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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 16 de janeiro de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 2/DAJG/DJ/PD/2012 
 
Arquivamento do Processo Disciplinar n.º 
02/DAJG/DJ/PD/2012, movido contra Vítor Manuel 
Cristóvão da Silva. 

 
(Aprovado por escrutínio secreto, com oito votos a favor e 
uma abstenção) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2013 
 
1.ª Alteração Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2013/340, de 2013.01.11, de 
acordo com a referida informação. 
 
“1.ª Alteração Orçamental 
 
A 1.ª Alteração Orçamental de 2013 pretende, 
essencialmente, regularizar a dívida orçamental de projetos 
transitados para o corrente ano. Esta situação advém do 
facto do processo de elaboração orçamental para o ano de 
2013, ter sido encerrado durante o mês de novembro de 
2012, ou seja, antes do fim do ano económico, pelo que 
dessa data até 31 de dezembro, houve novos 
compromissos assumidos, bem como despesa que estava 
em dívida que foi entretanto paga. Deste modo é esse 
saldo orçamental apurado, entre reforços e diminuições, 
de projetos de dívida a transitar que foi necessário 
retificar. Foi, igualmente, efetuado o reforço do projeto 

relativo ao empréstimo n.º 0402/000882/591-L/C PER, 
contratualizado junto da Caixa Geral de Depósitos, tendo 
em vista a sua amortização integral. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 2.417.279,42 Euros (dois milhões, quatrocentos e 
dezassete mil, duzentos e setenta e nove euros e quarenta 
e dois cêntimos), verificando-se um aumento das despesas 
de capital no valor de 1.496.706,59 Euros (um milhão, 
quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e seis euros e 
cinquenta e nove cêntimos) por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme quadro seguinte:  
 

Modificação Despesa 
 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 206.767,75 1.703.474,34 

Total de Despesas 
Capital 

2.210.511,67 713.805,08 

Total Geral 2.417.279,42 2.417.279,12 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FUNDOS DE MANEIO 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2013 
 

Constituição dos Fundos de Maneio do Gabinete da 
Presidência, Vereadores a Tempo Inteiro e Assembleia 
Municipal, pelo montante de €600,00 cada, Direção 
Municipal, pelo montante de €3.000,00, Divisão 
Financeira e Aprovisionamento, pelo montante de 
€600,00, Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, pelo montante de €600,00, distribuídos 
pelas seguintes rubricas orçamentais, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2013/194, de 
2013.01.08 e nos termos do Regulamento de Fundo de 
Maneio: 

 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

Montante: €600,00 
 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor Acumulado 

Anual 

21.02/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €300,00 

€2.000,00 

21.02/02.02.25 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros serviços €300,00 
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Vereadores a Tempo Inteiro 
Montante: €600,00 

 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

21.04/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens 

€300,00 

€2.000,00 

21.04/02.02.25 
Apoio Téc. Adm. - Aquisição 

de outros serviços €300,00 

 
 

Presidente da Assembleia Municipal 
Montante: €600,00 

 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

21.01/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €300,00 

€2.000,00 

21.01/02.02.25 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros serviços €300,00 

 
 

Direção Municipal 
Montante: €3.000,00 

 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

23.01/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €500,00 

€4.000,00 

23.01/02.02.25 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros serviços €2.500,00 

 
 

Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
Montante: €600,00 

 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

23.03/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens 

€300,00 

€2.000,00 

23.03/02.02.25 
Apoio Téc. Adm. - Aquisição 

de outros serviços €300,00 

 
 

Gabinete de Comunicação e Modernização Administrativa 
Montante: €600,00 

 

Orgânica/Económica Designação Valor 
Valor 

Acumulado 
Anual 

21.09/02.01.21 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros bens €300,00 

€2.000,00 

21.09/02.02.25 Apoio Téc. Adm. - Aquisição 
de outros serviços €300,00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A “LOJA MINI-HERÓI, LDA.” 

 
Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Loja “MiniHeroi, Unipessoal, Lda”. Com o 
presente Protocolo visa-se estabelecer uma parceria, cujo 
objetivo primordial é a divulgação do Parque dos Bichos, 
Centro Oficial de Recolha Animal do Concelho, e 
promover a adoção dos canídeos ali temporariamente 
alojados. De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/11952, de 2012-12-13, e nas condições 
indicadas na minuta de protocolo anexa à informação 
referida. 

 
 

(Minuta) 
“Protocolo de Colaboração 

 
 

Entre o Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, Odivelas, Pessoa Coletiva nº 504 293 125, neste 
ato representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Carvalho Amador, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
“MiniHerói, Unipessoal, Lda”, empresa de comércio de 
animais e acessórios para animais, NIPC 508 434 440, sito 
na Praça Infante Dom Duarte, nº 9, Infantado, Loures, 
representada por Ana Barbosa de Carvalho, adiante 
designado por Segundo Outorgante, 
 
É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir:  

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

Com o presente Protocolo visa-se estabelecer uma 
parceria, cujo objetivo primordial é a divulgação do 
Parque dos Bichos, Centro Oficial de Recolha Animal do 
Concelho, e promover a adoção dos canídeos ali 
temporariamente alojados, nas condições indicadas nas 
cláusulas seguintes. 

 
Cláusula Segunda 

(Das responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a oferecer: 
 
a. 2 Kg de ração ao Parque dos Bichos, por cada animal 
que ali for adotado; 
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b. Para cada adotante, voucher com 15% de desconto em 
qualquer compra efetuada na loja e 1 kg de ração. O 
voucher só pode ser utilizado uma vez e é entregue no 
Parque dos Bichos, conferindo ao adotante as vantagens 
atrás enunciadas quando se deslocar à loja; 
 
c. Cedência de espaço ao Primeiro Outorgante para 
divulgação de informações que este considere pertinente. 

 
Cláusula Terceira 

(Das responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

No âmbito da celebração do presente Protocolo, o 
Primeiro Outorgante compromete-se a facultar espaço no 
Parque dos Bichos para divulgação da empresa “Mini 
Herói, Lda.” definindo as dimensões, local e tempo de 
exposição, bem como aprovando previamente o conteúdo 
da mesma. 

 
Cláusula Quarta 

(Da Divulgação da Parceria) 
 

Ambas as partes podem comunicar a parceria através dos 
meios de comunicação que tiverem à sua disposição, 
nomeadamente meios informáticos online. Contudo, dadas 
as especificidades próprias do Primeiro Outorgante, o 
Segundo Outorgante deverá remeter ao Primeiro 
Outorgante, para prévia aprovação, toda a publicação que 
pretenda disponibilizar em qualquer suporte. Este 
procedimento poderá ser efetuado por e-mail e terá uma 
resposta tão célere quanto possível da parte do Primeiro 
Outorgante, nunca excedendo as 72 horas. 

 
Cláusula Quinta 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor após a 
publicação no Boletim Municipal e aquando da data da 
sua assinatura, mantendo-se em vigor pelo período de um 
ano, renovável por iguais períodos, se nenhuma das partes 
o denunciar. 
 
2. Em caso de denúncia, por violação do estabelecido no 
presente Protocolo, a parte terá que comunicar à outra a 
sua intenção, por carta registada com aviso de receção, 
com uma antecedência de pelo menos 30 dias e invocando 
o incumprimento que dá origem à cessação do contrato. 
 
3.A cessação prevista no número anterior não dá lugar ao 
pagamento de qualquer compensação. 

 
Cláusula Sexta 

(Disposições Finais) 
 

O presente Protocolo foi efetuado em dois exemplares, 
que vão ser assinados pelos representantes das partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 
Pelo Município de Odivelas Pela empresa Mini-Herói, Lda 

_______________________ _______________________ 
Susana de Carvalho Amador Ana barbosa de Carvalho” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO ALCOITÃO 
 

Protocolo de Colaboração e Cooperação a celebrar entre a 
Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA) e o 
Município de Odivelas, no âmbito do Projeto “SEI! 
Odivelas”, com vista a promover ações conjuntas de 
formação, de investigação, prática clínica e avaliação de 
cuidados, nas áreas científicas e disciplinares em que as 
suas atribuições e especializações se completem. De 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/113, de 2013-01-07, nos termos da minuta 
de protocolo anexo à informação referida. 

 
 

(Minuta) 
“Protocolo de Colaboração e Cooperação 

 
ENTRE 
 
A Escola Superior de Saúde do Alcoitão, adiante 
designada abreviadamente por ESSA, com sede na Rua 
Conde Barão, Alcabideche, Pessoa Coletiva 500 745 471, 
representada neste ato pelo seu Director, Prof. Doutor 
António Duarte Amaro, adiante designado por Primeiro 
Outorgante; 
 
E 
 
O Município de Odivelas, adiante designado 
abreviadamente por M.O., com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
Pessoa Coletiva n° 504 293 725, representada neste ato 
pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana de Carvalho Amador, adiante designado 
por Segundo Outorgante; 
 
Considerando o elevado interesse no desenvolvimento das 
relações de cooperação e de intercâmbio entre as Partes 
Outorgantes, em áreas de interesse comum, 
nomeadamente nas áreas da formação ministradas pela 
ESSA, no âmbito da Terapia da Fala, da Fisioterapia e/ou 
da Terapia Ocupacional. 
 
É celebrado o presente protocolo que pretende regular os 
preceitos necessários à realização e promoção das ações 
de carácter interdisciplinar no quadro da promoção dos 
objetivos de cada uma das instituições. 
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1.° 
Âmbito 

 
1.1 É do interesse técnico científico que as instituições de 
ensino superior, enquanto entidades responsáveis pela 
preparação dos futuros agentes de desenvolvimento do 
Pais, e outras instituições Públicas e Privadas, concretizem 
programas de Cooperação nos domínios da Formação e 
da investigação.  
 
1.2 Em conformidade com este preceito, será de realçar o 
estabelecimento de um fecundo clima da permuta de 
experiências de âmbito técnico-científico, entre os 
estabelecimentos de Ensino Superior e Instituições 
Públicas e Privadas. 
 
1.3 Com vista a atingir as finalidades deste protocolo, as 
duas Instituições comprometem-se, concretamente, a 
promover ações conjuntas de formação, de investigação, 
prática clínica e avaliação de cuidados, nas áreas científicas 
e disciplinares em que as suas atribuições e especializações 
se completem. 

 
2.° 

Ações de Cooperação 
 

2.1 Os Outorgantes garantem, desde já, cooperação nas 
seguintes iniciativas: 
 
2.2 Por parte da ESSA: 
 
a) Cooperação genérica em ações de formação e/ou em 
projetos de investigação, no âmbito das áreas de formação 
da ESSA, sujeitos à apreciação e aprovação individual. 
 
b) Acesso preferencial de profissionais da Câmara 
Municipal de Odivelas, às atividades de Formação 
Contínua e Pós-Graduada da iniciativa da ESSA, de 
acordo com o regulamento estabelecido para cada ação. 
 
2.3 Por parte do MO: 
 
a) Colaboração com a ESSA, através da participação dos 
técnicos da Câmara Municipal de Odivelas em ações de 
formação da responsabilidade da ESSA. 
 
b) Autorização para realização de estágios de 
aprendizagem, aulas práticas e visitas de estudo de 
formandos da ESSA, de acordo com os regulamentos de 
cada uma das instituições. 
 
c) Cooperação genérica em projetos de investigação, 
designadamente no âmbito da fisioterapia, terapia 
ocupacional e terapia da fala, sujeito à apreciação e 
aprovação individual.  

 
 
 
 

3.º 
Condições de Aplicação do Protocolo 

 
3.1 As ações conjuntas previstas nos termos deste 
protocolo, serão o resultado de cooperação, análise e 
execução conjunta entre o Primeiro e Segundo 
Outorgante. 

 
4.º 

Início e Termo do Protocolo 
 

4.1 Este protocolo entra imediatamente em vigor e poderá 
ser reexaminado a todo o momento pelas duas partes, 
sendo automaticamente renovado todos os anos, caso não 
exista denúncia do protocolo. 
 
4.2 A denúncia do protocolo por qualquer das partes 
poderá ser feita com antecedência mínima de seis meses 
ou em qualquer momento por comum acordo. 
 
Data, 21 de dezembro de 2012 

 
Pelo Primeiro Outorgante, 

O Diretor da Escola Superior de Saúde do Alcoitão 
(Prof. Doutor António Duarte Amaro) 

 
Pelo Segundo Outorgante, 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
(Dr.ª Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A MICROSOFT PORTUGAL 

 
Protocolo de Colaboração e Cooperação a celebrar entre 
o Município de Odivelas e a Microsoft Portugal: MSFT – 
Software para Microcomputadores, Lda., no âmbito do 
Projeto SEI! Odivelas, para realização de ações de 
interesse institucional nas vertentes da prevenção e 
sensibilização nos domínios da cidadania e segurança 
digitais e na promoção da igualdade no acesso e utilização 
das tecnologias, nomeadamente através de iniciativas que 
promovam a “Internet Segura”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/81, de 2013-
01-04, e nos termos da minuta de protocolo anexo à 
informação referida. 

 
 

(Minuta) 
“Protocolo de Colaboração e Cooperação entre o 

Município de Odivelas e a Microsoft Portugal 
 

I. CONSIDERANDO QUE: 
 
- A Educação constitui uma prioridade para a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO) que tem como missão 
contribuir para uma educação de qualidade entre todos 
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garantindo não só o acesso e a permanência de crianças e 
jovens na escola, mas também a promoção da sua 
segurança e igualdade de oportunidades para um 
desenvolvimento humano integral que nomeadamente se 
traduz no combate ao insucesso escolar e na promoção de 
atividades curriculares e extracurriculares, bem como no 
desenvolvimento de programas municipais que põe em 
prática, designadamente, através do Projeto SEI! Odivelas 
(Projeto para o Sucesso Educativo e Integração). 
 
- A Lei nº.159/99, no seu artigo 19º, ponto 3, alínea e), 
determina que é competência dos Municípios “ (…) 
apoiar o desenvolvimento de atividades complementares 
de ação educativa na educação pré-escolar e no ensino 
básico (…)”, sendo que qualquer ação que se estabeleça 
deve estar centrada na escola, em colaboração e parceria 
com outras instituições da comunidade, promovendo para 
o efeito estratégias de intervenção multidisciplinares ao 
nível dos alunos, famílias e comunidade educativa. 
 
- A Microsoft Portugal tem como uma das suas missões a 
inclusão e conhecimento digitais para todos, através da 
promoção da igualdade no acesso e utilização das 
tecnologias, de forma responsável e em segurança, 
especialmente nas franjas mais desfavorecidas da 
sociedade. 
 
- Entre outros, um dos objetivos da Microsoft Portugal é 
a ligação à Comunidade, através de projetos 
socioeducativos e parcerias diversas, contribuindo desta 
forma para a cidadania digital responsável e ativa. 
 
- Através do programa “Partners in Learning”, uma 
iniciativa a nível mundial, a Microsoft tem como objetivo 
apoiar a integração das tecnologias de informação e 
comunicação nos processos de ensino e aprendizagem, 
através de protocolos de colaboração com entidades 
públicas e privadas que desenvolvam objetivos comuns. 
 
É firmado o seguinte: 
 
II. PROTOCOLO 
 
ENTRE: 
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva n.º 504 293 
125, com sede nos Paços do Concelho – Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 
Odivelas, neste ato representado pela sua Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª Susana Carvalho 
Amador, doravante designado por Primeiro Outorgante 
ou CMO, 
 
E 
 
A Microsoft Portugal: MSFT – Software para 
Microcomputadores, Lda., com sede na Rua do Fogo de 
Santelmo, Lote 2.07.02, 1990-110 Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Oeiras com o 
número de matrícula e de identificação fiscal 502 586 745, 

representada por Cláudia Sofia Ramos da Fonseca, na 
qualidade de Procuradora, com poderes para o ato, 
doravante designada por Segundo Outorgante ou 
Microsoft, 
 
É de livre vontade e boa fé, celebrado o presente 
PROTOCOLO que visa regular as relações de cooperação 
e colaboração entre as Partes, que se regerão pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

Objeto 
 

1. Nos termos do presente protocolo e no exercício das 
respetivas competências institucionais, o Primeiro e o 
Segundo Outorgantes, propõem-se colaborar na realização 
de ações de interesse institucional nas vertentes da 
prevenção e sensibilização nos domínios da cidadania e 
segurança digitais e na promoção da igualdade no acesso e 
utilização das tecnologias, nomeadamente através de 
iniciativas que promovam a “Internet Segura”. 
 
2. Este Protocolo estabelece uma intenção de colaboração 
entre as Partes, comprometendo-se cada uma delas a 
desenvolver esforços razoáveis para o seu cumprimento, 
não criando este Protocolo deveres contratuais específicos 
para além dos expressamente nele previstos.  
 
3. As Partes reconhecem que as acções concretas de 
colaboração que desejam pôr em prática irão, 
provavelmente, exigir a assinatura de contratos 
autónomos. Em particular, estes contratos específicos 
terão de ser assinados pela entidade que, no âmbito da 
organização de cada uma das Partes, seja competente para 
cada caso. Tal poderá significar que, relativamente à 
Microsoft, o acordo específico seja assinado pela 
Microsoft Portugal ou por outra entidade do Grupo 
Microsoft. No presente Protocolo, a Microsoft Portugal 
não representa nem vincula juridicamente nenhuma 
entidade do Grupo Microsoft. 

 
Cláusula 2ª 
Objectivos 

 
1. São objetivos do presente protocolo: 
 
b) Contribuir para o aumento do conhecimento sobre o 

fenómeno da cidadania digital, com especial enfoque 
para as redes sociais virtuais e o ciberbullying; 

c) Contribuir para a prevenção e análise de situações-
problema e operacionalização de programas de 
prevenção, ao nível do contexto socioeducativo, 
designadamente junto da população especialmente 
vulnerável; 

d) Contribuir para a promoção de práticas que 
privilegiem a prevenção das situações de risco e que 
promovam a cidadania digital responsável e segura, 
junto dos cidadãos mais jovens e da população mais 
vulnerável; 
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e) Promover ações de intercâmbio, tendo como 
finalidade a troca de experiências entre os 
profissionais da Microsoft Portugal e os técnicos da 
CMO da área da Educação, designadamente do 
Projeto SEI! Odivelas; 

f) Fomentar a troca de informação e comunicação de 
documentos que, pelos temas abordados, se revelem 
relevantes para os fins prosseguidos por ambas as 
instituições, ou se integrem no objeto definido na 
Cláusula 1ª; 

g) Promover anualmente as comemorações do Dia da 
Internet Segura, no Município de Odivelas, com 
ações de sensibilização junto da comunidade 
educativa e da população mais vulnerável, e outras 
ações consideradas pertinentes por ambas as partes. 

 
2. O presente Protocolo tem ainda como objetivo a 
concertação de esforços não se estimando custos 
financeiros envolvidos na persecução dos objetivos a que 
ambas as partes se propõem. 

 
Cláusula 3ª 

Responsabilidades do Município de Odivelas 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a: 
 
a) Incluir o logótipo/referência do Segundo Outorgante 

em documentação e divulgação associada a projetos 
comuns; 

b) Divulgar atividades conjuntas no seu site; 
c) Promover a divulgação do apoio prestado pelo 

Segundo Outorgante a projetos da CMO nos órgãos 
de comunicação social; 

d) Preparar e elaborar atividades conjuntas com o 
Segundo Outorgante, como sejam reuniões, oficinas, 
seminários, formações e outros eventos 
socioeducativos considerados relevantes por ambas as 
partes, especialmente junto da população mais 
vulnerável; 

e) Disponibilizar voluntários para as atividades 
desenvolvidas pelo Segundo Outorgante no 
Município de Odivelas, no âmbito do objeto definido 
na cláusula 1ª, tendo em conta a disponibilidade dos 
técnicos e dos respetivos serviços da CMO; 

f) Envolver-se ativamente nas comemorações anuais do 
Dia da Internet Segura, no Município de Odivelas, no 
âmbito do presente protocolo. 

 
Cláusula 4ª 

Responsabilidades da Microsoft Portugal 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 
a) Divulgar atividades conjuntas no seu site oficial da 

área da Educação; 
b) Preparar e elaborar atividades conjuntas com o 

Primeiro Outorgante, como sejam reuniões, oficinas, 
seminários, formações e outros eventos 
socioeducativos considerados relevantes por ambas as 

partes, especialmente junto da população mais 
vulnerável; 

c) Desenvolver conteúdos para programas de prevenção 
e ações de sensibilização na área da cidadania digital 
junto da comunidade educativa e da população mais 
vulnerável do Concelho de Odivelas, no âmbito das 
comemorações anuais do Dia da Internet Segura e 
outros programas acordados entre ambas as partes; 

d) Promover e estabelecer a comunicação e a 
interligação entre o Primeiro Outorgante e 
instituições e/ou organismos com relevância e 
interesse na área da educação em geral e da cidadania 
digital em particular; 

e) Conceder acesso privilegiado a pessoas indicadas pelo 
Primeiro Outorgante nas atividades promovidas pelo 
Segundo Outorgante, no âmbito do objeto definido 
na cláusula 1.ª; 

f) Selecionar, formar e disponibilizar voluntários para as 
atividades desenvolvidas pelo Segundo Outorgante 
no Município de Odivelas, no âmbito do objeto 
definido na cláusula 1ª; 

g) Dar conhecimento ao Primeiro Outorgante, dos 
nomes e da formação académica e profissional dos 
voluntários referidos na alínea f) da Cláusula 4ª, assim 
como outras informações consideradas pertinentes 
por ambas as partes; 

h) Manter as reuniões necessárias para a execução das 
atividades propostas no presente protocolo, 
convocadas por qualquer um dos Outorgantes e 
tendo em conta a disponibilidade de ambas as partes. 

 
Cláusula 5ª 

Gestão do protocolo 
 

a) Todos os programas e projetos a prosseguir pelos 
Outorgantes, ao abrigo do presente Protocolo serão 
dirigidos por uma coordenação conjunta, constituída 
por um representante designado por cada Parte; 

b) O Primeiro e o Segundo Outorgantes realizarão no 
mínimo duas reuniões, a cada ano de vigência do 
protocolo, de modo a definirem os objetivos a 
prosseguir, as iniciativas a implementar e a sua 
avaliação periódica, em função dos princípios 
exarados no presente Protocolo. 

 
Cláusula 6ª 

Recursos Abrangidos 
 

a) As atividades a desenvolver ao abrigo do Protocolo 
não envolverão custos de qualquer natureza para o 
Primeiro Outorgante; 

b) Os recursos logísticos e técnicos inerentes às 
atividades comuns previamente programadas, serão 
acordados entre as duas Partes. 
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Cláusula 7ª 
Vigência 

 
1. O presente Protocolo tem a duração de dois anos e 
entra em vigor após a data da sua publicação no Boletim 
Municipal e aquando da data da sua assinatura. 
 
2. A qualquer momento que entendam oportuno e por 
acordo mútuo assinado pelas Partes, pode a presente 
cláusula ser revista ou o presente Protocolo ser 
prorrogado, mediante aprovação em Reunião de Câmara e 
respetiva publicação no Boletim Municipal. 
 
Odivelas, ______ de ___________ de 201__ 

 
 

Pela CMO Pela Microsoft Portugal 
A Presidente da Câmara 

 
(A Procuradora) 

_________________________ ____________________ 
(Susana Carvalho Amador, Dr.ª) (Cláudia Fonseca, Dr.ª)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DO OLIVAL BASTO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Dia para a Terceira Idade do Olival Basto, no 
âmbito do disposto na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 6 de Fevereiro, durante 
todas as segundas-feiras do ano de 2013, no período das 
14h às 16h, para a deslocação de Enfermeira, em serviço 
de voluntariado, ao referido Centro de Dia, com um custo 
total estimado em €1.760,01, de acordo com o proposto 
na informação nº Interno/2013/153, de 2013.01.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Junta de Freguesia de Odivelas, no âmbito do 
disposto na alínea b) do número 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, a realizar no dia 31 de janeiro 
de 2013, para deslocação de crianças do Centro Infantil da 
Arroja ao Teatro Tivoli, em Lisboa, com um custo total 
estimado em €103,64, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/246, de 2013.01.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

MOVIMENTO ODIVELAS NO CORAÇÃO 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/156, de 2013.01.08: 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Movimento Odivelas no Coração, no 
âmbito do disposto na alínea b) do número 4 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, para 
deslocação a Lisboa (ao Banco Alimentar Contra a Fome), 
a realizar todas as primeiras terças-feiras de cada mês do 
ano de 2013, com um custo total estimado em €701,04; 
Ratificação da atribuição de um apoio, sob a forma de 
transporte municipal, autorizada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, em despacho datado de 
2012.12.28, ao Movimento Odivelas no Coração, no 
âmbito do disposto na alínea b) do número 4 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, para 
deslocação a Lisboa (ao Banco Alimentar Contra a Fome), 
realizado no dia 4 de janeiro de 2013, com um custo total 
estimado em €58,42.  
 
(Aprovado e Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 1050/RC 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/2000, LOTE 13 

BAIRRO QUINTA DA BARROCA - FREGUESIA DE FAMÕES 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2000, referente ao 
lote 13, do Bairro Quinta da Barroca, em nome de 
António Fernando Pereira Rodrigues. A presente 
proposta de alteração ao alvará de loteamento consiste no 
aumento de um fogo e introdução de cave e sótão no 
quadro urbanimétrico, justificado em memória descritiva 
que a moradia encontra-se construída há mais de 16 anos 
com os dois fogos e com dois pisos acima da cota de 
soleira, um sótão e uma cave, sendo a cave e sótão 
destinados a arrumos, nos termos da informação técnica 
do setor de arquitetura n.º 199/RD/DRU/DGOU/12, de 
2012-09-07 e de acordo com o proposto a folhas 991 do 
processo. 
 
Parâmetros urbanísticos alterados 
Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

 Alvará n.º 7/2000 Alteração ao Alvará n.º 
7/2000 

Lot
e 

Pisos Nº de Fogos Pisos Nº de Fogos 

13 2 1 Cv+2P+S 2 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
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Aos parâmetros urbanísticos totais do bairro 
 

 Alvará n.º 7/2000 Alteração ao 
Alvará n.º 7/2000 

Número total de 
fogos 56 57 

Densidade 
habitacional 21.50 f/há 21.88 f/há 

Nº de 
estacionamento no 
interior dos lotes 

51 52 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 2320/DEP 
ALTERAÇÃO DO PROJETO URBANO DA ARROJA E ADITAMENTO 

AO ALVARÁ MUNICIPAL DE LOTEAMENTO N.º 2/2005/DPU 
 

Alteração do Projeto Urbano da Arroja, bem como o 
aditamento ao alvará de loteamento municipal n.º 
2/2005/DPU, nas condições constantes da informação 
n.º 001/DPUPE/DG/SS/13, de 2013-01-04, e de acordo 
com o proposto na informação n.º 
001/DPUPE/FL/2013, de 2013-01-08, que constam do 
processo. 
 
“(…)Assim, encontra-se o presente processo em 
condições de ser submetido a Reunião de Câmara para 
deliberação sobre: 
 
1. Aprovação da reformulação do projeto urbano, com 
áreas e características indicadas em planta síntese, 
constante a folhas 923 do processo e na qual se propõe: 
 
- a manutenção dos lotes de 1 a 9, 13 a 14 e de 20 a 23; 
- a constituição de um novo lote destinado a atividades 
económicas (Lote 24), com área de 670 m2, e área máxima 
de construção de 1200m2; 
- a redefinição da Parcela A, com 2500m2 de área para 
equipamento, contigua a uma área de 600m2 destinada a 
espaços verdes. 
 
2. Aprovação da emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento e respetivas condições. 
 
3. Indicadores urbanísticos do aditamento ao alvará: 
 
- Área Total do Prédio a Lotear – 42.112,70m2; 
- Área Total de Construção – 28.648,60 m2; 
- Área Total de Construção Habitacional – 23.277,60m2; 
- Área Total de Construção de Atividades Económicas – 
3999m2; 
- Número de Lotes – 16; 
- Área Total dos Lotes Destinados a Construção – 
7.392m2; 
- Número de Fogos – 238; 

- Áreas de Cedência ao domínio público, destinadas a 
Espaços Verdes de Utilização Coletiva – 7.171,90 m2; 
- Área de Cedência ao domínio público para arruamentos, 
estacionamentos e passeios – 24.145,80 m2; 
- Área de Cedência ao domínio público, destinadas a 
Equipamentos de Utilização Coletiva, parcelas A e D – 
3.403m2. (…)” [Informação n.º 001/DPUPE/DG/SS/13, de 2013-01-

04, página 2.] 
 
(Aprovado por maioria) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 24 de janeiro de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 
 

 
 

SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO 
PÚBLICO E RECOLHA DE EFLUENTES 

 
Proposta de Concessão da Exploração e Gestão dos 
Sistema de Distribuição de Água para Consumo Público e 
Recolha de Efluentes do Concelho de Odivelas, bem 
como as respetivas Peças Procedimentais, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2013/748, de 
2013.01.21: 
 
Sob o ponto de vista de eventual encargo, o contrato não 
pressupõe acarretar despesas para o Município em toda a 
sua vida de execução, com exceção do que respeita à 
recolha de águas pluviais, e comissão de acompanhamento 
da concessão, serviços que podem assumir tratamento 
autónomo, ainda que inseridos no âmbito do contrato de 
concessão, pelo que não implica na necessidade de ser 
prestada a informação de cabimento ou assunção de 
compromisso; 
 
Júri do concurso, com os seguintes elementos:  
 
Como membros efetivos:  
 
-Dr. Hernâni Boaventura, Diretor Municipal, que 
presidirá;  
-Dra. Manuela Seringa, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, que substitui o 
presidente nas suas faltas ou impedimentos;  
-Dra. Regina Meneses, Diretora do Departamento de 
Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente; 
 
Como membros suplentes:  
 
-Eng.º Luís Jorge, Diretor do Departamento de Obras 
Municipais, Habitação e Transportes; 

-Engª Teresa Reis, Técnica Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas; 
 
O júri será assessorado e apoiado por serviços de auditoria 
e consultoria contratados pela Câmara Municipal no 
âmbito da tramitação do procedimento, até à adjudicação. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DENÚNCIA DE ACORDO 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXISTENTE COM OS SMAS DO 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 
Proposta de denúncia do acordo de prestação de serviços 
existente com o SMAS do Município de Loures, incluindo 
o relativo à gestão e recolha de resíduos sólidos urbanos, 
com um pré-aviso de 18 meses, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/801, de 
2013.01.21. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 44/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Diretor de 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial, João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano 
 
Nos termos do artigo 70.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, 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 de 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial, JOÃO MIGUEL DE MELO SANTOS 
TABORDA SERRANO, Licenciado em Direito, com 
possibilidade para subdelegar, as competências abaixo 
discriminadas no âmbito da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, nomeadamente para: 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2.Autorizar férias dos trabalhadores, 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 n.ºs 3 e 4, do 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, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pela Lei 

n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro e pela Lei n.º 66/2012, 
de 31 de dezembro; 
 
5.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; 
 
6.Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição de documentos aos interessados, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei. 
 
Mais delego no Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial, as competências que a 
seguir se enunciam no âmbito da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, para serem exercidas em relação a 
todas as unidades orgânicas do Município: 
 
1.Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido 
por motivo de doença, bem como o exercício de funções 
que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
2.Propor a verificação domiciliária de doença nos termos 
do artigo 190.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º e 
117.º, do Anexo II que o Regulamenta; 
 
3.Solicitar a verificação domiciliária da doença, nos termos 
do artigo 33.º, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de 
março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de agosto, 
pelos Decretos-Leis n.ºs 503/99, de 20 de novembro, 70-
A/2000, de 5 de maio, 157/2001, de 11 de maio, 
169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, 
pelas Leis n.ºs 59/2008, de 11 de setembro, e 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 
de março e pala Lei 66/2012, de 31 de dezembro, bem 
como mandar submeter os trabalhadores a juntas médicas; 
 
4.Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória quanto 
à gestão e direção dos recursos humanos afetos aos 
serviços municipais, designadamente: 
a)Elaboração de propostas sobre políticas de pessoal;  
b)Elaboração dos programas de provas de conhecimentos 
gerais e específicos, nos termos do artigo 9.º, da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 
145-A/2011, de 6 de abril; 
 
c)Instrução dos procedimentos administrativos tendentes 
à constituição da relação jurídica de emprego público, a 
qualquer título; 
 
d)Instrução dos procedimentos relativos à administração 
do pessoal, designadamente, concursos de admissão e de 
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acesso, aposentações, exonerações, licenças sem 
remuneração, acumulação de funções e estatuto de 
trabalhador estudante. 
 
5.Autorizar a mobilidade de trabalhadores entre unidades 
orgânicas; 
 
6.Autorizar os pedidos de Estatuto de Trabalhador 
Estudante; 
 
7.Autorizar a frequência de estágios curriculares que se 
considerem de manifesto interesse para a Câmara 
Municipal; 
 
8.Proceder ao indeferimento dos pedidos de mobilidade 
geral, nomeadamente mobilidades internas na categoria, 
mobilidades intercategoriais e intercarreiras, bem como 
cedências de interesse público, de trabalhadores de outros 
Organismos para a Câmara Municipal de Odivelas; 
 
9.Autorizar a divulgação de expediente/informação no 
âmbito dos recursos humanos e formação, na internet e 
intranet; 
 
10.Estudar, propor e regulamentar os horários de trabalho 
numa perspetiva de aumento da sua flexibilidade e da 
melhoria do atendimento dos munícipes e pôr em prática 
um adequado sistema de controlo de assiduidade; 
 
11.Preparar o orçamento anual do pessoal e informação 
que fundamente as alterações ao quadro de pessoal que se 
verifiquem necessárias; 
 
12.Assegurar o atendimento dos trabalhadores em matéria 
de recursos humanos; 
 
13.Assegurar o acolhimento e integração dos 
trabalhadores nos serviços municipais. 
 
14.Assegurar a gestão dos seguros dos trabalhadores ao 
serviço do Município; 
 
15.Assegurar, de forma integrada, as atividades relativas à 
Saúde Ocupacional, Higiene e Segurança dos 
trabalhadores municipais; 
 
16.Promover uma política de Saúde Ocupacional e 
assegurar a manutenção e desenvolvimento do Serviço de 
Saúde dos trabalhadores municipais; 
 
17.Proceder periodicamente ao levantamento das 
necessidades de formação; 
 
18.Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 
(interna e externa) e os respetivos orçamentos; 
 
19.Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 
outros, de financiamento da formação profissional na 

Administração Pública e coordenar ações com as 
entidades gestoras desses programas; 
 
20.Organizar e acompanhar as atividades de formação 
planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 
 
21.Informar da utilidade para o Município de propostas de 
frequência de ações de formação externa, emitidas pelos 
diversos serviços e promover os correspondentes 
procedimentos administrativos; 
 
22.Proceder à avaliação dos resultados práticos das ações 
de formação realizadas ao nível do desempenho dos 
trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 
 
23.Elaborar o Relatório anual de formação; 
 
24.Autorizar a autoformação, requerida nos termos do 
artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março, 
alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 70-A/2000, de 5 de maio 
e 174/2001, de 31 de maio; 
 
25.Autorizar a formação externa que não implique custos 
para o Município; 
 
26.Gerir o Refeitório Municipal. 
 
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. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 45/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas na Coordenadora do 
Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, Maria de Fátima da Cruz Simões Estêvão 
 
Nos termos do artigo 70.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, 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 na Senhora 
Coordenadora do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, MARIA DE FÁTIMA 
DA CRUZ SIMÕES ESTÊVÃO, Técnico Superior do 
Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, as 
competências abaixo discriminadas, que serão exercidas 
no âmbito desta Unidade Orgânica flexível, 
nomeadamente para: 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2.Autorizar férias dos trabalhadores, 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 n.ºs 3 e 4, do 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 termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
5.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, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pela Lei 
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro e pela Lei n.º 66/2012, 
de 31 de dezembro; 
 
6.Propor ao Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial a autorização do abono de 
vencimento de exercício perdido por motivo de doença; 
 
7.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; 
 

8.Competências genéricas de gestão para instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo do 
respetivo Gabinete devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respetiva conclusão e a execução das suas 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em edital 
dos atos administrativos, quando obrigatórios; 
 
9.Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição de documentos aos interessados, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
10.Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante; 
 
11.Promover junto da população, especialmente da do 
Município, e demais instituições, a imagem do Município 
enquanto instituição aberta e eficiente ao serviço exclusivo 
da comunidade; 
 
12.Promover a comunicação eficiente e útil entre os 
munícipes e o Município, estimulando o diálogo 
permanente, a responsabilização coletiva e a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados; 
 
13.Produzir e difundir informação escrita e audiovisual 
relativa à atividade dos Órgãos e Serviços Municipais; 
 
14Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de 
comunicação social nacionais, regionais e locais, com vista 
à difusão de informação municipal; 
15.Realizar, ou encomendar, estudos e sondagens de 
opinião pública relativos à vida local; 
 
16.Promover a imagem pública dos Serviços, dos edifícios 
municipais e do espaço público, solicitando, para o efeito, 
a intervenção dos competentes serviços municipais; 
 
17.Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e 
atos oficiais do Município; 
 
18.Organizar as deslocações oficiais do Presidente e 
Vereadores, no país e no estrangeiro, e a receção e estadia 
de convidados do Município; 
 
19.Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 
 
20.Assegurar a atividades de produção gráfica e 
audiovisual e os suportes técnicos da sua difusão. 
 
21.Promover a melhoria da qualidade dos serviços 
produzidos, desburocratizando procedimentos e 
eliminando formalidades não essenciais, com redução dos 
tempos de espera, no âmbito de uma gradual certificação 
dos serviços municipais no quadro da CAF; 
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22.Melhorar as condições físicas dos locais de trabalho; 
 
23.Aumentar a produtividade dos serviços; 
 
24.Informar os munícipes acerca dos serviços, dos seus 
direitos e garantias;  
 
25.Promover a transparência e responsabilização dos 
serviços e dos colaboradores, facilitando a aproximação 
entre os cidadãos e os serviços municipais; 
 
26.Receber e encaminhar sugestões e reclamações para os 
diversos órgãos e serviços do Município; 
 
27.Articular com os restantes serviços municipais a 
informação necessária para uma adequada e célere 
resolução dos processos em tramitação na Câmara 
Municipal; 
 
28.Proporcionar um atendimento permanente e 
personalizado aos cidadãos no relacionamento entre estes 
e os Serviços Municipais. 
 
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. 
 
O 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 46/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Coordenador do 
Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação do 
Desempenho, Luís Manuel Nascimento Duarte 
 
Nos termos do artigo 70.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, 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 Coordenador 
do Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação do 
Desempenho, LUÍS MANUEL NASCIMENTO 
DUARTE, Licenciado em Direito, as competências 
abaixo discriminadas, que serão exercidas no âmbito desta 
Unidade Orgânica flexível, nomeadamente para: 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2.Autorizar férias dos trabalhadores, 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 n.ºs 3 e 4, do 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 termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
5.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, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pela Lei 
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro e pela Lei n.º 66/2012, 
de 31 de dezembro; 
 
6.Propor ao Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial a autorização do abono de 
vencimento de exercício perdido por motivo de doença; 
 
7.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; 
 
8.Competências genéricas de gestão para instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo do 
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respetivo Gabinete devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respetiva conclusão e a execução das suas 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em edital 
dos atos administrativos, quando obrigatórios; 
 
9.Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição de documentos aos interessados, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
10.Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante; 
 
11.Proceder às inspeções, sindicâncias, inquéritos ou 
processos de meras averiguações que forem determinadas 
pela Câmara Municipal ou pelo Presidente da Câmara; 
 
12.Auditar as contas da autarquia bem como a aplicação 
de fundos disponibilizados aos serviços para 
funcionamento corrente; 
 
13.Avaliar o grau de eficiência e economicidade das 
despesas municipais; 
 
41.Elaborar o seu parecer sobre medidas tendentes a 
melhorar a eficiência dos serviços e a modernização do 
seu funcionamento, dirigindo o seu parecer aos órgãos da 
autarquia; 
 
15.Averiguar os fundamentos de queixas, reclamações ou 
petições de munícipes sobre o funcionamento dos 
serviços municipais, propondo, sempre que for caso disso, 
medidas destinadas a corrigir procedimentos julgados 
incorretos, ineficazes, ilegais ou violadores dos direitos ou 
interesses legalmente protegidos; 
 
16.Assegurar os procedimentos relativos à avaliação do 
desempenho dos trabalhadores do Município, em 
conformidade com o previsto no Sistema Integrado de 
Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública. 
 
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. 
 
O 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 47/PRES/2013 
 
Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas, David Abel Viegas Martins 
 
Nos termos 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, 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 Chefe de Divisão de Transportes e 
Oficinas, DAVID ABEL VIEGAS MARTINS, 
Licenciado em Direito, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito da respetiva 
Divisão: 
 
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 
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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.Decidir a respeito de requisições internas de transporte; 
 
7.Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a essa formalidade; 
 
8.Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
9.Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
10.Competência genérica de gestão e instrução dos 
procedimentos e processos administrativos a cargo do 
respetivo serviço, devendo tomar as medidas que visem 
acelerar a respetiva conclusão e a execução das decisões; 
 
11.Receber, processar e informar a respeito de 
correspondência dirigida à Divisão de Transportes e 
Oficinas e a que me for pessoalmente dirigida que se refira 
a atividades daquela unidade orgânica; 
 
12.Autorizar deslocações em serviço no País; 
 
13.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; 
 
14.Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de 
viaturas e máquinas do Município; 
 
15.Manter o controlo técnico do equipamento mecânico 
afeto, em termos operacionais e patrimoniais, a outras 
unidades orgânicas; 
 
16.Assegurar as atividades de manutenção do parque de 
viaturas e máquinas do Município; 
 
17.Prestar apoio nas áreas técnicas para que esteja dotada, 
aos outros serviços municipais; 
 
18.Definição das cláusulas contratuais da carteira de 
seguros relativos a todas as viaturas e máquinas 
municipais; 
 
19Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos os 
procedimentos tendo em vista a defesa dos interesses 
municipais. 
 
 

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 48/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Notário Privativo 
 
No exercício das minhas competências próprias, em 
conformidade com a alínea b), 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, conjugado com o 
disposto no artigo 30.º, da Estrutura Orgânica Flexível da 
Câmara Municipal de Odivelas, publicada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23, em 11 de 
dezembro de 2012, designo o licenciado em Direito, 
HERNÂNI SILVINO VILELA BOAVENTURA, 
Notário Privativo do Município de Odivelas, o qual 
passará a lavrar os atos notariais expressamente previstos 
pelo Código do Notariado. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 49/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Oficial Público 
 
No exercício das minhas competências próprias, em 
conformidade com a alínea c), do n.º 2, do artigo 68.º, 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, 
designo a licenciada em Administração Regional e 
Autárquica, LINA MARIA PALMA DO 
NASCIMENTO, Oficial Público do Município de 
Odivelas, a qual passará a lavrar todos os contratos em 
que a lei não preveja expressamente a celebração de 
escritura. 
 
O 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 50/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Oficial Público em substituição 
 
No exercício das minhas competências próprias, em 
conformidade com a alínea c), do n.º 2, do artigo 68.º, 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, 
designo a licenciada em Direito, MARIA HELENA 
PAULO DA CUNHA FREITAS, Oficial Público do 
Município de Odivelas, em substituição da Sra. Dra. Lina 
Maria Palma Nascimento, a qual passará, nas faltas e 
impedimentos desta, a lavrar todos os contratos em que a 
lei não preveja expressamente a celebração de escritura. 
 
O 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 51/PRES/2013 
 

Assunto: Alteração da redação do Despacho n.º 
1/PRES/2013, de 2 de janeiro 
 
Na sequência do meu despacho n.º 1/PRES/2013, de 2 
de janeiro, e ao abrigo do disposto no artigo 147.º, do 
Código de Procedimento Administrativo, procedo à 
alteração do referido Despacho, no qual deverá 
considerar-se o seguinte: 
 
No ponto 14, da parte II, onde se lê: 

“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 espetáculos e de 
divertimentos públicos” 
 
Deve ler-se: 
 
“14. As competências previstas no artigo 9.º, n.º 4 e no 
artigo 12.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de 
dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 268/2009, de 
29 de setembro, e 48/2011, de 1 de abril, e 204/2012, de 
29 de agosto, que regula a instalação e funcionamento dos 
recintos de espetáculos e de divertimentos públicos, e 
artigos 13.º, 15.º e 16.º, do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29 de setembro, quanto ao licenciamento de recintos 
itinerantes e improvisados” 
 
No ponto 17, da parte II, onde se lê: 
 
“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 
respetivos procedimentos no âmbito do Regime de 
Exercício da Atividade Industrial (REAI), com a 
possibilidade de subdelegação.” 
 
Deve ler-se: 
 
“17. A competência prevista no Decreto-Lei n.º 69/2003, 
de 10 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 233/2004, 
de 14 de dezembro, 72/2006, de 24 de março, 174/2006, 
de 25 de agosto, e 183/2007, de 9 de maio, com exclusão 
da matéria referente à fiscalização, medidas cautelares e 
sanções.” 
 
No ponto 11, da parte III, onde se lê: 
 
“11. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 16 de dezembro, com a possibilidade de 
subdelegação, designadamente:” 
 
Deve ler-se: 
 
“11. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro, alterado pelos Decretos-
Leis n.ºs 156/2004, de 30 de junho, 9/2007, de 17 de 
janeiro, 114/2008, de 1 de julho, e 48/2011, de 1 de abril 
e 204/2012, de 29 de agosto, com a possibilidade de 
subdelegação, designadamente:” 
 
Na alínea e), do n.º 11, da parte III, onde se lê: 
 
“e) A prevista no artigo 35.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da atividade de agências de 
venda de bilhetes para espetáculos públicos;” 
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Deve ler-se: 
 
“e) A prevista no artigo 39.º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da atividade de fogueiras.” 
 
Aditamento dos n.ºs 18 e 19, na parte II 
 
18. A competência prevista no Decreto-Lei n.º 209/2008, 
de 29 de Outubro, no âmbito do regime do exercício da 
atividade industrial, com exclusão da matéria referente à 
fiscalização, medidas cautelares e sanções. 
 
19. A competência prevista no Decreto-Lei n.º 169/2012, 
de 1 de agosto, relativamente ao Sistema de Indústria 
Responsável, com exclusão da matéria referente à 
fiscalização, medidas cautelares e sanções. 
 
Consideram-se eliminadas as alíneas f) e g), do n.º 11, 
da parte III. 
 
O despacho produz efeitos a partir da data de 2 de janeiro. 
 
Odivelas, 14 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 52/PRES/2013 
 

Assunto: Alteração da redação do Despacho n.º 
4/PRES/2013, de 2 de janeiro 
 
Na sequência do meu despacho n.º 4/PRES/2013, de 2 
de janeiro, e ao abrigo do disposto no artigo 147.º, do 
Código de Procedimento Administrativo, procedo à 
alteração do referido Despacho, no qual deverá 
considerar-se o seguinte: 
 
Na alínea l), do ponto 1, da parte I, onde se lê: 
 
“l) Assegurar a remoção de viaturas em estacionamento 
abusivo e/ou abandonadas e proceder à tramitação 
administrativa e destino final das mesmas” 
 
Deve ler-se: 
 
“l) Assegurar a remoção de viaturas em estacionamento 
abusivo e/ou abandonadas e proceder à tramitação 
administrativa e destino final das mesmas, bem como 
desencadear, nos termos do disposto no Código da 
Estrada e nos Regulamentos Municipais as ações 
necessárias ao bloqueamento e remoção de veículos que 
se encontrem em estacionamento abusivo, indevido ou 
em transgressão, lavrar os respetivos Autos de Notícia, 
bem como proceder às intimações e notificações nos 
termos do previsto no Código da Estrada” 
 
 

No ponto 41, da parte II, onde se lê: 
 
“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” 
 
Deve ler-se: 
 
“41. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 16 de dezembro, 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, não sendo subdelegáveis as 
competências de aplicação de coimas e sanções 
acessórias” 
 
O despacho produz efeitos a partir da data de 2 de janeiro. 
 
Odivelas, 14 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 53/PRES/2013 
 
Assunto: Composição do Conselho de Coordenação da 
Avaliação S.I.A.D.A.P. 

Ano 2013/2014 
 
Tendo em vista a aplicação do Sistema Integrada de 
Avaliação de Desempenho da Administração Pública 
(SIADAP), no ano de 2013 / 2014, determino, de acordo 
com o disposto no nº 2, do artigo 21º, do Decreto – 
Regulamentar nº 18/2009, de 4 de Setembro, diploma que 
adaptou à Administração Local a Lei nº 66-B/2007, de 28 
de Dezembro e nº 3, do artigo 3º, do Regulamento do 
Conselho de Coordenação da Avaliação, que o C.C.A. seja 
integrado pelos seguintes elementos; 
 
a)Presidente da Câmara Municipal; 
 
b)Vereadores em exercício de funções a tempo inteiro; 
 
c)Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral, Dr. 
Hernani Boaventura; 
 
d)Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos 
Taborda Serrano; 
 
e)Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas, Dra. Ana Isabel Cosme Gomes; 
 
f)Chefe da Divisão de Habitação e Inovação Social, Dra. 
Carla Maria Rodrigues Barra da Silva; 
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g)Chefe da Divisão de Juventude e Desenvolvimento 
Socioeducativo, Dr. José António dos Remédios Janeiro. 
 
Odivelas, 14 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 54/PRES/2013 
 
Assunto: Extinção de procedimentos para provimento de 
cargos de Diretor do Departamento, de Chefe de Divisão 
e de Coordenador de Gabinete, nível equiparado a Chefe 
de Divisão 
 
 
Considerando que: 
 
1 – A entrada em vigor da estrutura orgânica da CMO e 
respetiva estrutura flexivel, 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, publicada no Diário da República n.º 
252, II Série, de 31 de dezembro de 2012, procedeu à 
reorganização das diversas unidades orgânicas; 
 
2 – A reorganização da unidade orgânica constitui 
fundamento para a cessação da comissão de serviço, nos 
termos da alínea c), do n.º 1, do art. 25.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, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, 
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto; 
 
3 – Nos termos do n.º 1, do art.112.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações do 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, o procedimento 
extingue-se quando o órgão competente para a decisão 
verificar que a finalidade a que ele se destinava ou o 
objecto da decisão se tornaram impossíveis ou inúteis;  
 
 
Determino a extinção dos procedimentos para os 
seguintes cargos: 
 
 
- Diretor do Departamento de Administração Jurídica e 
Geral; 
- Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico; 
- Diretor do Departamento de Educação, Juventude e 
Cultura; 
- Diretor do Departamento de Ambiente e Transportes; 
- Diretor do Departamento de Habitação e Saúde; 
 

 
- Chefe da Divisão Jurídica; 
- Chefe da Divisão Administrativa; 
- Chefe da Divisão de Licenciamentos; 
- Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal; 
- Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Formação; 
- Chefe da Divisão Financeira; 
- Chefe da Divisão de Aprovisionamento; 
- Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial; 
- Chefe da Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e 
Projetos Co-Financiados; 
- Chefe da Divisão de Gestão e Habitação Social; 
- Chefe da Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação; 
- Chefe da Divisão de Promoção e Saúde; 
- Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras 
Particulares; 
- Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana; 
- Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes; 
- Chefe da Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais; 
- Chefe da Divisão de Estudos e Projetos; 
- Chefe da Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos; 
- Chefe da Divisão de Planeamento e Intervenção 
Socioeducativa;  
- Chefe da Divisão de Desenvolvimento Socioeducativo; 
- Chefe da Divisão de Desenvolvimento Desportivo; 
- Chefe da Divisão de Cultura, Turismo e Património 
Cultural; 
- Chefe da Divisão de Bibliotecas; 
- Chefe da Divisão de Ambiente e Valorização 
Paisagística; 
- Chefe da Divisão de Parques e Jardins; 
- Chefe da Divisão de Controlo Ambiental; 
- Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas; 
 
 
- Coordenador do Gabinete Veterinário Municipal, nível 
equiparado a Chefe de Divisão; 
- Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna e de 
Avaliação de Desempenho, nível equiparado a Chefe de 
Divisão; 
- Coordenador do Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento, nível euiparado a Chefe de Divisão; 
- Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Cívil, 
nível equiparado a Chefe de Divisão; 
- Coordenador do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, nível equiparado a Chefe 
de Divisão; 
- Coordenador do Gabinete para a Igualdade e Minorias, 
nível equiparado a Chefe de Divisão; 
- Coordenador do Gabinete de Coesão e Inovação Social, 
nível equiparado a Chefe de Divisão. 
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 Mais determino que se proceda à notificação do júri dos 
respetivos procedimentos, caso o mesmo já se mostre 
constituído. 
 
Odivelas, 17 de janeiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 56/PRES/2013 
 

Assunto: Receção e Validação de Faturas 
 
Considerando as novas exigências decorrentes da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso, determino que: 
 
1. À exceção da Secção de Expediente e Apoio 

Logístico, a Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento (DFA) é a única unidade orgânica 
autorizada a rececionar faturas. 

 
2. As faturas indevidamente recebidas nos outros 

serviços municipais terão de ser reencaminhadas para 
a DFA, no prazo máximo de 2 dias úteis, após a sua 
receção. 

 
3. Os documentos relativos as despesas urgentes e 

inadiáveis, devidamente fundamentadas, devem ser 
enviados à DFA em 24 horas, de modo a permitir 
efetuar o compromisso até às 48 horas posteriores à 
realização da despesa. 

 
4. Os documentos relativos a despesas em que estejam 

em causa situações de excecional interesse público ou 
a preservação da vida humana, devem ser enviados à 
DFA em 5 dias úteis, de modo a permitir efetuar o 
compromisso no prazo de 10 dias após a realização 
da despesa. 

 
5. Os pedidos de validação de faturas emitidos pela 

DFA, deverão ser respondidos no prazo máximo de 
5 dias úteis. 

 
Odivelas, 25 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 57/PRES/2013 
 

Assunto: Tramitação processual da assunção de 
compromissos no âmbito da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso – LCPA 
 
Com a publicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 
(LCPA), foram aprovadas as regras aplicáveis à assunção 
de compromissos e aos pagamentos em atraso das 
entidades públicas.  
 
Assim, os dirigentes das entidades não podem assumir 
compromissos que excedam os fundos disponíveis a três 
meses, sendo que, a título excecional, podem ser 
acrescidos temporariamente aos fundos disponíveis outros 
montantes, desde que expressa e previamente autorizados 
pela entidade competente.  
 
Por outro lado, a execução orçamental não pode conduzir, 
em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos 
em atraso, sob pena de serem aplicados, às entidades que 
violem estas regras, limites ao apuramento dos fundos 
disponíveis.  
 
Sempre que a autorização de compromissos não tenha 
sido precedida dos requisitos previstos no artigo 5º da 
LCPA, tem como consequência que os dirigentes, gestores 
e responsáveis pela contabilidade, incorrem em 
responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, 
sancionatória e/ou reintegratória, nos termos da legislação 
em vigor. 
 
Assim, determino a seguinte tramitação processual 
relativamente à assunção de novos compromissos: 
 
1. O registo de compromissos é precedido do processo 

de cabimentação, fase da despesa que não sofre 
qualquer alteração, continuando a ter por referência o 
orçamento anual da entidade, líquido de cativos, 
devendo ser cabimentadas todas as despesas 
prováveis.  

 
2. Antes da adjudicação, o processo deverá ser enviado 

ao DJGFP/DFA que verificará a existência de 
Fundos Disponíveis, emitindo para tanto uma 
declaração de existência de Fundos Disponíveis, que 
terá como limite máximo de validade o último dia do 
mês em que é emitida. 

 
3. Existindo fundos disponíveis, o processo será 

devolvido à entidade com competência para 
autorização da despesa, com a devida declaração, e só 
nessa fase deverá o compromisso ser autorizado. 

 
4. O processo deve posteriormente ser reencaminhado 

ao DJGFP/DFA, para que o mesmo seja registado 
no sistema contabilístico dentro da data limite da 
declaração, emitindo um número único e sequencial 
de compromisso, sendo que este número terá 
obrigatoriamente de ser refletido na nota de 
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encomenda, contrato, ou documento equivalente, 
sem o que o compromisso não é válido, ou seja, sem 
este número de compromisso, o contrato ou a 
obrigação subjacente são nulos. 

 
5. Ultrapassada a data de validade da declaração, a 

mesma perde efeitos, devendo ser solicitada nova 
verificação de existência de fundos disponíveis. 

 
6. Quanto a despesas urgentes e inadiáveis, (vulgo 

ratificação de faturas) a assunção do compromisso 
deve obrigatoriamente ser efetuada até às 48 horas 
posteriores à realização da despesa, sendo que o não 
cumprimento deste prazo resulta no incumprimento 
do DL 127/2012, e consequentemente, quem 
autorizar este compromisso incorre em 
responsabilidade civil, criminal, disciplinar e 
financeira, sancionatória e ou reintegratória, nos 
termos da legislação em vigor. 

 
7. Nas situações em que estejam em causa o interesse 

público ou a preservação da vida humana, a assunção 
do compromisso é efetuada no prazo de 10 dias após 
a realização da despesa 

 
Odivelas, 25 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 58/PRES/2013 
 

Assunto: Processos de Execução Fiscal 
 
Considerando: 
 
• Que o artigo 56º da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, 
estabelece que compete aos órgãos executivos a cobrança 
coerciva das dívidas às autarquias locais provenientes de 
taxas, encargos de mais-valias e outras receitas de natureza 
tributaria que aquelas devam cobrar, aplicando-se o 
Código do Procedimento e Processo Tributário, aprovado 
pelo Decreto-Lei 433/99, de 26 de outubro, com as 
necessárias adaptações; 
 
• Que nos termos do nº 2 do artigo 12º da Lei nº 53 – 
E/2006, de 2 de dezembro, as dividas que não forem 
pagas voluntariamente serão objeto de cobrança coerciva 
através de processo de execução fiscal; 
• Que de acordo com o artigo 148º do Código do 
Procedimento e Processo Tributário a cobrança das 
dividas atras referidas efetua-se mediante processo de 
execução fiscal; 
 
• Que pelo nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 433/99, de 
26 de outubro, as competências atribuídas aos órgãos 
periféricos locais serão exercidas, nos termos da Lei, no 

caso de tributos administrado por autarquias locais, pela 
respetiva autarquia; 
 
• Que nos termos do nº 2 do art.º 7º do Decreto-Lei nº 
433/99, de 26 de outubro, as competências atribuídas no 
CPPT ao dirigente máximo do serviço ou aos órgãos 
executivos da administração tributária serão exercidas pelo 
presidente da autarquia; 
 
• Que a alínea a) do nº 2 do artigo 68º da Lei 169/99, de 
18 de setembro, na redação dada pela Lei nº 5 – A/2002, 
de 11 de janeiro, atribui ao Presidente da Camara 
Municipal competência para decidir todos os assuntos 
relacionados com a gestão e direção dos recursos 
humanos afetos aos serviços municipais. 
 
Designo, ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 56º da 
Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, do nº 3 do artigo 1º da 
Lei Geral Tributaria, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
398/98, de 17 de dezembro, dos artigos 148º a 150º do 
Código do Procedimento e Processo Tributário, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 433/99, de 26  de outubro e da alínea 
a) do nº 2 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº 5 – A/2002, de 11 de 
janeiro, o Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano, como responsável pelo órgão de execução fiscal 
do Município de Odivelas e nas suas faltas e/ou 
impedimentos a Chefe da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal, Dra. Elizabete Maria Campos 
Lucas. 
 
Designo ainda, nos termos do nº 3 do referido artigo, 
escrivães dos Processos de Execução Fiscal a Técnica 
Superior Paula Cristina da Silva Tavares e nas suas faltas e 
impedimentos o Técnico Superior, Luís Daniel Braga 
Gonçalves da Silva. 
 
Odivelas, 28 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/VSP/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências da 
Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira, no 
Adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal da Vereadora, Sr. 
Rui Manuel Andrade Teixeira 
 
Nos termos do n.º 4 do artigo 73.º da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, e nos artigos 35.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo, e ao abrigo do 
Despacho n.º 06/PRES/2013, referente à Delegação e 
Subdelegação da Exma. Sra. Presidente da Câmara 
Municipal na signatária, subdelego no meu Adjunto, 
Exmo. Sr. Rui Manuel Andrade Teixeira, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito do referido Gabinete nos seguintes termos e 
limites: 
 
1.Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com exceção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2.Autorizar férias mediante os respetivos mapas e 
requerimentos dos trabalhadores afetos ao meu gabinete; 
 
3.Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4.Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos, 
dos trabalhadores afetos ao meu Gabinete; 
 
5.Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no n.º 3 do art.º 40.º do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
 
6.Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município; 
 
7.Autorizar 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, excetuando a autorização dos respetivos 
pagamentos; 
 
8.Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
9.Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competente decisória; 
 

10.Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objectivo de 
preparar o exercício da minha competente decisória; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo nos termos da alínea a) do art.º 
40.º do Código do Procedimento Administrativo, desde 
que as circunstâncias o justifiquem e, bem assim, poderão 
ser revogados quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá assim a subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
subdelegado prestar à subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informação. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho n.º 
01/VSP/2011, datado de 04 de Janeiro de 2011, 
publicado no Boletim Municipal, n.º 1, de 25 de Janeiro de 
2011.  
 
Cumpra-se, nos termos do n.º 5 da parte II do despacho 
n.º 06/PRES/2013, conjugado com o n.º 2 do art.º 37.º 
do Código do Procedimento Administrativo, e para os 
efeitos do art.º 91 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e a rectif. n.º 9/2002, de 5 de Março, dando ao 
presente despacho a devida publicidade. 
 
Odivelas, 21 de Janeiro de 2013 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela 

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho nº 06/PRES/2013, 

 de 02 de Janeiro de 2013. 
Sandra de Sequeiros Pereira 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/VSP/2013 
 
Assunto: Subdelegação de competências na Coordenadora 
do Gabinete de Saúde e Igualdade, Exma. Sra. Arq. Maria 
Manuela Dias dos Santos Henriques. 
 
 
Nos termos dos art.º 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, bem como do n.º 3 do art.º 
16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, subdelego na 
Coordenadora do Gabinete de Saúde e Igualdade, a Exma. 
Sra. Arq. Maria Manuela dos Santos Henriques, a 
competência para a assinatura da correspondência e do 
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expediente necessário à mera instrução dos processos 
integrados nas competências cometidas àquela unidade 
orgânica equiparada a Divisão Municipal por despacho da 
Exma. Sra. Presidente da Câmara. 
 
Cumpra-se, nos termos do n.º 5 da parte II do despacho 
n.º 06/PRES/2013, conjugado com o n.º 2 do art.º 37.º 
do Código do Procedimento Administrativo, e para os 
efeitos do art.º 91 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e a rectif. N.º 9/2002, de 5 de Março, dando ao 
presente despacho a devida publicidade. 
 
O presente despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2013. 
 
Odivelas, 21 de Janeiro de 2013 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela 

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho nº 06/PRES/2013,  

de 02 de Janeiro de 2013. 
Sandra de Sequeiros Pereira 

 
 
 

DESPACHO N.º 1/GVMFF/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, no Senhor Chefe de Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa, Dr. Gabriel 
Davide Lopes Caetano 
 
Nos termos do disposto no art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril. Com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-/2008, de 31 de Dezembro, no art.º 35º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo do 
disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 3/PRES/2013, de 02 de janeiro de 2013, 
pelo presente despacho subdelego no Senhor Chefe de 
Divisão de Planeamento e Intervenção Socioeducativa, 
Dr. Gabriel Davide Lopes Caetano, as competências que 
me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 

2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços; 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo dos respetivos serviços. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
2/GVMFF/2012, datado de 1 de março de 2012, 
publicado no Boletim Municipal, n.º 4, de 6 de março de 
2012. 
 
Odivelas, 4 de janeiro de 2013. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 
Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho n.º 3/PRES/2013, de 

02/01/2013 
Mª Fernanda Franchi 

 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 1 – 29 de janeiro de 2013  

29 
 

 
DESPACHO N.º 2/GVMFF/2013 

 
Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, no Senhor Chefe de Divisão de 
Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo, Dr. José 
António dos Remédios Janeiro 
 
Nos termos do disposto no art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-/2008, de 31 de Dezembro, no art.º 35º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo do 
disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 3/PRES/2013, de 02 de janeiro de 2013, 
pelo presente despacho subdelego no Senhor Chefe de 
Divisão de Juventude e Desenvolvimento Socioeducativo, 
Dr. José António dos Remédios Janeiro, as competências 
que me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito 
da respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços; 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo dos respetivos serviços. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 

existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
 
Odivelas, 4 de janeiro de 2013. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 
Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho n.º 3/PRES/2013, de 

02/01/2013 
Mª Fernanda Franchi 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/GVMFF/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, na Senhora Chefe de Divisão de 
Habitação e Inovação Social, Dra. Carla Maria Rodrigues 
Barra 
 
Nos termos do disposto no art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-/2008, de 31 de Dezembro, no art.º 35º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo do 
disposto no Despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 3/PRES/2013, de 02 de janeiro de 2013, 
pelo presente despacho subdelego na Senhora Chefe de 
Divisão de Habitação e Inovação Social, Dra. Carla Maria 
Rodrigues Barra, as competências que me foram delegadas 
e que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, 
nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar; 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 
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3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços; 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo dos respetivos serviços. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Odivelas, 4 de janeiro de 2013. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 
Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho n.º 3/PRES/2013, de 

02/01/2013 
Mª Fernanda Franchi 

 
 
 

DESPACHO N.º 4/GVMFF/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, no Senhor Adjunto, João Carlos 
Tavares Dias Quintas 
 
Nos termos do art.º 73º, nº 4 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, de acordo com os artigos 35º a 37º do 
Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo do 
disposto no despacho de delegação e subdelegação de 
competências da Senhora Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, n.º 3/PRES/2013, de 02 de janeiro de 2013, 

pelo presente despacho subdelego no Adjunto do meu 
Gabinete de Apoio pessoal, Sr. João Carlos Tavares Dias 
Quintas, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito do referido Gabinete: 
 
1. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores afetos ao 
Gabinete; 
2. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das referidas no artigo 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de 
Setembro; 
3. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
4. Aprovar notas de imprensa, conteúdos programáticos 
das iniciativas dos serviços da signatária em articulação 
com o GCMA. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
2/VMFF/2011, datado de 17 de janeiro de 2011, 
publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 4 de Janeiro de 2013. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. 
Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho 
Amador, através do Despacho n.º 3/PRES/2013, de 

02/01/2013 
Mª Fernanda Franchi 
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DESPACHO N.º 01/VMM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo no Diretor Municipal, Dr. Hernâni Silvino 
Vilela Boaventura 
 
Nos termos do artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua redação atual, do artigo 16º/ n.º 1 da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, dos artigos 35º a 40º do 
Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo do 
disposto no Despacho de Delegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
01/PRES/2013, de 2 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Diretor Municipal, Dr. Hernâni Silvino 
Vilela Boaventura, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito do Setor 
de Património Municipal e Setor Técnico e de 
Seguros, incluídos no Gabinete de Gestão Patrimonial 
e Administração Geral  
 
Assim subdelego, com possibilidade de 
subdelegação em pessoal dirigente, as competências 
que me foram delegadas pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal para: 
 
1.A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
70º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para aprovar e alterar o mapa de férias dos 
trabalhadores da unidade orgânica e restantes decisões 
relativas a férias com respeito pelo interesse do serviço; 
 
2.A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
70º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com exceção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
em Exercício de Funções Públicas; 
 
3.A competência, prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
68º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para promover todas as ações necessárias à 
administração corrente do Património Municipal e à sua 
conservação; 
 
4.A competência, prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 
68º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para promover a publicação das decisões previstas 
no artigo 91º do diploma legal citado. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 

existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a 2 de janeiro de 2012. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
Por delegação e subdelegação de competências da 

Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 01/PRES/2013, de 2 de janeiro, 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/VMM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo no Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo 
Santos Taborda Serrano 
 
Nos termos do artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua redação atual, do artigo 16º/ n.º 1 da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, dos artigos 35º a 40º do 
Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo do 
disposto no Despacho de Delegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
01/PRES/2013, de 2 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial, Dr. João Miguel de 
Melo Santos Taborda Serrano, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito do 
Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico e da 
Secção de Expediente e Apoio Logístico, incluídos 
no Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 
Geral. 
 
Assim subdelego, com possibilidade de 
subdelegação em pessoal dirigente, as competências 
que me foram delegadas pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal para: 
 
1.A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
70º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para aprovar e alterar o mapa de férias dos 
trabalhadores da unidade orgânica e restantes decisões 
relativas a férias com respeito pelo interesse do serviço; 
 
2.A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
70º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com exceção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
em Exercício de Funções Públicas. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a 2 de janeiro de 2012. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
Por delegação e subdelegação de competências da 

Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 01/PRES/2013, de 2 de janeiro, 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/VMM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo na Chefe da Divisão de Licenciamentos, 
Atividades Económicas e Projetos Comparticipados, Dr.ª 
Sandra Maria Nogueira Neto 
 
Nos termos do artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua redação atual, do artigo 16º/ n.º 1 da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, dos artigos 35º a 40º do 
Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo do 
disposto no Despacho de Delegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
01/PRES/2013, de 2 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego na Chefe da Divisão de Licenciamentos, 
Atividades Económicas e Projetos Comparticipados, 
Dr.ª Sandra Maria Nogueira Neto, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito respetiva 
unidade orgânica. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1.A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
70º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para aprovar e alterar o mapa de férias dos 
trabalhadores da unidade orgânica e restantes decisões 
relativas a férias com respeito pelo interesse do serviço; 
 

2.A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
70º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com exceção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
em Exercício de Funções Públicas; 
 
3.Nos meus impedimentos, férias e faltas, as competências 
previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, republicado no Anexo ao Decreto-Lei 
204/2012, de 29 de agosto, designadamente: 
a)A prevista no n.º 1 do artigo 5º, relativamente ao 
licenciamento da atividade de guarda-noturno; 
b)A prevista no artigo 10º, relativamente ao licenciamento 
da atividade de vendedor ambulante de lotarias; 
c)A prevista no artigo 14º, relativamente ao licenciamento 
do exercício da atividade de arrumador de automóveis; 
d)A prevista no artigo 18º, relativamente ao licenciamento 
do exercício da atividade de acampamentos ocasionais; 
e)A prevista no artigo 20º, relativamente ao registo de 
máquinas de diversão; 
f)A prevista no artigo 29º, relativamente ao licenciamento 
do exercício de atividade de realização de espetáculos de 
natureza desportiva e de divertimentos públicos. 
 
4.Nos meus impedimentos, férias e faltas, as competências 
previstas no Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, 
no âmbito do regime do exercício da atividade industrial; 
 
5.Nos meus impedimentos, férias e faltas, as competências 
previstas no Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto 
relativamente ao Sistema de Indústria Responsável. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a 2 de janeiro de 2012. 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 

 
O Vereador 

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

Despacho n.º 01/PRES/2013, de 2 de janeiro, 
(Mário Máximo) 
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DESPACHO N.º 04/VMM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo na Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas, Dr.ª Ana Isabel Cosme 
Gomes 
 
Nos termos do artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua redação atual, do artigo 16º/ n.º 1 da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, dos artigos 35º a 40º do 
Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo do 
disposto no Despacho de Delegação de Competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
01/PRES/2013, de 2 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego na Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, 
Património Cultural e Bibliotecas, Dr.ª Ana Isabel 
Cosme Gomes, as competências abaixo discriminadas 
que serão exercidas no âmbito da respetiva unidade 
orgânica. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1.A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
70º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para aprovar e alterar o mapa de férias dos 
trabalhadores da unidade orgânica e restantes decisões 
relativas a férias com respeito pelo interesse do serviço; 
 
2.A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
70º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação 
atual, para justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com exceção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
em Exercício de Funções Públicas. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a 2 de janeiro de 2012. 
 
Odivelas, 3 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
Por delegação e subdelegação de competências da 

Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 01/PRES/2013, de 2 de janeiro, 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 05/VMM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo no Coordenador do Setor de Reconversão 
Urbana de Áreas Críticas, Nuno Alexandre António 
Neves 
 
Nos termos do artigo 15º/ n.º 3 da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, dos artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
01/PRES/2013, de 2 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Técnico Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Palmela, em mobilidade na 
categoria na Câmara Municipal de Odivelas e 
designado Coordenador do Setor de Reconversão 
Urbana de Áreas Críticas, Arq. Nuno Alexandre 
António Neves, a competência abaixo discriminada que 
será exercida no âmbito da respetiva subunidade 
orgânica: 
 
1.Assinatura da correspondência ou do expediente 
necessário à mera instrução de processos. 
A competência agora subdelegada poderá ser revogada a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência subdelegada, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 18 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
Por delegação e subdelegação de competências da 

Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 01/PRES/2013, de 2 de janeiro, 

(Mário Máximo) 
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DESPACHO N.º 1/VPCT/2013 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, na Adjunta do Gabinete 
de Apoio Pessoal do Vereador, Sra. Maria José Pereira 
Xavier 
 
Nos termos do nº 4 do artigo 73º da Lei nº 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei nº 5 – A/2002, de 11 de 
janeiro e nos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do Despacho nº 
4/PRES/2013, referente à Delegação e Subdelegação da 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal no signtário, 
subdelego na minha Adjunta, Sra. Maria José Pereira 
Xavier, as competências abaixo indicadas, que serão 
exercidas no âmbito do referido Gabinete nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afetos ao meu 

gabinete, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

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

períodos, dos trabalhadores afetos ao meu gabinete;  
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

exceção da situação prevista no artigo 40.° n.º 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
6. Autorizar deslocações em serviço no País, 

excetuando aquelas que hajam de ser feitas para a 
representação oficial do Município;  

 
7. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 

termos e com os limites previstos no Regime do 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei 59/2008, de 11 de setembro, 
sempre que assim o exija o funcionamento do 
serviço; 

 
8. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos;  

 
9. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 

10. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 
os procedimentos administrativos, com o objetivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
1/GVPCT/2011, datado de 13 de janeiro de 2011, 
publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de janeiro de 
2011. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 2 de Janeiro de 2013 

 
O Vereador 

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

através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/VPCT/2013 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, do Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro e do artigo 70.º 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 do 
Despacho nº 4/PRES/2013, referente à Delegação e 
Subdelegação de Competências da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal no signatário, subdelego, pelo presente 
despacho, no Sr. Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo 
Santos Taborda Serrano, as competências abaixo 
indicadas, que serão exercidas no âmbito das Subunidades 
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respeitantes à Secção de Contraordenações e Execuções 
Fiscais, bem como ao Setor Técnico-Jurídico da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, nos seguintes termos 
e limites:  
 
1. A competência para assinar documentos de mero 

expediente e correspondência, com exceção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 4/PRES/2013; 

 
2. A competência para 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; 

 
3. A competência para autorizar férias dos 

trabalhadores, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados; 

 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos;  
 
5. A competência para controlar a assiduidade, visando 

informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
6. A competência para justificar e injustificar faltas no 

âmbito do serviço, com exceção da prevista 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; 

 
7. A competência para autorizar deslocações em serviço 

no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município; 

 
8. A competência para autorizar a realização de trabalho 

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

 
9. A competência para visar boletins de horas 

extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade 
com os limites legalmente estabelecidos; 

 
10. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
11. Nos termos do artigo 70º, nº 3, al. m), da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro, determinar a instrução de 
processos de contraordenação e designar o respetivo 
instrutor; 

 
12. As competências previstas no Decreto-Lei nº 

310/2002, de 16 de dezembro, nomeadamente a 
prevista no artigo 50.º, nº 2, relativamente à 
instauração de processos de contraordenação; 

 
13. As competências previstas no Decreto-Lei nº 

309/2002, de 16 de dezembro, que regula a instalação 
e funcionamento dos recintos de espetáculos e de 
divertimentos públicos, relativamente ao 
processamento das contraordenações; 

 
14. A competência prevista no artigo 50, nº 1, do 

Decreto-Lei nº 310/2002, de 16 de dezembro, 
relativamente à instrução dos processos de 
contraordenação.  

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 2 de Janeiro de 2013 

 
O Vereador 

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

através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/VPCT/2013 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no Diretor do Departamento 
de Gestão e Ordenamento Urbanístico, Arq.º António 
Henrique Moreira Sousa 
 
Nos termos dos artigos 35.º e seguintes 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, do art.º 70º 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 do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual e ao abrigo do Despacho n.º 4/PRES/2013, 
referente à Delegação e Subdelegação de competências da 
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Sra. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
signatário, subdelego no Sr. Diretor do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, Arq. António 
Henrique Moreira Sousa, as competências abaixo 
indicadas, que serão exercidas no âmbito do respetivo 
Departamento, com exclusão do Setor de Reconversão 
Urbana de Áreas Criticas, que integra a Divisão de 
Reabilitação e Reconversão Urbana: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 

expediente e correspondência, com exceção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 4/PRES/2013; 

 
2. A competência para 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; 

 
3. A competência para autorizar férias dos 

trabalhadores, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados; 

 
4. A competência para autorizar ausências ao serviço 

por pequenos períodos; 
 
5. A competência para controlar a assiduidade, visando 

informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
6. A competência para justificar e injustificar faltas no 

âmbito do serviço, à exceção da situação prevista 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; 

 
7. A competência para autorizar deslocações em serviço 

no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município; 

 
8. A competência para autorizar a realização de trabalho 

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

 
9. A competência para visar boletins de horas 

extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade 
com os limites legalmente estabelecidos; 

 
10. A competência para autorizar termos de abertura e de 

encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
11. A competência para autorizar a restituição aos 

interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 70.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; 

 

12. A competência para autorizar a passagem de 
certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, 
relativas a processos ou documentos constantes de 
processos arquivados, e que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei, nos termos do 
disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, na redacção conferida 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 

 
13. A competência para praticar actos e formalidades de 

caráter instrumental necessários ao exercício da 
minha competência decisória, nos termos do disposto 
na alínea n) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de janeiro; 

 
14. A competência para praticar actos inerentes à 

actividade fiscalizadora, designadamente o 
acompanhamento de obra, verificando a 
conformidade das operações urbanísticas que tenham 
sido objeto de qualquer procedimento de controlo 
prévio com os projetos aprovados ou com as 
comunicações prévias admitidas, procedendo aos 
competentes registos em livro de obra, bem como 
efetuando as diligências conducentes à prorrogação 
do prazo de execução de alvarás ou comunicações 
prévias admitidas; 

 
15. Detetar e propor o embargo das obras de 

urbanização, de edificação ou demolição, bem como 
quaisquer trabalhos de remodelação de terrenos, 
quando estejam a ser executados em 
desconformidade com o respetivo projeto aprovado 
ou com as condições da licença ou da comunicação 
prévia admitida e/ou em violação das normas legais e 
regulamentares aplicáveis; 

 
16. A competência para participar a prática de ilícitos 

urbanísticos puníveis como contraordenação ou 
crime; 

 
17. A competência para propor a demolição total ou 

parcial das edificações que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde e segurança das 
pessoas; 

 
18. A competência para informar pedidos de ramal de 

água ou esgotos, ou baixada de eletricidade; 
 
19. A competência prevista no artigo 5.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 a admissão ou rejeição da comunicação prévia 
referida no artigo 4º, nº 4, deste diploma legal; 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 1 – 29 de janeiro de 2013  

37 
 

20. A competência prevista no artigo 5.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 a concessão da autorização de utilização referida 
no artigo 4º, nº 5 deste diploma legal; 

 
21. A competência prevista no artigo 8.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 a direção da instrução do procedimento 
referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas; 

 
22. A competência prevista no artigo 11.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, ao abrigo do n.º 10 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; 

 
23. A competência prevista no artigo 11.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, 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; 

 
24. A competência prevista no artigo 11.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, 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 
completem, no prazo de 15 dias a contar da sua 
notificação; 

 

25. A competência prevista no artigo 11.º n.º 4, 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, 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; 

 
26. 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 do plano 
municipal de ordenamento do território, alvará de 
loteamento, normas técnicas de construção em vigor 
ou termos de informação prévia existente; 

 
27. 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; 

 
28. 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; 

 
29. A competência para promover, no âmbito dos 

procedimentos em apreciação, as consultas às 
entidades que nos termos do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação devam emitir parecer, 
autorização ou aprovação relativamente às operações 
urbanísticas sujeitas a informação prévia, 
licenciamento ou comunicação prévia; 
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30. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 
Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de 
divida referente à cobrança coerciva de taxas ou de 
outras receitas municipais, suscetíveis de cobrança em 
sede de execução fiscal, designadamente as despesas 
previstas no artigo 108º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, que 
não sejam pagas pelos respetivos devedores nos 
prazos legais ou regulamentares estabelecidos. 

 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante informação escrita. 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objeto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
4/GVPCT/2011, datado de 13 de janeiro de 2011, 
publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de janeiro de 
2011. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela 

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 4/VPCT/2013 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, na Chefe da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, Dra. Elisabete Lucas 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro e do artigo 70.º 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 do 
Despacho nº 4/PRES/2013, referente à Delegação e 
Subdelegação de Competências da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal no signatário, subdelego, pelo presente 
despacho, na Sra. Chefe da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal, Dra. Elisabete Lucas, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal, 
com exclusão das subunidades respeitantes ao Setor de 
Notariado, à Secção de Contraordenações e Execuções 
Fiscais, bem como ao Setor Técnico-Jurídico, nos 
seguintes termos e limites:  
 
1. A competência para assinar documentos de mero 

expediente e correspondência, com exceção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 4/PRES/2013; 

 
2. Receber e processar a correspondência dirigida à 

DJFM, com exclusão das subunidades respeitantes ao 
Setor de Notariado, à Secção de Contraordenações e 
Execuções Fiscais, bem como ao Setor Técnico-
Jurídico e a que me for pessoalmente dirigida, 
incluindo decidir a respeito do seu arquivamento ou 
encaminhamento;  

 
3. Promover e assinar as notificações dos particulares, 

qualquer que seja a forma por que sejam efetuadas; 
4. A competência para 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; 

 
5. A competência para autorizar férias dos 

trabalhadores, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados; 

 
6. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos;  
 
7. A competência para controlar a assiduidade, visando 

informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
8. A competência para justificar e injustificar faltas no 

âmbito do serviço, com exceção da prevista 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; 

 
9. A competência para autorizar deslocações em serviço 

no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município; 

 
10. A competência para autorizar a realização de trabalho 

extraordinário dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 
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11. A competência para visar boletins de horas 
extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade 
com os limites legalmente estabelecidos; 

 
12. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
13. A competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos, devendo 
tomar as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões;  

 
14. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei; 

 
15. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

os procedimentos administrativos, com o objectivo 
de preparar a minha competência decisória;  

 
16. A competência para ordenar a remoção de veículos 

estacionados indevida ou abusivamente na via 
pública; 

 
17. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 

Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de 
divida referente à cobrança coerciva de taxas ou de 
outras receitas municipais, suscetíveis de cobrança em 
sede de execução fiscal, que não sejam pagas pelos 
respetivos devedores nos prazos legais ou 
regulamentares estabelecidos. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
5/GVPCT/2011, datado de 13 de janeiro de 2011, 

publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de janeiro de 
2011. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 2 de Janeiro de 2013 

 
O Vereador 

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

através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N. 5/VPCT/2013 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, no Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, Dr. Carlos Alexandre 
Bargado Lérias 
 
Nos termos do art.º 70º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei nº 5 – A/2002, de 11 de 
janeiro e nos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do Despacho nº 
4/PRES/2013, referente à Delegação e Subdelegação da 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal no signatário, 
subdelego, no Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Bargado Lérias, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão nos seguintes termos e 
limites: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores mediante os 

respetivos mapas e requerimentos apresentados pelos 
trabalhadores; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 
4. A competência para autorizar a realização de trabalho 

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

 
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos;  

 
6. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

exceção da situação prevista no artigo 40.° n.º 3  do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
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Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de setembro; 

 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
a documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei, bem como a restrição de documentos aos 
interessados; 

 
8. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da competência decisória do 
ora subdelegante; 

 
9. Receber, processar e informar a respeito de 

correspondência dirigida à Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo e a que me for 
pessoalmente dirigida que se refira a atividades desta 
unidade orgânica. 

 
10. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 

Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de 
divida referente à cobrança coerciva de taxas ou de 
outras receitas municipais, suscetíveis de cobrança em 
sede de execução fiscal, que não sejam pagas pelos 
respetivos devedores nos prazos legais ou 
regulamentares estabelecidos. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
1/GVPCT/2012, datado de 11 de setembro de 2012, 
publicado no Boletim Municipal, nº 17, de 18 de setembro 
de 2012. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 

 
O Vereador 

No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela 

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 2/01/2013 

 
(Paulo César Teixeira) 

 
 
 

DESPACHO N.º 6/VPCT/2013 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, na Coordenadora do 
Serviço Municipal de Protecção Civil, Dra. Claúdia Beiró 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, do artigo 70.º 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 do 
Despacho nº 4/PRES/2013, referente à Delegação e 
Subdelegação de Competências da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal no signatário, subdelego, pelo presente 
despacho, na Sra. Coordenadora do Serviço Municipal de 
Protecção Civil, Dra. Claúdia Beiró, as competência as 
abaixo indicadas, que serão exercidas no âmbito do 
respetivo Gabinete nos seguintes termos e limites:  
 
1. A competência para assinar documentos de mero 

expediente e correspondência, com exceção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 4/PRES/2013; 

 
2. A competência para 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; 

 
3. A competência para autorizar férias dos 

trabalhadores, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados; 

 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos;  
 
5. A competência para controlar a assiduidade, visando 

informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
6. A competência para justificar e injustificar faltas no 

âmbito do serviço, à exceção da situação prevista 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; 

 
7. A competência para autorizar deslocações em serviço 

no País, excetuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município; 

 
8. A competência para autorizar a realização de trabalho 

extraordinário dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 
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9. A competência para visar boletins de horas 

extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade 
com os limites legalmente estabelecidos; 

 
10. Praticar atos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
11. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a essa formalidade; 
 
12. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei; 

 
13. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

os procedimentos administrativos, com o objetivo de 
preparar a minha competência decisória; 

 
14. Receber, processar e informar a respeito de 

correspondência dirigida ao SMPC e a que me for 
pessoalmente dirigida que se refira a atividades 
daquela unidade orgânica. 

 
15. A competência prevista no art.º 88º, do Código do 

Procedimento e Processo Tributário para promover a 
extração e competente assinatura das certidões de 
divida referente à cobrança coerciva de taxas ou de 
outras receitas municipais, suscetíveis de cobrança em 
sede de execução fiscal, que não sejam pagas pelos 
respetivos devedores nos prazos legais ou 
regulamentares estabelecidos. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
3/GVPCT/2011, datado de 13 de janeiro de 2011, 

publicado no Boletim Municipal, nº 1, de 25 de janeiro de 
2011. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 2 de janeiro de 2013 

 
O Vereador 

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

através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 
 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 7/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Ana Cristina das Neves 
Mousinho como Instrutora de Processos de 
Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do nº 2 do 
artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para determinar a instrução de processos de 
contraordenação, em mim delegada pelo Despacho nº 
4/PRES/2013, de 2 de janeiro de 2013, pelo presente 
Despacho, NOMEIO a Sra. Dra. Ana Cristina das 
Neves Mousinho, Técnica Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, como instrutora dos 
processos de contraordenação que corram termos na 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 2 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 10 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela  

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 8/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação do Dr. Luis Daniel Braga Gonçalves 
da Silva como Instrutor de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do nº 2 do 
artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para determinar a instrução de processos de 
contraordenação, em mim delegada pelo Despacho nº 
4/PRES/2013, de 2 de janeiro de 2013, pelo presente 
Despacho, NOMEIO o Sr. Dr. Luís Daniel Braga 
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Gonçalves da Silva, Técnico Superior do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
instrutor dos processos de contraordenação que 
corram termos na Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal da Câmara Municipal de Odivelas e que 
lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 2 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 10 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela  

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 9/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Paula Cristina da Silva 
Tavares como Instrutor de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do nº 2 do 
artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para determinar a instrução de processos de 
contraordenação, em mim delegada pelo Despacho nº 
4/PRES/2013, de 2 de janeiro de 2013, pelo presente 
Despacho, NOMEIO a Sra. Dra. Paula Cristina da 
Silva Tavares, Técnica Superior do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, como instrutora dos 
processos de contraordenação que corram termos na 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 2 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 10 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela  

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 

Paulo César Teixeira 
 

 
 

DESPACHO N.º 10/VPCT/2013 
 
Assunto: Nomeação da Dra. Teresa Alexandra Pereira 
Ramos como Instrutora de Processos de Contraordenação 
 
No uso da competência prevista na alínea p) do nº 2 do 
artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, para determinar a instrução de processos de 
contraordenação, em mim delegada pelo Despacho nº 
4/PRES/2013, de 2 de janeiro de 2013, pelo presente 

Despacho, NOMEIO a Sra. Dra. Teresa Alexandra 
Pereira Ramos como instrutora dos processos de 
contraordenação que corram termos na Divisão Jurídica e 
de Fiscalização Municipal da Câmara Municipal de 
Odivelas e que lhe forem atribuídos. 
 
Esta nomeação retroage a 2 de janeiro de 2013. 
 
Odivelas, 10 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela  

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 11/VPCT/2013 
 
Assunto: Delegação de asinatura na Coordenadora do 
Gabinete do Observatório da Cidade, Dra. Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho 
 
Nos termos dos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e do art.º 16º, nº 3 da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, delego na Coordenadora do 
Gabinete do Observatório da Cidade, Dra. Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho a competência para a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à mera instrução dos processos integrados nas 
competências cometidas a essa unidade orgânica. 
Cumpra-se com o disposto no art.º 91.º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o n.º 2.º, do 
art.º 37.º, do Código de Procedimento Administrativo, 
dando ao presente despacho a devida publicidade. 
 
O presente despacho produz efeitos a 2 de janeiro de 
2013. 
 
Odivelas, 14 de janeiro de 2013 

 
O Vereador 

Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 12/VPCT/2013 
 
Assunto: Delegação de asinatura no Coordenador do 
Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecdimento, 
Dr. Carlos Manuel Carvalho da Cunha 
 
Nos termos dos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e do art.º 16º, nº 3 da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, delego no Coordenador do 
Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento, Dr. Carlos Manuel Carvalho da 
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Cunha a competência para a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à mera 
instrução dos processos integrados nas competências 
cometidas a essa unidade orgânica. 
Cumpra-se com o disposto no art.º 91.º da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o n.º 2.º, do 
art.º 37.º, do Código de Procedimento Administrativo, 
dando ao presente despacho a devida publicidade. 
 
O presente despacho produz efeitos a 2 de janeiro de 
2013. 
 
Odivelas, 14 de janeiro de 2013 
 

O Vereador 
Despacho n.º 4/PRES/2013, de 02/01/2013 

Paulo César Teixeira 
 
 
 

DESPACHO N.º 13/VPCT/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Paulo César Teixeira, na Chefe da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal, Dra. Elisabete Lucas 
 
Considerando que: 
 
1.Se mantêm válidos os pressupostos que estiveram na 
base da emissão do Despacho n.º 4/VPCT/2013, de 2 de 
janeiro. 
 
2.Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro e do artigo 70.º 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 dos 
Despachos nº 4/PRES/2013 e 52/PRES/2013, referente 
à Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal no signatário, 
 
DETERMINO: 
 
A introdução do seguinte aditamento ao Despacho n.º 
4/VPCT/2013, de 2 de janeiro, da Sra. Chefe da Divisão 
Jurídica e de Fiscalização Municipal, Dra. Elisabete Lucas. 
1…………………………………………………………
…………………………………………………… 
2…………………………………………………………
…………………………………………………… 
3…………………………………………………………
…………………………………………………… 
4…………………………………………………………
…………………………………………………… 
5…………………………………………………………
…………………………………………………… 
6…………………………………………………………
…………………………………………………… 

7…………………………………………………………
…………………………………………………… 
8…………………………………………………………
…………………………………………………… 
9…………………………………………………………
…………………………………………………… 
10………………………………………………………
……………………………………………………… 
11………………………………………………………
……………………………………………………… 
12………………………………………………………
……………………………………………………… 
13………………………………………………………
……………………………………………………… 
14………………………………………………………
……………………………………………………… 
15………………………………………………………
……………………………………………………… 
16………………………………………………………
……………………………………………………… 
17………………………………………………………
……………………………………………………… 
18. A competência para, nos termos do disposto no 
Código da Estrada e nos Regulamentos Municipais, 
desencadear as ações necessárias ao bloqueamento e 
remoção de veículos que se encontrem em 
estacionamento abusivo, indevido ou em transgressão. 
 
A presente subdelegação abrange as competências 
atribuídas pela legislação e regulamentos aqui 
mencionados, bem como pela legislação que altere, 
modifique ou substitua aquelas disposições legais e 
regulamentares. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 15 de Janeiro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e subdelegada pela  

Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 
através do Despacho n.º 4/PRES/2013 e 52/PRES/2013  

de 2 e 14 de janeiro de 2013, respetivamente. 
Paulo César Teixeira 

 
 
 

DESPACHO N.º 1/VHM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Hugo Martins no Diretor de Departamento de Obras 
Municipais, Habitação e Transportes, Eng.º Luís Manuel 
da Conceição Jorge 
 
Em conformidade com o disposto no artigo 35º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na sua redação atual, no n.º 1 do artigo 16º da 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 1 – 29 de janeiro de 2013 

44 
 

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e de acordo com o 
Despacho n.º 02/PRES/2013, de 2 de janeiro de 2013, 
referente à delegação e subdelegação de competências da 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal no signatário, pelo 
presente despacho subdelego, no Senhor Diretor de 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes, Eng.º Luís Manuel da Conceição Jorge, 
as competências abaixo discriminadas que serão exercidas 
no âmbito do respetivo Departamento. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal para: 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida às entidades 
referidas no Capítulo II n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 02/PRES/2013; 
2.Aprovar e alterar o mapa de férias dos trabalhadores da 
unidade orgânica e restantes decisões relativas a férias com 
respeito pelo interesse do serviço; 
3.Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das situações previstas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 40º 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro); 
4.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; 
5.Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constantes e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
6.Competência para sinalização das vias públicas 
municipais, conforme previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 6º 
do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro. 
 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a partir da presente data. 

 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2013. 
 

O Vereador 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da 

Sr.ª Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 02/PRES/2013, de 2 de Janeiro) 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/VHM/2013 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins no Adjunto do seu Gabinete de 
Apoio Pessoal, Dr. Luís Gomes da Costa 
 
Nos termos do n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na sua redação atual, e dos artigos 35º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
pelo presente despacho subdelego no meu Adjunto, Dr. 
Luís Gomes da Costa, o exercício das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e subdelegadas 
pela Sr.º Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
através do Despacho n.º 2/PRES/2013, de 2 de Janeiro, 
nos seguintes termos e limites: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua 
redação atual, de execução das deliberações da 
Câmara Municipal e de coordenação da atividade dos 
serviços sob a minha superintendência; 

 
2. Competência prevista na alínea m) do n.º1 do artigo 

68º do supracitado diploma, de assinar ou visar 
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 de 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  

 
3. Controlar a assiduidade do pessoal afeto ao meu 

gabinete de apoio pessoal; 
 
4. A competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua 
redação atual, para promover a publicação das 
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decisões previstas no artigo 91º do já referido 
diploma. 

 
No exercício das competências ora subdelegadas o 
subdelegado praticará exclusivamente atos de 
administração ordinária e que, portanto, não impliquem o 
exercício de competências decisórias. 
 
Odivelas, 11 de janeiro de 2013. 

 
O Vereador 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sra. Presidente 
(Despacho 02/PRES/2013, de 2 de Janeiro) 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/VCMB/2013 
 
Assunto: Subdelegação de competências do Vereador 
Carlos Maio Bodião na Sra. Diretora do Departamento de 
Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente – Dra. 
Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes Meneses 
 
Nos termos do artigo 70.º, da Lei nº 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, e demais 
legislação habilitante, conjugado com os artigos 35º, 36º e 
37º, 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 e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
05/PRES/2013, de 02 de janeiro, subdelego na Senhora 
Diretora do Departamento de Gestão Educativa, 
Juventude, Cultura e Ambiente, Dra. Regina Sofia de 
Brito e Silva dos Anjos Lopes Meneses, as 
competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito de Divisão de Gestão Ambiental. 
 
Assim, subdelego, com possibilidade de 
subdelegação em pessoal dirigente, as competências 
que me foram delegadas pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, para: 
 

I 
 
1.A competência prevista na alínea b) do nº1 do artigo 
68.º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei nº 5-A /2002, de 11 de janeiro, para 
execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da atividade dos serviços sobre a sua 
superintendência; 
 
2.A competência prevista na alínea m) do nº 1 do artigo 
68.º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei nº 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. 
 
3.A competência prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 
68.º, da Lei 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 
direção dos recursos humanos afetos às unidades e 
subunidades orgânicas sob a sua responsabilidade, com 
exceção dos atos relativos à constituição, modificação ou 
extinção da respetiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 
 
a)Autorizar férias, mediante os respetivos 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 
exceção das referidas no n.º 3 do artigo 40.º, do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Publicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de setembro; 
 
d)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; 
 
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.  
 
4.A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
68.º, da Lei nº 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; 
 
5.A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
68.º, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com a redação 
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dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para 
promover todas a ações necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua Conservação; 
 
6.A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
64.º, da Lei nº 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; 
 
7.A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
64.º, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, para colaborar no apoio a 
programas e projetos 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;   
 
8.A competência prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 
64.º, da Lei nº 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. 

 
II 
 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 04 de Janeiro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e/ou subdelegada pela  
Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 

através do Despacho nº 5/Pres/2013, de 02/01/2013 
Carlos Maio Bodião 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/VCMB/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Carlos Maio Bodião no Coordenador do Gabinete 
Veterinário Municipal – Dra. Maria João Costa Batista 
Nabais 
 
Nos termos do artigo 70.º, da Lei nº 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, e demais 
legislação habilitante, conjugado com os artigos 35º, 36º e 
37º, 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 e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
05/PRES/2013, de 02 de janeiro de 2013, pelo presente 
despacho subdelego no Coordenador do Gabinete 
Veterinário Municipal, Dra. Maria João Costa Batista 
Nabais, as competências abaixo descriminadas que serão 
exercidas no âmbito do respetivo Gabinete. 
 
Assim, subdelego as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas, pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal, para: 
 

I 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida às entidades 
referidas no capítulo II, nº 4 do Despacho nº. 
5/PRES/2013; 
 
2.Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
mediante os respectivos mapas e requerimentos; 
 
3.Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4.Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5.Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção dos referidos no art.º 71 do estatuto disciplinar; 
 
6.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; 
 
7.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 x) do nº 1 do artigo 
64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
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Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para proceder à 
captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos 
termos da legislação aplicável; 
 
9.A competência prevista na alínea z) do n.º 1 do artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para decidir sobre a 
deambulação e extinção de animais nocivos; 
 
10.A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
64º 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 programas 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 do agora delegante; 
 
11.A competência prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 
64º 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, actividade 
fiscalizadora atribuída por Lei, nos termos por esta 
definidos, a exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade. 
 

II 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 4 de Janeiro de 2013 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e/ou subdelegada pela  
Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 

através do Despacho nº 5/Pres/2013, de 02/01/2013 
Carlos Maio Bodião 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DM/2013 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências do 
Diretor Municipal, na Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, Dra. Paula Susana do Nascimento 
Teixeira Gonçalves 
 
Considerando que a delegação e subdelegação de 
competências constituem instrumentos privilegiados de 
gestão, cabendo aos titulares dos cargos de direção a 
promoção da sua adoção, enquanto meios que propiciam 
a redução de circuitos de decisão e uma gestão mais célere 
e desburocratizada; 
 
Nestes termos, subdelego, na Sra. Chefe da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, Dra. Paula Susana do 
Nascimento Teixeira Gonçalves, as competências que me 
foram delegadas pela Sra. Presidente, no Despacho de 
Delegação de Competências n.º 38/PRES/2013, de 
03/01/2013, ao abrigo do disposto do artigo 5º, n.º 2 e 3 
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 
104/2006, de 7 de Junho e 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que adaptou à Administração Local o Estatuto do 
Pessoal Dirigente, aprovado pelo Lei 2/2004, de 15 de 
Janeiro e alterado pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de 
Agosto e 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com 
os artigos 36º e 39º do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos-Lei n.ºs 6/96 de 31 de Janeiro e 18/2008 de 29 
de Janeiro as quais serão exercidas no âmbito desta 
Unidade Orgânica nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, em conformidade com os respetivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção dos referidos no art.º 40, n.ºs 3 e 4 da 
Lei n.º 58/2008, de 09/09, que aprova o Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções 
Publicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 

termos e com os limites previstos nos art.ºs 160º e 
161º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, sempre 
que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
5. A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargos 
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dos respetivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respetiva conclusão e a execução 
das decisões. 

 
6. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei, bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 

 
7. 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 desvio entre 
o programado e o executado; 

 
8. Acompanhar os contratos programa, protocolos e 

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

 
9. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 

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

 
10. Proceder aos estudos prévios e colaborar na execução 

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

11. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 
que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços; 

 
12. Colaboração com a Divisão de Licenciamentos, 

Atividades Económicas e Projetos Comparticipados 
na gestão financeira dos projetos comparticipados, 
preparando os respetivos elementos contabilísticos; 

 
13. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 

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

 
14. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o respetivo 

relatório; 
 
15. Elaborar estudos e propostas de tabelas de taxas 

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

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

 
17. Propor diretrizes, mediante análise económico-

financeira, para o aumento das receitas municipais; 
 

18. Colaborar na elaboração de relatórios que 
sistematizem aspetos relevantes da gestão financeira 
do Município; 

 
19. Praticar outros atos e formalidade de carater 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante; 

 
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; 

 
23. Proceder à constituição e gestão racional de “stocks” 

em consonância com critérios definidos em 
articulação com os diversos serviços utilizadores; 

 
24. Procede ao armazenamento e gestão de material dos 

bens e ao seu fornecimento mediante requisição 
própria; 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 9 de Janeiro de 2013 

 
Por delegação e subdelegação de competências 

da Presidente da Câmara 
Despacho 38/PRES/2013 de 03/01/2013 

O Diretor Municipal 
(Hernâni Boaventura) 
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DESPACHO N.º 02/DM/2013 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Diretor Municipal no Sr. Coordenador do GGPAG (Setor 
de Património Municipal e Setor Técnico e de Seguros) – 
Dr. António Manuel Delgado Carrilho. 
 
Considerando que: 
 
A delegação e subdelegação de competências constituem 
instrumentos privilegiados de gestão, cabendo aos titulares 
dos cargos de direção a promoção da sua adoção, 
enquanto meios que propiciam a redução de circuitos de 
decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada. 
 
Nestes termos, subdelego, no Senhor Coordenador do 
GGPAG (Setor de Património Municipal e Setor Técnico 
e de Seguros), Dr. António Manuel Delgado Carrilho, as 
competências que me foram subdelegadas pelo Sr. 
Vereador Mário Máximo, no Despacho de Subdelegação 
de Competências nº 01/VMM/2013, ao abrigo do 
disposto no artigo 5º, nºs 2 e 3 do Decreto-Lei nº 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelos Decretos-Leis nºs 104/2006, de 7 de Junho e 
305/2009, de 23 Outubro, diploma que adaptou à 
Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
aprovado pela Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro e alterado 
pelas Leis nºs 51/2005, de 30 de Agosto e 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, conjugado com os artigos 36º a 39º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 6/96, de 
31 de Janeiro e 18/2008, de 29 de Janeiro, as quais serão 
exercidas no âmbito desta Unidade Orgânica nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A competência, prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 

70º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua 
redação atual, para aprovar e alterar o mapa de férias 
dos trabalhadores da unidade orgânica e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 

 
2. A competência, prevista na alínea b) do nº 2 do artigo 

70º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua 
redação atual, para justificar e injustificar faltas no 
Âmbito do serviço, com exceção das situações 
previstas no artigo 40º/nºs 3 e 4 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores em Exercício de 
Funções Públicas; 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 

por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 25 de janeiro de 2013  

 
Por subdelegação de competências 

do Sr. Vereador Mário Máximo 
(Despacho nº 01/VMM/2013) 

O Diretor Municipal 
Hernâni Boaventura 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/C.C.A./2013 
 

Assunto: Publicação de distribuição de quotas de relevante 
e excelente para o ano de 2012 – S.I.A.D.A.P. 2 
(dirigentes) e S.I.A.D.A.P. 3 (trabalhadores) 
 
Conforme terceira reunião do Conselho Coordenador da 
Avaliação (C.C.A.) - 2011, do Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho da Administração Pública 
(S.I.A.D.A.P.), da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada no dia 09 de janeiro de 201 3, foi deliberado e 
aprovado por unanimidade dos membros presentes a 
“Proposta de distribuição de quotas de relevante e 
excelente para o ano de 2012 - S.I.A.D.A.P. 2 (dirigentes) 
e S.I.A.D.A.P. 3 (trabalhadores)”. 
 
Assim, dando cumprimento ao disposto na alínea d) do 
número 2 do artigo 31°, do “Regulamento do Conselho 
de Coordenação da Avaliação do Sistema integrado de 
Avaliação do Desempenho da Câmara Municipal de 
Odivelas”, procede-se à sua publicitação em anexo ao 
presente Despacho. 
 
Odivelas, 09 de janeiro de 2013 

 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

(Mário Máximo) 
 

(Nota do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões: 
O anexo ao presente despacho está publicitado no Portal Interno  
da Câmara Municipal de Odivelas.) 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/DJGFP/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
e Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano, na Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação, Dr.ª Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte. 
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Nos termos do disposto no art. 16.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, diploma que veio proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, 
de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado, no art. 35.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de janeiro, Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e Lei 
n.º 30/2008, de 10 de julho, e no Despacho n.º 
44/PRES/2013, de 3 de janeiro, referente à Delegação de 
Competências da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal no Signatário, subdelego, na Chefe da Divisão 
de Recursos Humanos e Formação, Dr.ª Maria 
Cristina Machado Mira Laureano Forte, as 
competências que me foram delegadas e que serão 
exercidas no âmbito da respetiva Divisão, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1.Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas;  
 
2.Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos apresentados 
pelos trabalhadores; 
 
3.Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no art.40.º, n.os 3 e 4, da Lei n.º 
58/2008, de 9 de setembro, diploma que aprovou o 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 
Funções Públicas; 
 
4.Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, dentro 
das condições e limites previstos nos art.s 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.Promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no art. 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro; 
 
6.Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem 
como a restituição de documentos aos interessados;  
 
Mais subdelego na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, as competências que a seguir se 
enunciam, para serem exercidas em relação a todas as 
unidades orgânicas do Município: 
 

7.Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido 
por motivo de doença ocorrida até 31 de dezembro de 
2012; 
 
8.Propor a verificação domiciliária da doença nos termos 
do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º e 117.º, do 
Anexo II que o Regulamenta; 
 
9.Solicitar a verificação domiciliária da doença nos termos 
do artigo 33º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, 
bem como mandar submeter os trabalhadores a juntas 
médicas; 
 
10.Praticar atos e formalidade de caráter instrumental 
necessário ao exercício da competência decisória quanto à 
gestão e direção dos recursos humanos afetos aos serviços 
municipais, designadamente:  
 
a)Instrução dos procedimentos administrativos tendentes 
à constituição da relação jurídica de emprego público, a 
qualquer título; 
 
b)Instrução dos procedimentos relativos à administração 
do pessoal, designadamente, aposentações, exonerações, 
licenças sem remuneração, acumulação de funções e 
estatuto de trabalhador-estudante. 
11.Preparar o orçamento anual do pessoal e informação 
que fundamente as alterações ao mapa de pessoal que se 
verifiquem necessárias; 
 
12.Assegurar o atendimento dos trabalhadores em matéria 
de recursos humanos; 
 
13.Assegurar o acolhimento e integração dos 
trabalhadores nos serviços municipais; 
 
14.Assegurar, de forma integrada, as atividades relativas à 
saúde ocupacional e à higiene e segurança dos 
trabalhadores municipais; 
 
15.Promover uma política de Saúde Ocupacional e 
assegurar a manutenção e desenvolvimento do Serviço de 
Saúde dos trabalhadores municipais; 
 
16.Proceder periodicamente ao levantamento das 
necessidades de formação; 
 
17.Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 
(interna e externa) e os respetivos orçamentos; 
 
18.Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 
outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar ações com as 
entidades gestoras desses programas; 
 
19.Organizar e acompanhar as atividades de formação 
planeadas e assegurar todos os procedimentos 
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administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 
 
20.Informar da utilidade para o Município de propostas de 
frequência de ações de formação externa emitidas pelos 
diversos serviços e promover os correspondentes 
procedimentos administrativos; 
 
21.Proceder à avaliação dos resultados práticos das ações 
de formação realizadas ao nível do desempenho dos 
trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 
 
22.Elaborar o Relatório anual de formação; 
 
23.Autorizar os pedidos de autoformação; 
 
24.Assegurar a gestão do Refeitório Municipal. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 9 de Janeiro de 2013 
 
 

Por delegação de Competências, 
O Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 

Financeira e Patrimonial 
João Serrano 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/DJGFP/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão Financeira 
e Patrimonial Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano no Coordenador do Gabinete de Gestão 
Patrimonial e de Administração Geral (Setor de Arquivo 
Municipal e Arquivo Histórico e de Secção de Expediente 
e Apoio Logístico), Dr. António Manuel Delgado Carrilho 
 
 
Visando uma maior eficácia da gestão do Município, nos 
termos dos artigos 35º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 

habilitante e ao abrigo do disposto  no Despacho de 
subdelegação de Competências nº 02/VMM/2013 de 3 de 
Janeiro de 2013, do Sr. Vereador Mário Máximo 
subdelego no Sr. Coordenador do Gabinete de Gestão 
Patrimonial e Administração Geral (Setor de Arquivo 
Municipal e Arquivo Histórico e de Secção de Expediente 
e Apoio Logístico), Dr. António Manuel Delgado 
Carrilho, as competências que me foram subdelegadas e 
que serão exercidas no âmbito do respectivo Gabinete, 
(Setor de Arquivo Municipal e Arquivo Histórico e de 
Secção de Expediente e Apoio Logístico), nos seguintes 
termos e limites: 
 
1.A competência, prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 
70º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na sua redação 
atual, para aprovar e alterar o mapa de férias dos 
trabalhadores da unidade orgânica e restantes decisões 
relativa a férias com respeito pelo interesse do serviço; 
 
2.A competência, prevista na alínea b) do nº 2 do artigo 
70º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na sua redação 
atual, para justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com exceção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
em Exercício de Funções Públicas. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 9 de Janeiro de 2013 
 

 
O Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 

Financeira e Patrimonial 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador Mário Máximo, 

através do Despacho nº 02/VMM/2013 de 3 de janeiro 2013 
João Serrano 

 
 
 

DESPACHO N.º 1/DGOU/2013 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
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da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35. º e seguintes 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, 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 do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual, e ao abrigo do Despacho n.º 3/VPCT/2013, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, 
Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 04/PRES/2013; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos apresentados; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
exceção da situação prevista 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; 
 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, nos termos do disposto na alínea e) do 
n.º 3 do artigo 70.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; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, nos 
termos do disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 70.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; 

 
10. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória, 
nos termos do disposto na alínea n) do n.º 3 do artigo 70.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. 
 
11.Praticar atos inerentes à atividade fiscalizadora, 
designadamente, verificando a conformidade das 
operações urbanísticas que tenham sido objeto de 
qualquer procedimento de controlo prévio com os 
projetos aprovados ou com as comunicações prévias 
admitidas, procedendo aos competentes registos em livro 
de obra, bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias admitidas. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas, a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem, e 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegante. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 03 de janeiro de 2013 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/DGOU/2013 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Nos termos do artigo 35. º e seguintes 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, da Lei n. º 169/99, 
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de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro, e do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual, e ao abrigo do Despacho n.º 3/VPCT/2013, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
Chefe da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, 
Arq.ª Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 04/PRES/2013; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos apresentados; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
exceção da situação prevista 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; 
 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, nos termos do disposto na alínea e) do 
n.º 3 do artigo 70.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; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, nos 
termos do disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 70.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; 
 
10. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória, 
nos termos do disposto na alínea n) do n.º 3 do artigo 70.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. 
 

11. Praticar atos inerentes à atividade fiscalizadora, 
designadamente, verificando a conformidade das 
operações urbanísticas que tenham sido objeto de 
qualquer procedimento de controlo prévio com os 
projetos aprovados ou com as comunicações prévias 
admitidas, procedendo aos competentes registos em livro 
de obra, bem como efetuando as diligências conducentes à 
prorrogação do prazo de execução de alvarás ou 
comunicações prévias admitidas. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas, a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem, e 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegante. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 03 de janeiro de 2013 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 3/DGOU/2013 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Sra. Chefe 
da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa 
 
Nos termos do artigo 35. º e seguintes 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, 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 do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atual, e ao abrigo do Despacho n.º 3/VPCT/2013, 
referente à Subdelegação de competências do Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no signatário, subdelego na Sra. 
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Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes, Arq.ª Florinda Rosa Pisco Lixa, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção dos dirigidos a entidades 
referidas no Capítulo II, n.º 4, alíneas a) e b) do Despacho 
n.º 04/PRES/2013; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos apresentados; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
exceção da situação prevista 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; 
 
6. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
8. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos, nos termos do disposto na alínea e) do 
n.º 3 do artigo 70.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; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, nos 
termos do disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 70.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; 
 
10. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória, 
nos termos do disposto na alínea n) do n.º 3 do artigo 70.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. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas, a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem, e 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegante. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 

competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada abster-se 
da prática de quaisquer atos ou iniciativas suscetíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 03 de janeiro de 2013 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 

César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 3/VPCT/2013 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/DGEJCA/2013 
 
Assunto: Subdelegação de Competências da Diretora do 
Departamento Gestão Educativa Juventude Cultura e 
Ambiente no Dr. Luis Miguel Pereira Galamba Guerra 
Silva, Chefe da Divisão Gestão Ambiental 
 
Nos termos do artigo 70.º da Lei nº. 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5/A/2002,de 11 de janeiro, 
pela Lei nº. 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei 
Orgânica nº.1 /2011, de 30 de novembro, e de mais 
legislação habilitante, conjugado com os artigos 35º, 36º e 
37º, do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-lei nº 442/91, de 15 de novembro, 
na redação conferida pelo Decreto-lei nº 6/96 de 31 de 
janeiro e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências do Sr. Vereador Carlos 
Maio Bodião nº 01/DGEJCA/2013 de 4 de janeiro, 
Subdelego no Sr. Dr. Luis Miguel Pereira Galamba 
Guerra Silva, Chefe da Divisão de Gestão Ambiental, 
as competências abaixo discriminadas que serão exercidas 
no âmbito do Setor dos Viveiros Municipais e do Setor 
de Construção e Conservação de Espaços Verdes e 
de Jardins da Divisão de Gestão Ambiental nos 
seguintes termos: 
 
1.A competência prevista na alínea a) do nº2 do artigo 68.º 
da Lei 169/99,de 18 de Setembro na redação conferida 
pela lei nº 5/A/2002, de 11 de Janeiro para decisão de 
todos os assuntos relacionados com a Gestão e direção 
dos recursos Humanos afetos ás unidades e subunidades 
orgânicas sob a sua responsabilidade, com exceção dos 
atos relativos à constituição, modificação ou extinção da 
respetiva relação jurídica de emprego, designadamente: 
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a)Justificar faltas com exceção das referidas no art.º71º. do 
Estatuto Disciplinar; 
 
b)Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimento; 
 
c)Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
d)A competência genérica de gestão e instrução de 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar as medidas que visem 
acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 15 de Janeiro de 2013 

 
Por Subdelegação de Competências 

A Diretora do Departamento de Gestão Educativa 
Juventude Cultura e Ambiente 

(Regina Meneses) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DJFM/2013 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal, na Técnica Superior, Dra. Vânia Alexandra 
Marques dos Santos 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 104/2006, de 7 de 
junho, e o Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, 
diplomas que aplicam à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações da Lei nº 
51/2005, de 30 de agosto, da Lei nº64-A/2008, de 31 de 
dezembro, e Lei n º 3-B/2010, de 28 de abril, conjugado 
com os artigos 35º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 442/91, de 15 de novembro, com a redação que lhe foi 
ditada pelo Decreto-Lei nº 4/96, de 31 de janeiro, 

subdelego, nas minhas ausências e impedimentos, na 
Técnica Superior, Dra. Vânia Alexandra Marques dos 
Santos, a assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito da 
respectiva Divisão, com exclusão das subunidades 
respeitantes ao Setor de Notariado, à Secção de 
Contraordenações e Execuções Fiscais, bem como ao 
Setor Técnico-Jurídico. 
 
Odivelas, 15 de janeiro de 2013 
 

A Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
Por subdelegação de competências do 

Senhor Vereador, Paulo César Teixeira, 
através do Despacho nº 04/VPCT/2013, de 02/01/2013 

(Elisabete Lucas) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

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

 
6.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 
Municipal de Odivelas de 17 de Outubro de 2012 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento 5/89, que consiste na alteração da área do 
lote 139-A de 185,00m2 para 231,90m2, sem 
comprometer os parâmetros urbanísticos globais do alvará 
de loteamento do B.º Casal da Silveira, tendo merecido 
aprovação por unanimidade, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe, em nome de Aníbal Borges. 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 6 de Dezembro de 2012 
  

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

 
 
 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Aviso n.º 17060/2012 
 
Susana de Carvalho Amador, presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, faz público, nos termos e para 
efeitos do disposto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, 
que estabelece as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural, que a 
Câmara Municipal de Odivelas pretende proceder à 
classificação como imóvel de interesse municipal do 
Centro Cultural Malaposta. 
 
Em reunião camarária realizada em 25 de junho de 2012, 
foi deliberado que o Centro Cultural Malaposta por ser 
uma referência na área da cultura e simultaneamente um 
polo multicultural de grande relevância, constitui um bem 
imóvel cuja proteção e valorização representa um valor 
cultural de significado predominante para o município, 
bem como deliberado a 
abertura de procedimento classificação do prédio urbano, 
sito na Rua de Angola, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Loures, sob a inscrição n.º 7934 e 

inscrito na matriz sob o n.º 154 da freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, como imóvel de interesse municipal, de 
acordo com o disposto no artigo 15.º, n.os 2 e 6, da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, 
e nos termos do artigo 8.º, aplicável com as devidas 
adaptações ex vi do artigo 57.º, ambos do Decreto -Lei n.º 
309/2009, de 23 de outubro, tudo conforme a respetiva 
memória descritiva e justificativa, ficha de inventário e 
documentação gráfica para o efeito elaborada pelos 
serviços técnicos da Câmara Municipal de Odivelas. 
Por este meio convidam -se os eventuais interessados a 
apresentar na Câmara Municipal, Paços do Concelho, Rua 
de Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, as 
propostas, sugestões ou reclamações que entendam 
convenientes, no prazo de 30 dias a contar da publicação 
do presente aviso, por meio de carta dirigida à presidente 
da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
29 de outubro de 2012. - A Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador. 
 
((Nota do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões: 
 retirado do Diário da República, 2.ª série - N.º 247 - 21 de dezembro de 2012) 
 

 
 

Aviso n.º 17061/2012 
 

Susana de Carvalho Amador, presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, faz público, nos termos e para 
efeitos do disposto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, 
que estabelece as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural, que a 
Câmara Municipal de Odivelas pretende proceder à 
classificação como imóvel de interesse municipal da 
Biblioteca Municipal D. Dinis. 
Em reunião camarária realizada em 20 de dezembro de 
2011, foi deliberado que a Biblioteca Municipal D. Dinis 
pela sua inserção no centro histórico de Odivelas e o seu 
elevado valor patrimonial para o concelho, constitui um 
bem imóvel cuja proteção e valorização representa um 
valor cultural de significado predominante para o 
município, bem como deliberado a abertura de 
procedimento classificação do prédio urbano, sito na Rua 
de Guilherme Gomes Fernandes, Fim, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas, sob a 
inscrição n.º 2925 e inscrito na matriz sob o n.º 10844 da 
freguesia e concelho de Odivelas, como imóvel de 
interesse municipal, de acordo com o disposto no artigo 
15.º, n.os 2 e 6, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e 
nos termos do artigo 8.º, aplicável com as devidas 
adaptações ex vi do artigo 57.º, ambos do Decreto -Lei n.º 
309/2009, de 23 de outubro, tudo conforme a respetiva 
memória descritiva e justificativa, ficha de inventário e 
documentação gráfica para o efeito elaborada pelos 
serviços técnicos da Câmara Municipal de Odivelas. 
Por este meio convidam -se os eventuais interessados a 
apresentar na Câmara Municipal, Paços do Concelho, Rua 
de Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, as 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 1 – 29 de janeiro de 2013  

57 
 

propostas, sugestões ou reclamações que entendam 
convenientes, no prazo de 30 dias a contar da publicação 
do presente aviso, por meio de carta dirigida à presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
29 de outubro de 2012. — A Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador. 
 
((Nota do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões: 
retirado do Diário da República, 2.ª série - N.º 247 - 21 de dezembro de 2012) 

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Alvará de Loteamento n.º 7/92 – 
B.º Moinho do Baeta – Caneças 

 
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 12.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 13 de Junho de 2012 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/92, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 111, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
Francisco Fernandes Tavares. 
 
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 111: 
 

Lote 
Área Ocupação Construção Fogos Pisos 

Aprovado Proposto Aprovado Proposto Aprovado Proposto Aprovado Proposto Aprovado Proposto 

111 387 426,7 232,2 96,65 425,7 198,3 1 2 2 2 
 
 
Deverá ter-se em atenção que a leitura da planta de síntese 
em anexo, atendendo à sua reduzida qualidade gráfica, 
deve ser complementada com a da planta de síntese 
original do alvará de loteamento emitido em 12 de Julho 
de 1992. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 19 de Dezembro de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

(Susana de Carvalho Amador) 
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AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 2/2004 - 
B.º Novo das Fontainhas – Ramada 

 
3.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 2/2004, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 19, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de José 
Navalho Jorge Novo. 
 
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 19: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALVARÁ LOTEAMENTO 2/2004 ALTERAÇÃO 

Lote A.Lote A.I. A.H. N.º P Fogos A.Lote A.I. A.C. N.º P Fogos 

19 383,00 143,50 240,00 2 2 383,00 143,50 240,00 3+st 2 

Diferencial - - - - - - - - 1p+st - 

 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 19 de Dezembro de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 4/2009 –  

B.º Casal das Queimadas à Quinta das Dálias-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 11.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 30 de Maio de 2012 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 4/2009, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 20-A, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
Joaquim Lopes. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
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1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1 Aos parâmetros Urbanísticos do Lote 20-A: 
 

 Alvará de 
loteamento 

Alteração 

Área do lote 139,00 m2 219,60m2 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 21 de Dezembro de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL 
 

 
 

EDITAL N.º 03/PRES/2013 
 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
 

Com o intuito de promover a defesa de pessoas, bens e 
património florestal, a Câmara Municipal de Odivelas 
alerta para o cumprimento rigoroso dos deveres legais 
decorrentes do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
17/2009 de 14 de Janeiro. 
 
Como tal, os proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidades que a qualquer título 
detenham a administração dos terrenos confinantes a 
edificações, designadamente habitações, estaleiros, 
armazéns, oficinas ou outros equipamentos são 
obrigados a proceder à gestão de combustível de 
uma faixa de largura mínima de 50 metros à volta 
daquelas edificações ou instalações, medida a partir 
da alvenaria da edificação. 
 
Compete aos proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidades que a qualquer título 
detenham a administração dos terrenos confinantes 
com aglomerados populacionais, a realização das 
acções de gestão de combustível, numa faixa exterior 
de protecção de largura não inferior a 100 metros, de 
acordo com as normas constantes no Anexo ao presente 
edital e que dele faz parte integrante. 
 
O não cumprimento do disposto acima referido 
constitui contra-ordenação punível com coima de 
140€ a 5.000 € no caso de pessoas singulares, ou de 
800 € a 60.000 € no caso de pessoas colectivas. 
 
Para mais esclarecimentos, os proprietários interessados 
devem dirigir-se ao Serviço Municipal de Protecção Civil, 
sito na Quinta das Águas Férreas - Caneças ou estabelecer 
contacto através do tel. 707200782 / 219320895. 
 
Odivelas, 18 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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ANEXO DO EDITAL N.º 03/PRES/2013 
 

Critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes 
secundárias de gestão de combustíveis 

 
 
A) Critérios gerais - nas faixas de gestão de combustíveis 

envolventes às edificações, aglomerados 
populacionais, equipamentos e infra-estruturas devem 
ser cumpridos os seguintes critérios: 

 
1. No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 

árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a 
desramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual a 
desramação deve alcançar no mínimo 4 metros acima 
do solo. 

 
2. No estrato arbustivo e subarbustivo, o fitovolume 

total não pode exceder 350m3/ha, devendo 
simultaneamente ser cumpridas as seguintes 
condições: 

 
a) Deve ser garantida a descontinuidade horizontal dos 

combustiveis entre a infra-estrutura e o limite externo 
da faixa de gestão de combustíveis; 

 
b) A altura máxima da vegetação é a constante do quadro 

n.º 1, variando em função da percentagem de cobertura 
do solo. 

 
QUADRO N.º 1 

 
Percentagem de 
coberto do solo 

Altura máx. da 
vegetação 

(em centímetros) 
Inferior a 20……………. 
Entre 20 e 50…………… 
Superior a 50…………… 

100 
40 
20 

 
3. Os estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo 

remanescentes devem ser organizados espacialmente 
de forma a evitar a continuidade vertical dos 
diferentes estratos combustíveis. 

 

4. No caso de infra-estruturas da rede viária às quais se 
associem alinhamentos arbóreos com especial valor 
patrimonial ou paisagístico, deve ser garantida a 
preservação do arvoredo a aplicação do disposto nos 
números anteriores numa faixa correspondente à 
projecção vertical dos limites das suas copas acrescida 
de uma faixa de largura não inferior a 10 metros para 
cada lado. 

 
5. No caso de faixas de gestão de combustível que 

abranjam arvoredo classificado de interesse público, 
zonas de protecção a edifícios e monumentos 
nacionais ou manchas de arvoredo com especial valor 
patrimonial ou paisagístico, tal como identificado em 
instrumento de gestão florestal, pode a comissão 
municipal de defesa da floresta aprovar critérios 
específicos de gestão de combustíveis. 

 
B) Critérios suplementares para as faixas envolventes a 

edificações - nas faixas de gestão de combustíveis 
envolventes às edificações (habitações, estaleiros, 
armazéns, oficinas, fábricas e outros equipamentos 
sociais e de serviços), para além do disposto no ponto 
A) deste Anexo, devem ainda ser cumpridos, 
cumulativamente, os seguintes critérios: 

 
1) As copas das árvores e dos arbustos devem estar 

distanciadas no mínimo 5 metros da edificação, 
evitando-se ainda a sua projecção sobre a cobertura 
do edifício. 

 
2) Excepcionalmente, no caso de arvoredo de especial 

valor patrimonial ou paisagístico pode admitir-se uma 
distância inferior a 5 metros, desde que seja reforçada 
a descontinuidade horizontal e vertical de 
combustiveis e garantida a ausência de acumulação de 
combustiveis na cobertura do edifício. 

 
3) Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa 

pavimentada de 1 a 2 metros de largura, circundando 
todo o edifício. 

 
4) Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de 

substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem 
como de outras substâncias altamente inflamáveis. 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da informação n.º 
254, de 2013.01.09, referente ao período de 13 de dezembro de 
2012 a 9 de janeiro de 2013: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/43853 
Assunto: 1560/60 pedido de emissão de licença para restauração 
e bebidas 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Defere-se a emissão da autorização para utilização para a 
atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa devida 
e entrega da certidão predial. 
08-01-2013 
  
EDOC/2009/19945 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 1023/AS/1989 - 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Concorda-se com o horário de funcionamento 
08-01-2013 
 
EDOC/2012/29701 
Assunto: Abelha Comércio e Industria de Têxteis e Calçado Lda 
(Abelha Comércio e Industria de Têxteis e Calçado Lda.) 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo 
08-01-2013 
 
EDOC/2011/38580 
Assunto: Licenciamento de Restauração e Bebidas (taberna) 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 

que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo 
08-01-2013 
 
EDOC/2012/47252 
Assunto: Comunicação Prévia de obras de alterações de uma 
fração para instalação de um estabelecimento de restauração e 
bebidas Centro Comercial Odivelas Parque, Loja 2054 - 
Odivelas 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Indefere-se a emissão da autorização para utilização para a 
atividade de bebidas; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se  
08-01-2013 
 
EDOC/2011/44251 
Assunto: Segurança Contra Incêndios. Requerente: 
Churrasqueira Central de Odivelas. 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Indefere-se a emissão da autorização para utilização para a 
atividade de bebidas; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se  
08-01-2013 
 
EDOC/2012/35139 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4052/77 - pedido 
de restrição ao horário de funcionamento 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Concorda-se com o horário de funcionamento; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se  
08-01-2013 
 
EDOC/2011/34985 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 8330/D/E pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Concorda-se com o horário de funcionamento; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se  
08-01-2013 
 
EDOC/2010/64235 
Assunto: N/ PROCESSO N.º 2398/68 - Estabelecimento sito 
na Rua do Neto, n.º 10 A - freguesia de Odivelas, em nome de 
Rosália Pereira Martins Fabricante 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Determino a anulação do despacho de 26 de agosto de 2005, 
com a consequente repristinação do Alvará de Licença Sanitária 
n.º 2398/68 e demais efeitos processuais quanto ao pedido de 
substituição do título 
08-01-2013 
 
EDOC/2012/64054 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3272/OP - pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
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Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se  
08-01-2013 
 
EDOC/2012/57310 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 36533/OCP 
Pedido de Horário de Funcionamento - 09h ás 21h sem período 
almoço/sem descanso semanal 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se  
08-01-2013 
 
EDOC/2012/57748 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 7429/OCP - 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Concorda-se com o horário de funcionamento. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se  
08-01-2013 
 
EDOC/2012/69388 
Assunto: Proposta de deferimento de emissão de alvará de 
licença de utilização para atividade de restauração e bebidas 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Defere-se a emissão da autorização para utilização para a 
atividade de bebidas, condicionada ao pagamento da taxa devida; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se 
08-01-2013 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2012/31160 
Assunto: Pedido de Autorização para Estabelecimento 
Restauração e/ou de bebidas Requerente: A Princesinha do 
Cruzeiro. Lda. 
Despacho: 
À Sra. CDLAEPC, 
Defere-se a emissão da autorização de utilização para atividades 
de restauração e bebidas, condicionada ao pagamento da taxa 
devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento; 
Concorda-se que no correspondente título seja registada em 
título a advertência constante em informação / parecer técnico 
da DFM/STR. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se 
08-01-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas pela Presidente de Câmara Municipal de 
Odivelas, através do despacho n.º. 01/PRES/2013, nos 
termos da informação n.º 891, de 2013.01.24, referente ao 
período de 10 a 23 de janeiro de 2013: 

 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências  
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 

 
EDOC/2012/69175 
Assunto: Fatura no valor de 176,72 euros. 
Despacho: 
Ao DJGFP/DFA, 
Para cabimento e compromisso no Orçamento de 2013 e 
pagamento da fatura no valor de € 176,72. 
18-01-2013 
 
EDOC/2012/69173 
Assunto: Fatura no valor de 463,89 euros. 
Despacho: 
Com o meu acordo e autorização quanto ao saneamento do 
processo, 
Ao DJGFP/DFA, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
18-01-2013 
 
EDOC/2012/69162 
Assunto: Pedido de informação - processo:379/12.1ECLSB 
Despacho: 
Com o meu acordo, 
À Sr.ª CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aprova-se ofício n.º 2013/926, que se envia assinado. 
18-01-2013 
 
EDOC/2012/69177 
Assunto: Fatura no valor de 331,35 euros. 
Despacho: 
Com o meu acordo e autorização, 
Ao DJGFP/DFA, 
para efeitos da tramitação financeira proposta nas etapas 4 e 7. 
18-01-2013 
 
EDOC/2013/1410 
Assunto: Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural e 
Bibliotecas - Pedido de material 
Despacho: 
Com o meu acordo, 
Ao DJGFP/DFA,  
Para aquisição dos bens consumíveis indicados na inf. anexa à 
etapa 1 e que se verifica serem imprescindíveis à montagem das 
exposições no Centro de Exposições (atualmente sem stock) , no 
corrente ano. 
18-01-2013 
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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/2013/215, de 2013.01.08, referente 
ao mês de dezembro de 2012:  
 
Processo n.º 12.891/CP/OP/GI 
Nome: Joaquina da Conceição Pisco Fura Pelado 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Beco do Progresso, lote 24, B.º Novo das Fontainhas - 
Ramada 
Data de emissão: 03.12.2012 
Comprovativo n.º 447/2012 
  
Processo n.º 13.414/CP/OP/GI 
Nome: Lourenço Faria Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 615, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 13.12.2012 
Comprovativo n.º 448/2012 
 
Processo n.º 13.065/CP/OP/GI 
Nome: Aníbal Pinto Correia Desidério 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Braga, lote 570, B.º do Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 05.12.2012 
Comprovativo n.º 449/2012 
 
Processo n.º 13.430/CP/OP/GI 
Nome: José Rosa Rodrigues Brunheta Morgado 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Fevereiro, lote 86, B.º das Fontainhas - Famões 
Data de emissão: 05.12.2012 
Comprovativo n.º 450/2012 
 
Processo n.º 12.153/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Anjos Henriques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernando Lopes Graça, lote 196, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 05.12.2012 
Comprovativo n.º 451/2012 
 
Processo n.º 13.078/CP/OP/GI 
Nome: Casimiro Rosa Novais 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Gaia, lote 1094, Viv.ª Novais, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 06.12.2012 
Comprovativo n.º 452/2012 
 
Processo n.º 13.517/CP/OP/GI 

Nome: Arlindo Martins Paulos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua João de Barros, lote 149, B.º Alto de Famões - 
Famões 
Data de emissão: 06.12.2012 
Comprovativo n.º 453/2012 
 
Processo n.º 12.451/CP/OP/GI 
Nome: Rui Guerra Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Ovar, lote 402, B.º Casal São Sebastião - 
Famões 
Data de emissão: 06.12.2012 
Comprovativo n.º 454/2012 
 
Processo n.º 13.668/CP/OP 
Nome: Paulo Jorge Dasado da Costa Dias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Manuel Silvestre Cruz, lote 17, Carrascais - Caneças 
Data de emissão: 06.12.2012 
Comprovativo n.º 455/2012 
 
Processo n.º 13.476/CP/OP/GI 
Nome: Maria Clara dos Reis Nunes da Silva Salvado 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 148, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 06.12.2012 
Comprovativo n.º 456/2012 
 
Processo n.º 13.219/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Silva Caetano & Filhos, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, lote 177, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 07.12.2012 
Comprovativo n.º 457/2012 
 
Processo n.º 12.598/CP/OP/GI 
Nome: Octávio Barrosos Fernandes Mina 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Flôr do Minho, lote 14, B.º Flôr do Minho - Caneças 
Data de emissão: 07.12.2012 
Comprovativo n.º 458/2012 
 
Processo n.º 9.761/OP/GI 
Nome: Manuel Aristides Rodrigues de Sousa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Nova de Massapês, lote 1113, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 07.12.2012 
Comprovativo n.º 459/2012 
 
Processo n.º 13.542/D 
Nome: ZON TV CABO, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Colinas do Cruzeiro, zona 8 - Odivelas 
Data de emissão: 10.12.2012 
Comprovativo n.º 460/2012 
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Processo n.º 13.215/CP/OP/GI 
Nome: João Alberto Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 459, B.º dos 
Quatro - Caneças 
Data de emissão: 11.12.2012 
Comprovativo n.º 461/2012 
 
Processo n.º 12.891/CP/OP/GI 
Nome: Silvestre Bento da Silva Martins 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de Junho, lote 105, B.º da Mimosa - Odivelas 
Data de emissão: 11.12.2012 
Comprovativo n.º 462/2012 
 
Processo n.º 12.985/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Antunes Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 11 de Março, lote 458, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 13.12.2012 
Comprovativo n.º 463/2012 
 
Processo n.º 12.743/CP/OP/GI 
Nome: José Machado Soares 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 48, B.º Casal de São Sebastião - 
Famões 
Data de emissão: 17.12.2012 
Comprovativo n.º 464/2012 
 
Processo n.º 13.016/CP/OP/GI 
Nome: Amândio Morais dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil, lote 426, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 17.12.2012 
Comprovativo n.º 465/2012 
 
Processo n.º 13.273/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Paulos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, lote 265, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 18.12.2012 
Comprovativo n.º 466/2012 
 
Processo n.º 13.271/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Maria Pinto Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, lote 264, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 18.12.2012 
Comprovativo n.º 467/2012 
 
Processo n.º 13.448/CP/OP/GI 
Nome: Francisco José de Almeida Melo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Juventude, lote 404, B.º Casal Novo - Caneças 

Data de emissão: 19.12.2012 
Comprovativo n.º 468/2012 
 
Processo n.º 13.452/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Falcão dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Alfredo Roque Gameiro, lote 374, B.º Trigache 
Norte (B.º dos Quatro) - Famões 
Data de emissão: 19.12.2012 
Comprovativo n.º 469/2012 
 
Processo n.º 12.645/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Abel Manta, lote 37, B.º Trigache Centro .- Famões 
Data de emissão: 19.12.2012 
Comprovativo n.º 470/2012 
 
Processo n.º 13.211/CP/OP/GI 
Nome: Filipe do Rosário Basso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 10, B.º Sete Quintas - 
Caneças 
Data de emissão: 19.12.2012 
Comprovativo n.º 471/2012 
 
Processo n.º 10.815/CP/OP/GI 
Nome: Canhoto & Canhoto, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Praceta das Comendadeiras, lote 32, B.º Casal das 
Comendadeiras - Famões 
Data de emissão: 19.12.2012 
Comprovativo n.º 472/2012 
 
Processo n.º 12.815/CP/OP/GI 
Nome: Marciano Lopes Correia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Teófilo Braga, lote A 302, B.º dos Pedrenais - 
Ramada 
Data de emissão: 19.12.2012 
Comprovativo n.º 473/2012 
 
Processo n.º 12.898/CP/OP/GI 
Nome: Maria Engrácia da Silva Guilherme 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de São José, lote 121, B.º do Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 19.12.2012 
Comprovativo n.º 474/2012 
 
Processo n.º 13.081/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Correia Gouveia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco, lote 964, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data de emissão: 20.12.2012 
Comprovativo n.º 475/2012 
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Processo n.º 13.341/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Rodrigues Gonçalves Vaz 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 27, B.º Casal Novo 
dos Bons Dias - Ramada 
Data de emissão: 20.12.2012 
Comprovativo n.º 476/2012 
 
Processo n.º 12.602/CP/OP/GI 
Nome: Rodrigo da Silva Bentes e Maria de Fátima Gonçalves 
Alves Bentes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mário Viegas, lote 85, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 477/2012 
 
Processo n.º 13.473/CP/OP/GI 
Nome: António Antunes Domingues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Figueira da Foz, lote 505, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 478/2012 
 
Processo n.º 13.314/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Cruz da Cunha Barreto e Outra 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 285, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 479/2012 
 
Processo n.º 13.447/CP/OP/GI 
Nome: António do Rosário Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua São Pedro, lote 87, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 480/2012 
 
Processo n.º 13.529/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel de Jesus Cardoso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernando Namora, lote 1053, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 481/2012 
 
Processo n.º 13.498/CP/OP/GI 
Nome: Abílio António Antunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira, lote 509, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 482/2012 
 
Processo n.º 11.893/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Toscano Cabral Felício 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Miraflores, lote 670, B.º Casal da Silveira - Famões 

Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 483/2012 
 
Processo n.º 12.648/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Dias Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua D. António Ferreira Gomes, lote 118, B.º das 
Granjas Novas - Ramada 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 484/2012 
 
Processo n.º 13.197/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto dos Santos Vieira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Artistas, lote 17 D, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 485/2012 
 
Processo n.º 13.067/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim da Costa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Carlos Paião, lote 754, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 486/2012 
 
Processo n.º 13.493/CP/OP/GI 
Nome: António Augusto Costa Gomes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Braga, lote 563, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 487/2012 
 
Processo n.º 12.722/CP/OP/GI 
Nome: Fernanda Maria Martins Mendes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 58, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 488/2012 
 
Processo n.º 32.290/OCP/OC 
Nome: João António Rico Palhinhas 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 133, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 489/2012 
 
Processo n.º 13.500/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Maia de Oliveira e Maria Irene Guedes de Melo 
de Oliveira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Abril, lote 148, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 490/2012 
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Processo n.º 12.506/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Jorge Salgado de Melo Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 491/2012 
 
Processo n.º 13.240/CP/OP/GI 
Nome: Magno Augusto Pires 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Braga, lote 563, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 492/2012 
 
Processo n.º 5.633/OP 
Nome: O Fatela – Pastelaria e Snack-Bar 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 1, Loja A - Odivelas 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 493/2012 
 
Processo n.º 13.404/CP/OP/GI 
Nome: Emiliano dos Santos Marques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Norte, lote 235, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Comprovativo n.º 494/2012 
 
 
 
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/2013/216, de 2013.01.08, referente ao mês de 
dezembro de 2012: 
 
Processo n.º 11.563/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos de Oliveira Pangas 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Azinhaga do Canhamato, lote 12 – B.º Azinhaga do 
Canhamato - Caneças 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.457/CP/OP/GI 
Nome: José António das Neves Landeiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal do Bispo, lote 288 - Famões 
Data de despacho: 05.12.12 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.538/CP/OP/GI 
Nome: J. Ferreira & Filhos, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Beco da Fábrica, lote 10, B.º Novo das Fontainhas - 
Ramada 
Data de despacho: 05.12.12 
Teor do Despacho: Admitir 

 Processo n.º 2.425/L 
Nome: SALIMARG, Lda 
Assunto: Prorrogação de Prazo das Obras de Urbanização 
Local: Monte Verde - Caneças 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.186/CP/OP/GI 
Nome: J. Ferreira & Filhos, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Beco da Fábrica, lote 12, B.º Novo das Fontainhas - 
Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.673/CP/OP/GI 
Nome: Fernanda Maria Gomes Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Fernão Lopes, lote 93, B.º Monte Verde - Caneças 
Data de despacho: 05.12.12 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 3.696/OP/GI 
Nome: Leonel Gomes da Costa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Flores, lote B 135, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.087/CP/OP/GI 
Nome: Alberto Paulo Martins Gaspar 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 276, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 13.347/CP/OP/GI 
Nome: Abílio Candima Mateus 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 283, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.061/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Marques Barrau Leitão 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 1128 - Caneças 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.251/CP/OP/GI 
Nome: Modesta da Silva Magalhães Soares 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Joaquim Paço D’Arcos, lote 258, B.º Trigache Norte 
- Famões 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8.146/OP/GI 
Nome: Hermínio Antunes Afonso 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Palmeiras, lote 201, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 13.579/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz Ribeiro Cardoso Esteves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Francisco de Holanda, lote 24, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.539/CP/OP/GI 
Nome: J. Ferreira & Filhos, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Beco da Fábrica, lote 11, B.º Novo das Fontainhas - 
Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.856/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Silva Nunes Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Palmeiras, lote 207, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.468/CP/OP/GI 
Nome: António Miguel Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Ramalho Ortigão, lote 72, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.178/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Jorge Amaral Geraldes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 129, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.095/CP/OP/GI 
Nome: José Janeiro Velho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Professor Vitorino Nemésio, lote 373, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.928/CP/OP/GI 
Nome: José António Coelho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Duque de Saldanha, lote 5, B.º Casal das Queimadas 
á Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11.905/CP/OP/GI 
Nome: João Artur Rua 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 1.º de Agosto, lote 26, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.671/CP/OP/GI 
Nome: Maria José Costilhas da Cruz Ramalheiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 233 A e B, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 

Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.397/CP/OP/GI 
Nome: Gertrudes Maria Campaniço Batista e outros 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. Miguel, lote 175, B.º Moinho do Baeta - 
Caneças 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.551/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Duarte Matos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Milharada, lote 32 - Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.302/CP/OP/GI 
Nome: Ana Maria Moita Amaro Correia 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua cidade de Estremoz, lote 305, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 30.970/OCP 
Nome: Administração de Condomínio 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Praceta José Rosalino Ferreira, n.º 9 - Odivelas 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 12.674/OCP/RC/OC 
Nome: José Barata Folgado 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Camélias, lote 8, B.º Quinta da Barroca - Famões 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7.578/OCP/OC 
Nome: Abílio José Ferreirinha Monteiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Gaiato, lote 955, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 05.12.12 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.435/OP 
Nome: INDUSIN – Soc. Imob, Lda  e Ourinveste – Inv. 
Imobiliários, Lda 
Assunto: Regime Excepcional  de Extensão de Prazo 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 09, Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 12.164/OP 
Nome: Maria de Lurdes Pedroso Fernandes Gomes 
Assunto: Prorrogação de Prazo para Apresentar os Elementos 
Solicitados 
Local: Vale da Regada - Odivelas 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.976/CP/OP/GI 
Nome: Maria Guilhermina Dias Nunes 
Assunto: Comunicação Prévia 
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Local: Rua Alexandre Herculano, lote 149, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 05.12.12 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.434/OP 
Nome: INDUSIN – Soc. Imob, Lda  e Ourinveste – Inv. 
Imobiliários, Lda 
Assunto: Regime Excepcional  de Extensão de Prazo 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 8, Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 12.631/OP 
Nome: Manuel Jesus Alves 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 23 e 23 A 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8.828/OP 
Nome: Construções Gameiricel, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Hortos, Vale Covo, lote 14 - Caneças 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 9.431/OP 
Nome: INDUSIN – Soc. Imob, Lda  e Ourinveste – Inv. 
Imobiliários, Lda 
Assunto: Regime Excepcional  de Extensão de Prazo 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, lote 5, Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 13.569/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Oliveira Chiti Cunha 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente, lote 51 - Famões 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13336/CP/OP/GI 
Nome: José Mendes Eusébio 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 90 - Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.213/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Faria 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Fé, lote 225, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10.881/CP/OP/GI 
Nome: Maria Cidalina Duarte Pereira de Sousa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Dálias, lote 394, B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
 

Processo n.º 13.393/CP/OP/GI 
Nome: Delfim dos Santos Lopes Neto 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 23 - Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.967/OP 
Nome: Pontiprédio, Construção Civil, S.A. 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua de Sto. Eloy - Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Proceder à prorrogação 
  
Processo n.º 11.893/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Toscano Cabral Felicio 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Miraflores, lote 670, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.772/CP/OP/GI 
Nome: Arminda de Jesus Castanheira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 43, B.º Quinta do Castelo Poente 
- Ramada 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.273/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Nunes da Cruz 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 24 de Junho, lote 132, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.953/CP/OP/GI 
Nome: Bernardo Almeida Coelho Araújo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. Pedro, lote 138, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 05.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.604/IP/ED 
Nome: António Mendes patrício 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Pinhal do Castelo de Vide, lote 59, B.º Arco Maria 
Teresa - Caneças 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 13.043/CP/OP/GI 
Nome: Libório Pereira Soares 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de Março, lote 468, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.090/CP/OP/GI 
Nome: Gastão Gonçalves Barreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Rosmaninho, lote 34, B.º Pinhal Verde - Caneças 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 13.582/CP/OP/GI 
Nome: António Joaquim Teixeira da Mota 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal do Rato, lote 169 - Pontinha 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.264/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Luz Melo Fonseca Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Ator Ribeirinho, lote 1018, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.118/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Barata Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua de S. José, lote 130, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.203/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Pereira dos Santos e Outros 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, lote 6, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.113/CP/OP/GI 
Nome: Maria Isabel Alves Dias Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Caiada, lote D – 47, B.º Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8.570/OP/GI 
Nome: António Pereira Gaspar 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 102, B.º 
Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 07.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.479/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Céu Nunes Casalinho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Centro, lote 13 - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.942/CP/OP/GI 
Nome: Lígia Garcia Almeida Carvalho Rodrigues 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Sul, lote 15 - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 12.722/CP/OP/GI 
Nome: Fernanda Maria Martins Mendes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordal Pinheiro, lote 58, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 

Processo n.º 13.125/CP/OP/GI 
Nome: António de Oliveira Amaral 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Pastores, lote B 89, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.328/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Figueira Caria 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 21, B.º Casal do 
Rato - Pontinha 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.497/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Morais 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 68, B.º Casal da 
Silveira – Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.941/CP/OP/GI 
Nome: Arminda dos Santos Pinto 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Paulo Renato, lote 990, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.231/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Dionísio de Almeida 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 10 de Junho, lote 1171, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 13.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.699/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos Marques da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 74, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.370/CP/OP/GI 
Nome: Luís Francisco da Conceição Franganito 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 1.º de Maio, lote 50, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.697/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz Olinda Soeiro Antunes da Silva António 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Gil Vicente, lote 176, B.º Granjas Novas - Ramada 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.561/CP/OP/GI 
Nome: Francisco José Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Poço, lote 851, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 13.510/CP/OP/GI 
Nome: António Ferreira Dias 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 333 - Caneças 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.601/CP/OP/GI 
Nome: Iria do Rosário Gabriel de Oliveira Fernandes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 19 de Junho, lote 62, B.º Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.587/CP/OP/GI 
Nome: Luís dos Santos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Miratejo, lote 618, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 6.465/OP/GI 
Nome: Mário Manuel Vilela Fevereiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Paulo Renato, lote 1061, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9.656/OP 
Nome: J. J. Alves & Alves, Lda 
Assunto: Caducidade 
Local: Quinta das Flores, lote 2 - Caneças 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 11.540/CP/OP 
Nome: Natália da Silva Correia 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Célia Martins Camelo, lote 37, Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10.050/D/E 
Nome: Restaurante Marisqueira Portal da Ribeirada, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Av. Amália Rodrigues, lote 54, loja 3 - Odivelas 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir a comunicação prévia 
  
Processo n.º 12986/D/V 
Nome: Cassilda da Conceição Alves Tomé 
Assunto: Vistoria ao abrigo do art.º 90 do D.L. 555/99 
Local: R. de S. José, Viv. Félix, lote 29, n.º 2 - Odivelas 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 23.953/OCP/OC 
Nome: Maria de Lurdes Alves Custódio 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Ator Ribeirinho, lote 1020, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.033/CP/OP/GI 
Nome: José da Conceição Marquito 

Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Craveiro Lopes, lote 773, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.133/CP/OP/GI 
Nome: José Maçãs da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua de são Martinho, lote 154, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.446/CP/OP/GI 
Nome: Luís Alberto da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 27, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.480/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Céu Nunes Casalinho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Centro, lote 14, Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.013/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Faria Machado 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 629, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.899/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Alberto Gonçalves Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 1.º de Agosto, lote 24, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 8.640/OP/GI 
Nome: Construções J.A. Fernandes, Lda 
Assunto: Caducidade 
Local: Pedrenais, lote C 29 - Ramada 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 13.535/CP/OP/GI 
Nome: Fernando da Silva Henriques 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Aveiro, lote 533, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.700/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Chiti Cunha – Construção Civil Unipessoal, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 19 de Junho, lote 65, B.º do Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.966/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Manuel Ferreira Dinis 
Assunto: Autorização de Utilização 
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Local: Rua Soares dos Reis, lote 96, B.º Trigache Norte - Famões 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.922/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Alexandre Ferrão dos Reis 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 324, B.º do Vale 
Grande - Pontinha 
Data de despacho: 12.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 5633/OP 
Nome: O Fatela – Pastelaria e Snack Bar 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 1, loja A - Odivelas 
Data de despacho: 14.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8.929/D/E 
Nome: Auto Estrela de Santo Adrião, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Azinhaga da Amiteira, n.º 8 – Póvoa Santo Adrião 
Data de despacho: 14.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 6.994/D/E 
Nome: A Minhota da Póvoa – Pastelaria e Café, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 33 B – Póvoa de 
Santo Adrião 
Data de despacho: 14.12.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
  
Processo n.º 13.307/CP/OP/GI 
Nome: José António Rodrigues Gonçalves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo dos Bons-Dias, lote 26 - Ramada 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.300/CP/OP/GI 
Nome: António Jesus Francisco 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 254 - Pontinha 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 13.012/CP/OP/GI 
Nome: Amaro de Sousa Araújo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 630, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.494/CP/OP/GI 
Nome: José Jacinto Grou 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Grande, lote 323 – B.º Vale Grande 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.280/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Gomes Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia 

Local: Rua Raul Proença, lote 33, B.º Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8.677/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Antunes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Viegas, lote 91, B.º do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.365/CP/OP/GI 
Nome: Abílio Vaz Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, lote 448, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.305/CP/OP/GI 
Nome: Manuel José Alendouro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Encosta do Mourigo, lote 23 - Famões 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.416/CP/OP/GI 
Nome: Albino de Azevedo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Figueira da Foz, lote 502, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.474/CP/OP/GI 
Nome: Silvério Soares Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua D. Dinis, lote A 276, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.432/OP 
Nome: Manuel Balas de Matos 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis - Ramada 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
  
Processo n.º 11.239/CP/OP/GI 
Nome: Nelson Augusto Lameiras Peixoto 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Santo Onofre, lote 809, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 19.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.611/CP/OP/GI 
Nome: Ilda Assunção Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua João de Barros, lote 150, B.º Alto de Famões - 
Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 13.192/CP/OP/GI 
Nome: Lídia de Jesus Santos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira, lote 218 - Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.300/CP/OP/GI 
Nome: Lídia Maria Alves Rosa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Gil Eanes, lote 177, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.181/CP/OP/GI 
Nome: Paulo António Cardoso Serra 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 162, B.º Casal São 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.323/CP/OP/GI 
Nome: Albertino Rodrigues Alvelos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 1191 - Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.360/OP/GI 
Nome: Macário da Silva Gonçalves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Casal Novo, lote 364, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.588/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Jorge Henriques Claro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cesário Verde, lote 641, B.º dos Quatro - Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.482/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Farropas 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 18 de maio, lote 39, B.º do Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12523/CP/OP/GI 
Nome: António José Marques Cardoso 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Viseu, lote 35, B.º Casalinho da Azenha - 
Pontinha 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.266/OP/GI 
Nome: Maria José Ferreira da Cruz 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Gaiato, lote 908, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
 

Processo n.º 13.001/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos Pereira Victorino Fonseca Gordinho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Constância, lote 3, B.º Casal São Sebastião 
- Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.927/CP/OP/GI 
Nome: António Querido de Almeida 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Milharada, lote 113 - Pontinha 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.513/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Galveia Vidigal 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Urze, lote 41, B.º do Pinhal Verde - Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.742/CP/OP/GI 
Nome: José Henriques 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 382, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.051/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Ferreira Francisco 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 608, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.140/CP/OP/GI 
Nome: Isaura de Jesus Fonseca 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 1260 - Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.127/CP/OP/GI 
Nome: Vitorino Loureiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernando Lopes Graça, lote 131, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.819/CP/OP/GI 
Nome: Maria Cândida Serra Salvado Oliveira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Vieira da Silva, lote 54, B.º da Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12049/CP/OP/GI 
Nome: José Francisco Pólvora e Manuel Francisco Pólvora 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 99, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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 Processo n.º 12.836/CP/OP/GI 
Nome: Leonel Dias Esteves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 639, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.568/CP/OP/GI 
Nome: Paulina Cândida Cabral Barbosa e Outros 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, lote C – 43, B.º dos Pedrenais - 
Ramada 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.421/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Leitão dos Reis 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Seixas, lote 179, B.º Trigache Norte – Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.688/D 
Nome: Zon Tv Cabo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado (C. Bispo) e Rua Luís 
Miguel Ribeiro (C. Silveira) - Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 24.891/OCP/OC 
Nome: José Marques Antunes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Beiras, lote 291, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 35.865/OCP 
Nome: Bruno Alexandre Augusto Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Pedrenais, lote A 250 - Ramada 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 21.964/OCP/RC/OC 
Nome: José Dias Oliveira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 189, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7.026/D/E 
Nome: Maria Isabel Carriço dos Santos 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Dr. Fernando da Cunha, n.º 4 R/c Esq. - Odivelas 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 47.830/OCP 
Nome: José Narciso Gonçalves Mateus Torres 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Anselmo Silva Paiva, B.º CTT, lote 1 B – 34 - 
Caneças 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 

 Processo n.º 30.446/Ant 
Nome: Clínica Médica Dentária Dra. Teresa Oliveira Bastos, Lda 
Assunto: Autorização de Alteração de Utilização 
Local: Rua D. Nuno lvares Pereira, n.º 10 R/c – D - Odivelas 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.687/D/V 
Nome: Maria de Fátima Rodrigues Pereira 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 90.º do Dec.-Lei 555/99 
Local: Praceta Maria Lamas, lote 248, r/c Esq. – Olival Basto  
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 9.898/OP 
Nome: Carlos António Tavares da Conceição 
Assunto: Licença Administrativa (prorrogação de prazo) 
Local: Quinta da Pedra – Segolim - Famões 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 11.740/CP/OP 
Nome: MK – Halal – Take Away, Lda 
Assunto: Declaração de Extinção de Procedimento por 
Deserção 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 8 A - Odivelas 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 11.786/OP 
Nome: Fernando Jorge Pereira Simões 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Largo da Memória, n.º 4, n.º 4 – A e n.º 6 - Odivelas 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8.707/OP 
Nome: João de Jesus Martins 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 74, Ponte da Bica - 
Ramada 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.702/OP 
Nome: Gonçalo José Rosa Inácio Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Sidónio Pais, n.º 44, Pombais - Odivelas 
Data de despacho: 21.12-2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.614/OP 
Nome: Pequenos e Divertidos, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Henrique Manuel Ginja Cardoso, lote 10, loja 2B - 
Odivelas 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.348/OP 
Nome: AEIP – Associação para a Educação Islâmica em 
Portugal 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 3 de Abril de 1964, n.º 10, 12, 14 - Odivelas 
Data de despacho: 21.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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 Processo n.º 5.358/OP 
Nome: Anteprojecto – Arquitetura e Construção, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 78 - Ramada 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.645/D 
Nome: TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. 
Assunto: Autorização Municipal para Instalação de 
Infraestruturas 
Local: Rua José Gomes Ferreira, lote 26, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 8.234/OP 
Nome: Susana Maria Freitas Pedroso 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da República, n.º 103 - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9.552/D/E 
Nome: Vítor Manuel Nunes Duarte 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Infante D. Henrique, B.º Mário Madeira - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.035/CP/OP/GI 
Nome: Patrocínia da Conceição Silva 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal do A’Badesso, lote 750, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.584/CP/OP/GI 
Nome: João Maria Mendes Guilherme 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Quinta das Pretas, lote 51 - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.196/CP/OP/GI 
Nome: José Rodrigues Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Bontempo, lote 167, B.º Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.116/CP/GI 
Nome: Rogério Faustino M. Amaro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Av. São Sebastião, lote 97, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.636/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Monteiro de Jesus 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Ponte de Sôr, lote 297, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 

Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.396/CP/OP/GI 
Nome: Luís António C. Alves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 37 (N.º 15), B.º Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.636/CP/OP/GI 
Nome: Adriana da Silva Gastão 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 378, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.577/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda de Jesus Madureira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal do Rato, lote 212 - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.299/CP/OP/GI 
Nome: Natividade do Carmo Simões da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Vitória, lote 26, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.417/CP/OP/GI 
Nome: Américo Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Alcácer do Sal, lote 422, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 10.711/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Sousa da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1242, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.634/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Duarte 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua General Farinha Beirão, lote 123, Bairro Casal do 
Bispo - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.904/CP/OP/GI 
Nome: Marco André Guerra Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Sol Nascente, lote 15 - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.617/CP/OP/GI 
Nome: Amândio da Cunha Figueiredo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Principal, lote B 5, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 28.12.2012 
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Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.271/CP/OP/GI 
Nome: Humberto Lopes Geraldes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Mira Flores, lote 656, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.576/CP/OP/GI 
Nome: Romeu Farinha Gil 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira, lote 855 - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.571/CP/OP/GI 
Nome: Ramiro António Morais 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua de São Martinho, lote 388, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7.404/OP/GI 
Nome: António Pedro de Aguiar 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Alecrim, lote 192, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.434/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Manuel Manteigas Valente 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Norte (AUGI I), lote 160 - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.346/CP/OP/GI 
Nome: José Maurício Palma Ameixa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 360, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.363/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua António Silva, lote 65, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.029/CP/OP/GI 
Nome: João Martinho Rosa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 92, B.º Novo das Queimadas - 
Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.037/CP/OP/GI 
Nome: Carolino dos Santos Gonçalves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Artistas, lote 17-B, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 

Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.250/CP/OP/GI 
Nome: Augusto Rodrigues Santana 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 137, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.334/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Pedro Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Av. do Vale Grande, lote 147, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.908/CP/OP/GI 
Nome: Maria João Dias da Conceição Gonçalves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira, lote 252, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.694/CP/OP/GI 
Nome: Lucinda Maria Alves Garcia Luís 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Palmeiras, lote 42, B.º Quinta da Barroca - 
Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.102/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lourdes da Conceição Vaz Afonso 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 96, B.º da 
Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.031/CP/OP/GI 
Nome: Fausto José da Conceição Nobre Queiroz 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 52, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.415/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Farinha Marçal 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 245, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.419/CP/OP/GI 
Nome: António Augusto Borrego 
Assunto: Prorrogação do Prazo da Admissão da Comunicação 
Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 103, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Proceder à prorrogação 
  
Processo n.º 7.017/OP/GI 
Nome: Lauriano Galvão Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização 
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Local: Rua José Rodrigues Migueis, lote 39, B.º Tomada da 
Amoreira 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 13.005/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Carvalho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 185 - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.975/CP/OP/GI 
Nome: Maria Pessoa Fontoura 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal da Abadessa, lote 298, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.822/CP/OP/GI 
Nome: Orlando Pinto Paiva 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 173, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.254/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Céu Almeida 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 465, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.646/CP/OP/GI 
Nome: Mário José Simões Claro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Carrascais, lote 29 - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13613/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Ricardo Lêdo de Moura 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Lamego, lote 473, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.357/CP/OP/GI 
Nome: Eurico Marques 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de Março, lote 462, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.642/CP/OP/GI 
Nome: José Mariana Viana Alves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Milharada, lote 28 - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 

Processo n.º 13.649/CP/OP/GI 
Nome: João Bernardo Pinto Bação 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º dos Carrascais, lote 27 - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.643/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz de Carvalho Dias André 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 520 - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.575/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Matias dos Reis 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira, lote 614 - Famões 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.119/CP/OP/GI 
Nome: José Tomé Simões Valente 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua São José, lote 105, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.312/CP/OP/GI 
Nome: Glória da Conceição Cotrim Nunes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira, lote 594, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.12.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Construção, Utilização, 
Prorrogações 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/2013/217, de 
2013.01.08, referente ao mês de dezembro de 2012:  
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 10.862/OP 
Nome: Centro Comunitário Paroquial da Ramada 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Av. das Acácias, parcela E (Polo Santa Teresinha), Quinta 
do Porto Pinheiro - Odivelas 
Data de emissão: 04.12.2012 
Alvará n.º 35/2012 
  
Processo n.º 7.023/D/E 
Nome: Tavares & Refacho, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alterações 
Local: Rua 3 de Abril de 1964 - Odivelas 
Data de emissão: 13.12.2012 
Alvará n.º 36/2012 
  
Processo n.º 11.472/OP/GI 
Nome: Joaquim Ribeiro Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alterações 
Local: Rua do Pomarinho, lote 27, B.º do Pomarinho - Odivelas 
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Data de emissão: 13.12.2012 
Alvará n.º 37/2012 
  
Processo n.º 13.630/CP/OP/GI 
Nome: Diamantino José Agostinho Ventura 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Demolição 
Local: Rua das Laranjeiras, lote 14, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de emissão: 17.12.2012 
Alvará n.º 38/2012 
 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 12.870//CP/OP/GI 
Nome: Maria Adília Guerreiro Pacheco 
Assunto:  Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, lote 93, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 05.12.2012 
Alvará n.º  391/2012 
  
Processo n.º 12.658/CP/OP/GI 
Nome: Raul de Almeida Justino 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 1.º de Maio, lote 181, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 05.12.2012 
Alvará n.º 392/2012 
  
Processo n.º 9.095/OP/GI 
Nome: Fernando Lourenço Luís 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Gil Eanes, lote 164 A, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 05.12.2012 
Alvará n.º 393/2012 
  
Processo n.º 2.456/OP 
Nome: Construções Ladel, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Moreira, lote 16 - Odivelas 
Data de emissão: 05.12.2012 
Alvará n.º 394/2012 
  
Processo n.º 12.709/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Valente Lopes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Choupal, lote 63, B.º Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias - Famões 
Data de emissão: 06.12.2012 
Alvará n.º 395/2012 
  
Processo n.º 12.342/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Alberto de Almeida Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 341, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 07.12.2012 
Alvará n.º 396/2012 
  
Processo n.º 12.215/CP/OP/GI 
Nome: Cátia Patrícia Pinela Rodrigues Martins Franco 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 313, B.º Casal de São Sebastião 
- Caneças 
Data de emissão: 10.12.2012 
Alvará n.º 397/2012 

 Processo n.º 9.654/OP 
Nome: Ribeiro, Fernandes & Sousa, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Ramos, lote 42, Urb. Jardim da Amoreira - 
Ramada 
Data de emissão: 10.12.2012 
Alvará n.º 398/2012 
  
Processo n.º 9.653/OP 
Nome: Ribeiro, Fernandes & Sousa, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Ramos, lote 41, Urb. Jardim da Amoreira - 
Ramada 
Data de emissão: 10.12.2012 
Alvará n.º 399/2012 
  
Processo n.º 30.217/OCP/OC 
Nome: Manuel António Branco de Azevedo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Reis, lote 54, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de emissão: 10.12.2012 
Alvará n.º 400/2012 
  
Processo n.º 12.069/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Augusto Rodrigues da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Praceta à Rua Irene Lisboa, lote 239, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 10.12.2012 
Alvará n.º 401.2012 
  
Processo n.º 12.068/CP/OP/GI 
Nome: João António Batista da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Praceta à Rua Irene Lisboa, lote 237, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 10.12.2012 
Alvará n.º 402/2012 
  
Processo n.º 11.563/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos de Oliveira Pangas 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Azinhaga do Canhamato, lote 12, B.º Azinhaga do 
Canhamato - Caneças 
Data de emissão: 11.12.2012 
Alvará n.º 403/2012 
  
Processo n.º 12.431/CP/OP/GI 
Nome: José Ilídio Martins de Castro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua D. José, lote B 145, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 11.12.2012 
Alvará n.º 404/2012 
  
Processo n.º 2.531/OP/GI 
Nome: João Guilherme Gonçalves da Silva Dias 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 68, B.º Quinta do Castelo Poente 
- Ramada 
Data de emissão: 11.12.2012 
Alvará n.º 405/2012 
  
Processo n.º 12.163/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Alves Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
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Local: Rua do Sol Nascente, lote 222, B.º do Sol Nascente - 
Famões 
Data de emissão: 10.12.2012 
Alvará n.º 406/2012 
  
Processo n.º 12.304/CP/OP/GI 
Nome: Rosalina de Jesus 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Beiras, lote 275, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 14.12.2012 
Alvará n.º 407/2012 
  
Processo n.º 12.928/CP/OP/GI 
Nome: José António Coelho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Duque de Saldanha, lote 5, Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias - Famões 
Data de emissão: 14.12.2012 
Alvará n.º 408/2012 
  
Processo n.º 12.848/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus Marçal Forte 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de São Martinho, lote 112, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 18.12.2012 
Alvará n.º 409/2012 
  
Processo n.º 12.198/CP/OP/GI 
Nome: Álvaro da Silva Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 85 A, B.º Tomada da Amoreira - 
Ramada 
Data de emissão: 18.12.2012 
Alvará n.º 410/2012 
  
Processo n.º 12.704/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 33, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 18.12.2012 
Alvará n.º 411/2012 
  
Processo n.º 12.812/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Coelho Rosa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Flores, lote 222, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 18.12.2012 
Alvará n.º 412/2012 
  
Processo n.º 12.609/CP/OP/GI 
Nome: Silvério do Rosário Brunheta 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 16 de fevereiro, lote 79, B.º das Fontainhas - Famões 
Data de emissão: 19.12.2012 
Alvará n.º 413/2012 
  
Processo n.º 7.310/OP/GI 
Nome: Marcos Canteiro Cabaço 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Casal Novo, lote 360 - Caneças 
Data de emissão: 19.12.2012 
Alvará n.º 414/2012 
  
 
 

Processo n.º 12.917/CP/OP/GI 
Nome: José Augusto Nabais Paiva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Casal Novo, lote 360 - Famões 
Data de emissão: 19.12.2012 
Alvará n.º 415/2012 
  
Processo n.º 12.362/CP/OP/GI 
Nome: Silvério do Rosário Brunheta 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Dálias, lote 395, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 21.12.2012 
Alvará n.º 416/2012 
  
Processo n.º 31.755/OCP 
Nome: Manuel Rodrigues 
Assunto: Emissão de Alvará de Alteração de Utilização 
Local: Avenida 25 de Abril, n.º 24, 24 A a 24 E, frações A, B, D, 
E, F, G, e H  - Pontinha 
Data de emissão: 27.12.2012 
Alvará n.º 417/2012 
  
Processo n.º 12.966/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Manuel Ferreira Dinis 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Soares dos Reis, lote 96, B.º Trigache Norte - Famões 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 418/2012 
  
Processo n.º 1.028/OCP/OC 
Nome: José Martins de Oliveira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Viegas, lote 79, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 419/2012 
  
Processo n.º 12.118/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Barata Lopes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de S. José, lote 130, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 420/2012 
  
Processo n.º 12.670/OCP/OC 
Nome: José Barata Folgado 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Camélias, lote 8, B.º Quinta da Barroca - Famões 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 421/2012 
  
Processo n.º 12.772/CP/OP/GI 
Nome: Arminda de Jesus Castanheira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 43, B.º Quinta do Castelo Poente 
- Ramada 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 422/2012 
  
Processo n.º 10.881/CP/OP/GI 
Nome: Maria Cidalina Duarte Pereira de Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Dálias, lote 394, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 423/2012 
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Processo n.º 13.043/CP/OP/GI 
Nome: Libório Pereira Soares 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de Março, lote 468, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 424/2012 
  
Processo n.º 12.480/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Silva Machado Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ilha Terceira, n.º 15 - Pontinha 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 425/2012 
  
Processo n.º 12.671/CP/OP/GI 
Nome: Maria José Costilhas da Cruz Ramalheiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Paz, lote 233 A e B, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 28.12.2012 
Alvará n.º 426/2012 
 
Prorrogações 
 
Processo n.º 12.419/CP/OP/GI 
Nome: António Augusto Borrego 
Assunto: Concessão de Averbamento ao Alvará - Prorrogação 
Local: Rua da Paz, lote 103, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 06.12.2012 
Alvará n.º 127/2011 
  
Processo n.º 8.803/OP/GI 
Nome: Idalino Sobral 
Assunto: Concessão de Averbamento ao Alvará - Prorrogação 
Local: Rua 2 de Abril, lote 916, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 07.12.2012 
Alvará n.º 269/2011 
 
 
 
Rejeições Liminares 
 
Nº Processo: 13.198/CP/OP/GI 
Nome : Maria Fernanda Monteiro dos Sonhos Manso 
Assunto : Rejeição Liminar  
Local : Rua Cidade de Sines, lote 198, Vale Grande - Pontinha 
Data do Despacho : 05.12.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.639/CP/OP/GI 
Nome : Domingos António Nunes Lourinho 
Assunto : Rejeição Liminar  
Local : Rua do Paço Real, lote 419, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho : 05.12.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.595/CP/OP/GI 
Nome : Abel de Jesus Lopes e outro 
Assunto : Rejeição Liminar  
Local : Rua Elina Guimarães, lote 122, B.º Milharada - Pontinha 
Data do Despacho : 20.12.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.620/CP/OP/GI 
Nome : Joaquim Grilo 
Assunto : Rejeição Liminar  

Local : Av. da Liberdade, lote 441, B.º Casal do Trigache Norte - 
Famões 
Data do Despacho : 21.12.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.344/CP/OP/GI 
Nome : Iria Lourenço Martins 
Assunto : Rejeição Liminar  
Local : Rua Cidade de Portimão, lote 345, B.º Casal S. Sebastião 
- Famões 
Data do Despacho : 21.12.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 12.720/CP/OP/GI 
Nome : Maria Adelina Ramos 
Assunto : Rejeição Liminar  
Local : Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 150, Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data do Despacho : 21.12.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.596/CP/OP/GI 
Nome : Maria Isabel Moreira de Araujo 
Assunto : Rejeição Liminar  
Local : Rua Isabel Aboim Inglês, lote 13, B.º da Milharada - 
Pontinha 
Data do Despacho : 27.12.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 

 
 
 
 
 

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/2013/40, de 2013.01.03, referente ao 
período compreendido entre 3 a 28 de dezembro de 2012: 
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
03/12/2012 a 28/12/2012 
 
Decisões tomadas ao abrigo das competências subdelegadas 
(Despacho nº 05/VPCT/2011 de 13 de Janeiro 2011) 
 
DESPACHO DE REMOÇÃO ASSINADO PELA  
SENHORA CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 
MUNICIPAL 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 28-
DC-44, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
159/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.12.19 
Data da remoção: 2012.12.10 
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Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula 82-97-
BA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
160/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.12.10 
Data da remoção: 2012.12.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 12-
02-IF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 161VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.12.19 
Data da remoção: 2012.12.20 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Zx, com a matrícula 30-
34-IQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
162/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.12.19 
Data da remoção: 2012.12.20 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 55-
53-ES, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 47/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Trafic, com a matrícula 
54-43-DF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 48/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.11 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Megane, com a matrícula 
39-32-IB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 49/VIAT/RA/12). 

Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.11 
 
Assunto: Remoção do veículo Lancia, com a matrícula 52-41-
HM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 50/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.11 
 
Assunto: Remoção do veículo Honda Concerto, com a matrícula 
XA-62-21, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 51/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 42-
74-DX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 52/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.12 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Bx, com a matrícula BX-
34-82, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 53/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.13 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat 850, com a matrícula HF-82-
30, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 54/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 1 – 29 de janeiro de 2013 

82 
 

Data da remoção: 2012.12.13 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula JX-
42-77, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 55/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 206, com a matrícula 37-
AL-50, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 56/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Movano, com a matrícula 
62-84-PV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 57/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.11.29 
Data da remoção: 2012.12.19 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Astra, com a matrícula 29-
45-BD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 24/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.12.04 
Data da remoção: 2012.12.05 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula 23-
08-PJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 21/VIAT/CA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.12.19 
Data da remoção: 2012.12.20 
 
 
 
 

NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS – 
03/12/2012 a 28/12/2012 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
do Ribeirinho, lote 46, Pontinha nos termos do nº 1 do Artº 42º 
do Regulamento de Resíduos Higiene e Limpeza dos Espaços 
Públicos. 
(Proprietário: Francisco José Martins) 
(Processo 126/DFM/12) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.12.17 
Data da notificação: 2012.12.19 
 
Assunto: Notificação para limpeza de terreno localizado na Rua 
Fernando Namora, nº 341, Bairro do Girassol na Ramada nos 
termos do nº 1 do Artº 42º do Regulamento de Resíduos 
Higiene e Limpeza dos Espaços Públicos. 
(Proprietário: Blocozero – Sociedade de Construções, Lda.) 
(Processo 128/DFM/10) 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.12.12 
Data da notificação: 2012.12.12 
 

 


