilizados para cálculo do número de cantonei ros com base na rede viária 

Freguesias  Rede viária (m) 
Caneças 73199 
Famões 76779 
Odivelas 96038 
Olival Basto 15043 
Pontinha 61694 
Póvoa de Santo Adrião 26917 
Ramada 60867 

 

Rede viária (fonte: Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento 

Económico/Sector de Informação Geográfica, actualizados a 2004) 

 

1 Cantoneiro executa aproximadamente 1400m/dia * =>  num mês executa 29400 m 

* Fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros sanitários; Professor Mário Augusto 

Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Nota : considerou-se que a cada mês correspondem 21 dias de trabalho. 

 

y = 0,0011x + 5,5291 
R2  = 0,9584 
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ANEXO IV 

Minuta dos Protocolos Adicionais 

 

Protocolo Adicional de Delegação de Competências na   

Junta de Freguesia de ………………………… . ao Abrigo do Artigo 19.º do PDCJF 

 

Entre: 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito público n.º504 293 125, com sede nos Paços do 

Concelho, Quinta da Memoria, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, representada pela 

Presidente (ou Vereador) da sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho Amador, 

 

E 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE ………………………………….….., com sede em 

............................................................................................., representada pelo seu Presidente, Senhor(a) 

.......................................................................................................................................................................... 

 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo adicional de delegação de competências, nos 

termos do estabelecido no Artigo 19.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 24.ª 

Reunião Ordinária de 19 de dezembro de 2012, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ..................., obriga-se a executar as obras de construção ...................., de 

Reparação ................, a fornecer ..................., a prestar o serviço de ................................(Objecto do 

Protocolo: Obras ou Fornecimentos concretos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia os meios financeiros 

necessários no montante de Euros. ..............................................................(por extenso), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ............................................................ obriga-se a permitir que as obras ou 

fornecimentos sejam acompanhados pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 

conformidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

O presente Protocolo Adicional extingue-se com o cumprimento do seu objecto e com a transferência dos 

meios financeiros respectivos. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa visibilidade, um painel que será fornecido pelos 

serviços municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou outro, é executada pela Junta de 

Freguesia e financiada pelo Município de Odivelas, em termos análogos aos realizados por força de 

protocolos celebrados pela Administração Central. 

 

Odivelas, ..... de .................................. de ........ 

 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 
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ANEXO V 

AUTO DE VISTORIA 

 

para Efeitos do Disposto no Artº 1º do Protocolo de Delegação de Competências d o 

Município de Odivelas para as Juntas de Freguesia 

 

 

Aos .............. dias do mês de ................de Dois Mil e ............., compareceram no local da obra de 

...................., executada pela Câmara Municipal de Odivelas por (empreitada/ administração directa) 

concluída no dia ....... de ........ de ..........., o Sr. ......................   na qualidade de representante da Câmara 

Municipal de Odivelas e o Sr. .................................. na qualidade de representante da Junta de Freguesia 

de ........................................., tendo-se verificado que  a  referida  obra  se  encontra  concluída em 

condições satisfatórias,  razão  porque  se  considera  estar  em  condições  de  ser  mantida  e  

conservada  no  âmbito  e  nos  termos  do Protocolo  de  Delegação  de  Competências  do  Município  

de  Odivelas  para  a  Junta  de Freguesia de .................... a partir desta data. 

E não havendo mais a tratar, foi lavrado o presente Auto que vai assinado pelos que nele intervieram. 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


