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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 30 de janeiro de 2013 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E DE TRADIÇÃO DO 
REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º 1 

 
À semelhança do que já ocorreu num passado bem 
recente, tudo leva a crer que o atual Governo de coligação 
PSD/CDS-PP planeia uma nova restruturação e fusão, 
desta feita, de uma das instituições militares mais 
importantes e marcantes do nosso país que está sediada 
no concelho de Odivelas. Esta é uma situação deveras 
preocupante que, caso se venha a concretizar, irá afetar de 
sobremaneira, a nível organizacional e logístico, todo o 
importante serviço público que é desenvolvido em 
parceria, quer com o nosso Município quer também com 
o Município de Lisboa. 
 
Ao que tudo indica, prevê-se a transferência do Batalhão 
do Regimento de Engenharia n.º 1 (RE1) instalado na 
freguesia da Pontinha, para o Polígono Militar de Tancos, 
em Vila Nova da Barquinha, deslocação essa assente no 
facto de atravessarmos uma conjuntura difícil e de 
necessidade de reduzir a despesa pública. 
 
Não podemos deixar de relembrar a enorme relevância 
histórica das instalações onde se encontra sediado o RE1, 
bem como sublinhar a importância do seu trabalho junto 
das autarquias de Odivelas e Lisboa, nomeadamente 
através das ações realizadas em parceria no âmbito da 
Proteção Civil, como a limpeza das linhas de água e as 
intervenções em situações de calamidade pública, que 
visam o bem-estar de todos os cidadãos. 
 
A operacionalidade, competência e meios do RE1 são 
determinantes em termos de segurança das populações, 

não só nestes dois concelhos, mas também na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) em geral. 
Entendemos que qualquer deslocalização deste Batalhão 
irá ameaçar seriamente a enérgica e sustentada intervenção 
que neste momento pode ser assegurada na AML, em 
termos de Proteção Civil, numa faixa territorial que é de 
risco sistémico, seja ao nível sísmico, seja ao nível de 
inundações ou outro tipo de cataclismos. 
 
Foi na sequência destes indícios preocupantes de eventual 
retirada do RE1 do Quartel da Pontinha que os 
Municípios de Lisboa e Odivelas entenderam intervir e 
diligenciar junto do Sr. Ministro da Defesa Nacional, 
enquanto responsável pela gestão das instituições militares 
do país, alertando este membro do Governo para as 
repercussões negativas que esta tomada de posição poderá 
causar a toda a região. 
 
A tudo isto acresce ainda a gestão do Núcleo Museológico 
do Posto de Comando do Movimento das Forças 
Armadas, o qual foi criado ao abrigo de um protocolo 
celebrado em janeiro de 2001 entre a autarquia de 
Odivelas e esta digníssima instituição, no sentido de 
dinamizar o Quartel da Pontinha e colocar um espaço 
onde está perpetuada a memória do 25 de Abril de 1974, à 
disposição de toda a comunidade. Ao longo destes últimos 
12 anos foi possível dar a conhecer, por via de acervo 
documental autêntico à época, imagens e outros 
elementos interpretativos, um dos principais 
acontecimentos que marcaram e transformaram 
profundamente a história recente do nosso país, de forma 
indelével. 
 
Têm sido inúmeras as exposições, conferências e demais 
iniciativas desenvolvidas neste local, dirigidas não só para 
a população escolar, mas também para instituições 
culturais, científicas e de interesse histórico provindas de 
todo o território nacional, atividades essas que se têm 
revelado de um enorme sucesso e que tem sempre 
garantida a cobertura mediática dos principais órgãos de 
comunicação social nacionais, nomeadamente aquando 
das celebrações da Revolução dos Cravos. 
 
Refira-se ainda que, nas comemorações do 13º 
Aniversário do Município de Odivelas, realizadas no dia 
19 de novembro de 2011, o RE1 foi distinguido com a 
Medalha de Honra, Grau Ouro, principal condecoração 
desta autarquia, pelos serviços prestados à população e 
pela sua importância histórica e de tradição que marca 
também as raízes do concelho de Odivelas. 
 
Pelo seu passado e sobretudo pelo seu futuro, a Câmara 
Municipal de Odivelas, reunida em 30 de janeiro de 2013, 
delibera expressar às entidades competentes que considera 
fundamental e fulcral que esta instituição de excelência 
continue a fazer parte da nossa identidade, não 
comprometendo, por isso, o orgulho de aqui podermos 
ter o legítimo herdeiro das gloriosas tradições das 
primeiras Unidades de Engenharia do Exército Português, 
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criada com a Restauração em 1640, bem como o Núcleo 
Museológico que possui um rico património histórico que 
marca a história do Portugal Democrático, e que corre 
sério risco de ser abandonado e cair no esquecimento.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“FALECIMENTO DE MARQUES JÚNIOR 
 
No último dia de 2012, tomámos conhecimento do 
desaparecimento de um homem bom e um cidadão 
exemplar. De um homem generoso e de uma entrega 
cívica total. Era um democrata convicto que defendia 
apaixonadamente os princípios e os valores de Abril que 
ajudou a conseguir e a consolidar em nome da Liberdade. 
 
Um homem que perpetuou o seu nome na história do país 
e na democracia portuguesa. Militar de Abril, membro do 
Conselho da Revolução desde 1975 até à sua extinção, 
deputado da Assembleia da República ao longo de oito 
legislaturas, vice-presidente e presidente do conselho de 
administração da Casa da Democracia Portuguesa, 
 
Exemplo pela simplicidade, pela sua generosidade e pela 
autenticidade, vivia a vida intensamente e expressava o 
que pensava sem rodeios. 
 
Membro da Comissão Política do PS, a personalidade de 
Marques Júnior extravasava o partido onde militava. 
Marques Júnior será recordado pela sua integridade, pelos 
valores humanistas, pelos princípios democratas que 
proclamava e exercia de forma impar e permanente. 
 
Perante a sua partida, o executivo municipal exalta a sua 
memória.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada do ponto referente à “Proposta de Aprovação de 
Donativos da Fundação Belmiro de Azevedo – Alimentos 
e Materiais para os Animais do Parque dos Bichos”, 
constante da Ordem de Trabalhos da presente Reunião. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR  
 

Arquivamento dos autos, na sequência da instauração do 
Processo Disciplinar n.º 01/DTO/2012 ao trabalhador 
Alberto Manuel Lopes Varandas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/910, de 
2012.01.24 e nos termos do Relatório Final do referido 
Processo, anexo a essa informação. 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto) 

 
 
 
 

CONCESSÃO DE PARECER GENÉRICO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
E DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Concessão de parecer genérico favorável à celebração de 
contratos de prestação de serviços e de aquisição de 
serviços, de acordo com o proposto na informação n.º 
2013/851, de 2013.01.23, nos seguintes termos: 
 
A concessão de parecer genérico favorável à celebração de 
contratos de prestação de serviços nas situações previstas 
nos n.os 4 e 6, do art. 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro, desde que o contrato não ultrapasse o 
montante anula de 75.000€ (valor sem IVA), sendo que, as 
prestações de serviços que se contratem ao abrigo do 
parecer prévio genérico têm de obedecer aos seguintes 
requisitos: 
-tem de estar em causa a execução de trabalho não 
subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 
emprego público; 
-inexistência de pessoal em situação de mobilidade 
especial apto para o desempenho das funções subjacentes 
às contratações a efetuar ao abrigo do parecer genérico. 
-verificação do cumprimento da redução remuneratória 
prevista no n.º 1, do artigo 27.º da LOE para 2013, caso 
seja aplicável. 
-a autorização para a assunção de um compromisso é 
sempre precedida pela verificação da conformidade legal 
da despesa, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, e demais legislação aplicável. 
 
A concessão de parecer prévio favorável à renovação de 
contratos de prestação de serviços cujo valor anual do 
contrato não exceda os 75.000€, e sempre que se 
encontrem verificados os requisitos do n.º anterior e 
demais legislação aplicável. 
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A concessão de parecer prévio favorável à renovação de 
contratos de prestação de serviços, quando a adjudicação 
for feita ao abrigo do artigo 128.º e seguintes do DL 
18/2008, de 27 de janeiro (Código dos Contratos 
Públicos). 
 
Os encargos financeiros que devam suportar as 
contratações referidas nos números anteriores, devem ser 
inscritos em rubrica orçamental correspondente, em sede 
de orçamento. 
 
Que o parecer genérico favorável aplica-se a todos os 
contratos de prestação de serviços que se enquadrem nas 
situações anteriores, que por via de celebração ou 
renovação, produzam efeitos desde 1 de janeiro de 2013. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SALDO DE GERÊNCIA ORÇAMENTAL 
 

 
 

INTEGRAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA ORÇAMENTAL 
NO MAPA DE FUNDOS DISPONÍVEIS 

 
Mapa de fluxos de caixa relativo ao exercício económico 
de 2012, para integração do saldo de gerência transitado 
nos fundos disponíveis de 2013, de acordo com o 
proposto na informação n.º 23013/1041, de 2013.01.28 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMTEJO 
 

 
 

FATURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMTEJO 2013 
CABIMENTO E COMPROMISSO ANUAL PARA 2013 

 
Cabimento e compromisso do valor estimado para o ano 
de 2013, de € 4.395.713,81, (quatro milhões, trezentos e 
noventa e cinco mil, setecentos e treze euros e oitenta e 
um cêntimos) referente à prestação de Serviços SIMTEJO 
2013, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/576, de 2013-01-17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO” 

 

 
 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS 

 
Adesão do Município de Odivelas à “Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o Desenvolvimento”, bem como a 
aprovação dos respetivos Estatutos. Projeto que visa 
promover parcerias multi-ator, através da criação de 
novos canais de comunicação entre as autoridades locais e 
atores não estatais, tendo como finalidade o 
desenvolvimento local do território, integrado no alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio: erradicar 
a pobreza extrema e fome; alcançar a educação primária 
universal; promover a igualdade do género e capacitar as 
mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde 
materna; combater o HIV/SIDA, a malária e outras 
doenças; assegurar a sustentabilidade ambiental e 
desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. 
As intervenções integradas neste projeto podem abranger 
diversas áreas: saúde, educação, ambiente, cultura, entre 
outras. De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/304, de 10-01-2013. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDO DE PARCERIA DE DESENVOLVIMENTO 
 

 
 

ACORDO DE PARCERIA DE DESENVOLVIMENTO COM A 
“UMAR – UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA E RESPOSTA” 

 
Ratificação da renovação do Acordo de Parceria de 
Desenvolvimento com a “UMAR – União de Mulheres 
Alternativa e Resposta”, no âmbito da Candidatura ao 
POPH/QREN “RIIIM – Rede de Intervenção Integrada 
Intersectorial Multidisciplinar no Combate à Violência 
Doméstica e Tráfico de Seres Humanos. De acordo com a 
informação n.º Interno/2013/639, de 2013-01-1 

 
“Acordo de Parceira de Desenvolvimento 

 
Os parceiros acordam: 
 
1. Desenvolver em conjunto o projecto acima 
referenciado cujos objetivos, actividades, resultados 
esperados, avaliação e plano de financiamento se 
descrevem no formulário de candidatura. 
 
2. Assumir as seguintes responsabilidades por parceiros: 
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Principais contributos para o projecto do parceiro “UMAR 
– UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA E 
RESPOSTA”. Levantamento das redes intersectoriais; 
análise e reflexão sobre as redes e sua articulação, 
sistematizando experiências, inserindo a prevenção e 
alargamento do seu âmbito para questões do TSH, bem 
como, junto de vítimas mais vulneráveis (idosas, jovens, 
mulheres imigrantes, de minorias étnicas, população 
LGBT, pessoas prestadoras de serviços sexuais): 
elaboração com as parcerias de guide lines e de protocolos 
de actuação para diferentes e complexas situações, 
orientando-os para profissionais do sistema judicial, das 
forças de segurança, da área social, da psicologia, saúde, 
educação, protecção social, CPCJs e técnicos/as que 
trabalhem com agressores, monitorização da 
implementação do instrumento de avaliação de riscos – 
enquanto especificação dos guide lines e protocolos de 
actuação; criação de um padrão de trabalho em rede 
integrado, intersectorial e multidisciplinar para prevenir a 
revitimização; formação/sensibilização para o trabalho em 
rede. 
 
Principais contributos para o projecto do parceiro 
“Associação para o Desenvolvimento das Mulheres 
Ciganas Portuguesas – AMUCIP” 
 
Reuniões com mulheres de etnia cigana em relação às 
respostas das diversas entidades locais perante situações 
de violência doméstica ou de tráfico de seres humanos. 
Participação em Workshops e acções de sensibilização. 
 
Principais contributos para o projecto do parceiro 
“Associação Ilga Portugal” 
 
Permitir a abordagem das respostas à violência doméstica 
por parte da população LGBT, contribuindo para a 
elaboração dos guide-lines e para as acções de sensibilização. 
 
Principais contributos para o projecto do parceiro 
“SOLIDARIEDADE IMIGRANTE, ASSOCIAÇÃO PARA A 
DEFESA DOS DIREITOS DOS IMIGRANTES” 
 
Contribuir nas reuniões de parceria para a reflexão em 
torno das respostas que são dadas a mulheres imigrantes 
no que se refere à violência Doméstica e ao Tráfico de 
Seres Humanos, no sentido de que a construção de um 
padrão de respostas integradas possa reflectir a abordagem 
deste público particularmente vulnerável. 
 
Principais contributos para o projecto do parceiro “Casa 
do Brasil de Lisboa” 
 
“A CASA DO BRASIL” irá intervir junto das mulheres 
imigrantes sobretudo as brasileiras, no sentido de 
diagnosticar o tipo de respostas que as entidades 
governamentais e não governamentais dão perante 
situações de violência doméstica e tráfico de seres 
humanos. Sensibilização junto das diversas entidades 
(governamentais e não governamentais) para as situações 
específicas vividas pelas mulheres imigrantes, sobretudo as 

brasileiras, relativamente às respostas que lhes são dadas 
nas situações de violência doméstica e tráfico de seres 
humanos desconstruindo estereótipos. 
 
Principais contributos para o projecto do parceiro 
“Município de Odivelas” 
 
Implementar como projecto piloto uma rede local 
integrada, intersectorial e multidisciplinar nas respostas às 
vítimas de VD e de TSH com base no padrão de 
intervenção que vai ser construído no projecto RIIIM 
com o envolvimento de todas as entidades que trabalham 
no concelho nesta área. 
 
3. Que a entidade coordenadora é “UMAR – UNIÃO DE 
MULHERES ALTERNATIVA E RESPOSTA” que para este 
efeito recebe e gere os fundos públicos afectos à PD e 
presta toda a informação necessária ao POPH e à PD. 
 
4. Que estão previstos os seguintes mecanismos para 
assegurar a transparência da informação interna relativa ao 
projecto e à parceria: 
 
O projecto pretende envolver todas as entidades que 
integram as redes locais, quer sejam parceiras formais ou 
informais, procurando reflectir com as parcerias sobre as 
formas de intervenção integrada em termos intersectoriais 
e multidisciplinares. A ampla participação nas reuniões 
com instrumentos de registo das mesmas amplamente 
divulgados irão permitir uma reflexão conjunta sobre o 
padrão de intervenção a construir, avaliação do mesmo e 
reajustamentos necessários tendo em consideração a 
opinião das entidades parceiras. A criação de uma rede de 
informação e comunicação interna, como o caso do 
googlegroups, permitirá a todas as parcerias uma troca de 
informação e partilha de reflexões. A elaboração de 
relatórios intermédios permitirá um processo de 
monitorização partilhado face aos objetivos e nível de 
prossecução dos mesmos. 
 
Assinaturas 
 
Data: _________________ 
 
Parceiro: UMAR – UNIÃO DE MULHERES ALTERNATIVA E 
RESPOSTA 
Responsável: Catarina Frade Moreira 
Cargo: Dirigente associativo 
Assinatura: _____________ 
 
Parceiro: Associação para o Desenvolvimento das 
Mulheres Ciganas Portuguesas – AMUCIP 
Responsável: Olga Mariano 
Cargo: Presidente 
Assinatura: ______________ 
 
Parceiro: Associação Ilga Portugal 
Responsável: Paulo Corte Real 
Cargo: Presidente Direcção 
Assinatura: _______________ 
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Parceiro: SOLIDARIEDADE IMIGRANTE, ASSOCIAÇÃO PARA 
A DEFESA DOS DIREITOS DOS IMIGRANTES 
Responsável: Timóteo Macedo 
Cargo: Presidente 
Assinatura: _______________ 
 
Parceiro: Casa do Brasil de Lisboa 
Responsável: Heliana Gaspar Bibas 
Cargo: Tesoureiro 
Assinatura: ____________________ 
 
Parceiro: Município de Odivelas 
Responsável: Susana Amador 
Cargo: Presidente 
Assinatura: _____________________” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRÉMIO MUNICIPAL “BEATRIZ ÂNGELO” 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL “BEATRIZ ÂNGELO” 
 

De acordo com a proposta n.º 1/PRES/2013, de 2013-
01-24, Atribuição do Prémio Municipal “Beatriz Ângelo” 
a duas personalidades: 
 
- Maria do Rosário Ferreira, Professora e Diretora da 
Escola Secundária Pedro Alexandrino e 
 
- Maria Eugénia Saraiva, Presidente da Liga Portuguesa 
Contra a Sida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

SUBSÍDIOS ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS – ANO 2013 
 
Subsídios a atribuir às Corporações de Bombeiros do 
Concelho de Odivelas, no ano de 2013, nos seguintes 
termos, de acordo com proposto na informação n.º 
470/SMPC/2013, de 2013.01.15: 
 

Apoio às Associações de Bombeiros 
 

Subsídio mensal de gestão corrente e manutenção 
 

Os subsídios a transferir são mensais e mantêm os valores 
de 2012. 
 

Subsídio Mensal de Gestão Corrente e Manutenção 

 Total anual 
Valor mensal 
(12 meses) 

A.H.B.V. Caneças € 93.666,60 € 7.805,55 

A.B.V. Odivelas € 107.266,56 € 8.938,88 

A.H.B.V. Pontinha € 95.832,96 € 7.986,08 

Total € 296.766,12  

 
 

Subsídio anual para reequipamento 
 
No ano em curso não será atribuído este subsídio. 
 
 

Subsídio para aquisição de viatura e/ou equipamento 
 
No ano em curso não será atribuído este subsídio. 
 

Seguros 
 
Seguros do ramo bombeiro - mantém-se o modus 
operandi deste apoio.  
 
-Reembolso do Seguro de viaturas - dotação €45.000. 
 
-Pagamento de Seguros do ramo bombeiros - dotação 
€30.000. 
 
 

Reembolso de pagamentos de despesas de água e 
eletricidade 

 
Mantém-se o modus operandi deste apoio, de acordo o 
deliberado na 7ª Reunião da Câmara Municipal (6º ponto) 
realizada a 09/04/2008, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2008, de 22 de abril, pág. 
10) i.e., os pedidos de reembolso devem ser encaminhados 
ao SMPC após pagamento das faturas por parte das 
associações, devendo constar, em boas condições de 
legibilidade, as faturas completas e respetivos 
comprovativos de pagamento. 
 
Com uma dotação estimada de €60.000. 
 
 

Subsídios Pontuais 
 
Relativamente a eventuais subsídios pontuais: 
 
Subsídio de refeição aos ELAC’s /ECIN’s 
 
Atribuição de um subsídio de refeição aos elementos que 
venham a integrar os ELAC’s/ECIN’s, sempre as 
Associações de Bombeiros do Concelho sejam 
contempladas, pela ANPC, com estas equipas, sendo que 
no corrente ano o seu valor deverá ser de 
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€15/elemento/dia, mantendo-se assim o valor do ano 
transato. 
 
- dotação de €30.000. 

 
 

Piquetes de Primeira Intervenção 
 

Piquetes de Primeira Intervenção – PPI’s 

 N.º 
elementos 

Valor por 
elemento 

Valor 
mensal 

Valor anual 
(14 meses) 

A.H.B.V. 
Caneças 12 € 746,75 € 8.961,00 €125.454,00  

A.B.V. 
Odivelas 

17 € 746,75 € 
12.694,75 

€177.726,50  

A.H.B.V. 
Pontinha 13 € 746,75 € 9.707,75 €135.908,50  

Total    €439.089,00  

 
 
Faturação separada por remoção dos resíduos sólidos da A.H.B.V. 

Caneças 
 
Na informação n.º 11059/SMPC de 30/06/2008 foi 
proposta a faturação separada por remoção dos resíduos 
sólidos da A.H.B.V. Caneças, que mereceu deliberação 
favorável e unânime por parte do Executivo Municipal, na 
14ª Reunião de Câmara (17º ponto) realizada a 
16/07/2008 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 14/2008, de 29 de julho). 
 
Em 2009, foi novamente submetida a Deliberação 
Municipal a proposta de pagamento das remoções 
especiais e consequente atualização de valor, tendo as 
mesmas sido aprovadas por unanimidade nas 4.ª e 8.ª 
Reuniões Ordinárias de 2009, respetivamente, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4/2009, de 10 
de março e Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2009, de 5 de maio, respetivamente). 
 
Dotação de €1500. 
 
 
Subsídio à A.H.B.V. Odivelas abrigo do Protocolo celebrado entre 

a associação e a autarquia relativo à nomeação do Comandante 
Operacional Municipal (COM) 

 
Na sequência do proposto na informação n.º 
15706/SMPC que mereceu aprovação por parte do 
Executivo Municipal na 3ª Reunião de Câmara realizada a 
10/02/2010; 
 
O pagamento do subsídio é mensal e tem o valor de 
€1.250/mês (€15.000/ano) a pagar à A.H.B.V. Odivelas. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL DE ODIVELAS 

 
Cedência de transporte municipal à Associação 
Comunitária de Saúde Mental de Odivelas, para as suas 
atividades de exterior, durante o ano 2013, nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro, com um custo total estimado 
em €811,94, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/677, de 2013.01.17: 
 

Data Destino Horário 

18 de fevereiro de 2013 Basílica da Estrela - Lisboa 9h30 - 13h00 

18 de março de 2013 Fábrica do Azulejo - Sintra 9h30 - 13h00 

3 de abril de 2013 Museu dos Coches - Belém 9h30 - 13h00 

15 de abril de 2013 Museu de Cera - Alcântara 9h30 - 13h00 

20 de maio de 2013 Estufa Fria - Parque Eduardo VII 9h30 - 13h00 

26 de junho de 2013 Fábrica da Pólvora - Oeiras 9h30 - 13h00 

10 de julho de 2013 Praia de Carcavelos 9h30 - 13h00 

18 de setembro de 2013 Planetário - Belém 9h30 - 13h00 

30 de outubro de 2013 Vendas Novas 9h30 - 16h00 

20 de novembro de 2013 
Cinemateca -  

R. Barata Salgueiro, Lisboa 
9h30 - 13h00 

11 de dezembro de 2013 CCB - Belém 9h30 - 13h00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

BAIRRO AZINHAGA DO CANHAMATO, LOTE 3, CANEÇAS 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 3, 
inserido no Bairro Azinhaga do Canhamato, na Freguesia 
de Caneças, em nome de José do Nascimento Leal 
Freixinho, pelo depósito caução n.º 10821 efetuado na 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 1.145,18 (mil, 
cento e quarenta e cinco euros e dezoito cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 2/2009/DRU, de 
17 de Abril, de acordo com o proposto na informação n.º 
15/TR/DRRU/DGOU/2013, de 2013-01-11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 156, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal, constituída sobre o lote 
156, inserido no Bairro Casal dos Apréstimos, Freguesia 
de Ramada, em nome de Álvaro Vaz Pratas, pelo depósito 
caução n.º 10631 efetuado na Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de € 454,52 (quatrocentos e cinquenta e quatro 
euros e cinquenta e dois cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 11/2001/DRLA, de 30 de novembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
6/TR/DRRU/DGOU/2013, de 2013-01-08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 59/PRES/2013 
 

Assunto: Calendarização do subsistema de avaliação do 
Desempenho das Unidades Orgânicas (S.I.A.D.A.P. 1) – 
Ano 2013 
 
Na sequência do meu Despacho nº 157/PRES/2011, de 
04 de Novembro, que estabelece as normas do processo 
interno do subsistema de avaliação do Desempenho das 
Unidades Orgânicas (S.I.A.D.A.P. 1), e dando 
cumprimento ao disposto no número 2 do artigo 30º do 
“Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação 
do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da 
Câmara Municipal de Odivelas”, publicado em anexo ao 
Despacho nº 2/C.C.A./2013, de 17 de janeiro, determino 
a seguinte calendarização para o S.I.A.D.A.P. 1 - Ano 
2013: 
 

 

SIADAP 1 - Unidades Orgânicas 

Data Tarefa Observações 

Até 08 de fevereiro 
Aprovação do membro do órgão executivo dos 
objectivos das Unidades Orgânicas - 2013 (Modelo 
1). 

Remeter no primeiro dia útil, ao da 
sua aprovação, ao G.A.I.A.D. para 
monitorização. 

Até 08 de abril  
Apresentação, ao G.A.I.A.D., do primeiro relatório 
trimestral de monitorização dos objectivos da 
unidade orgânica (Modelo 2). 

 

Maio – 1ª Reunião 
Ordinária ou Extraordinária 
da CMO 

Ratificação da avaliação das unidades orgânicas 
pela Câmara Municipal  

 

Até 05 de julho  
Apresentação, ao G.A.I.A.D., do segundo relatório 
trimestral de monitorização dos objectivos da 
unidade orgânica (Modelo 2). 

 

Até 04 de outubro  
Apresentação, ao G.A.I.A.D., do terceiro relatório 
trimestral de monitorização dos objectivos da 
unidade orgânica (Modelo 2). 
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De 01 a 15 de novembro  
Definição dos objectivos estratégicos do Município 
de Odivelas – Ano 2014 

 

De 18 a 30 de novembro  
Proposta de objectivos das unidades orgânicas – 
Ano 2014  

Remeter no primeiro dia útil, ao 
G.A.I.A.D. para monitorização. 

Até 15 de dezembro  
Aprovação dos objectivos das unidades orgânicas 
(2014), pelo membro do órgão executivo de quem 
dependam. 

 

Até 10 de janeiro de 2014 
Apresentação, ao G.A.I.A.D., do quarto relatório 
trimestral de monitorização dos objectivos da 
unidade orgânica (Modelo 2). 

  

 
 
 
Esta calendarização deve ser respeitada sem excepção. A 
ausência do dirigente responsável, nos períodos em que 
deve ser dado cumprimento a alguma tarefa, não é motivo 
para a sua não execução, cabendo ao superior hierárquico 
imediato, garantir os cumprimentos dos prazos 
estabelecidos.  
 
Rentabilizando os meios disponíveis, serão efectuados os 
agendamentos das tarefas entre os vários responsáveis 
pelo cumprimento do processo de avaliação e o 
G.A.I.A.D., com emissão de alertas, via Microsoft 
Outlook, de modo a relembrar o cumprimento desta 
calendarização. 
 
Odivelas, 31 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 60/PRES/2013 
 

Assunto: Designação de Sónia Alexandra Nunes Barata, 
como Coordenadora do Setor de Obras por 
Administração Direta 
 
A Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, no dia 11 de dezembro de 
2012, define, no artigo 13.º, as atribuições da Divisão de 
Infraestruturas e Equipamentos Municipais (DIEM). 
 
 
Considerando que: 
 
1 – Através do despacho n.º 055/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, publicado no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 1, de 8 de Janeiro de 2013, foi 
criada no âmbito da DIEM, a subunidade orgânica 
denominada “Setor de Obras por Administração Direta”, 
em cumprimento do disposto no artigo 10.º, n.º 5 do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro e da Lei n.º 
49/2012, de 29 de Agosto; 
 
 
2 – Compete ao Setor de Obras por Administração 
Direta: 
 
 
- Assegurar por Administração Direta, a conservação e 
manutenção das instalações e equipamentos municipais, 
ou sob responsabilidade municipal; 
 
- Promover a aquisição de materiais, equipamentos e 
ferramentas necessários para o desenvolvimento de 
trabalhos por Administração Direta. 
 
 
E, atentos os seguintes pontos: 
 
 
• Elevado volume de trabalho existente no SOAD; 
• Necessidade em assegurar o bom funcionamento das 

instalações e equipamentos municipais (escolas, 
pavilhões, mercados, bibliotecas, cemitérios, etc.);  

• Necessidade de implementar uma maior eficácia nas 
decisões administrativas, proporcionando-se uma 
maior celeridade e qualidade na satisfação das 
necessidades coletivas; 

• Efetivação dos princípios gerais elencados no artigo 
2.º da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, mais concretamente no que se 
refere ao Princípio do serviço às populações (n.º 1), 
Princípio da eficácia (n.º 4) e da participação (n.6). 

 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º2 do artigo n.º68.º da Lei n.º169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, a Engª Sónia Alexandra Nunes 
Barata, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal da Câmara 
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Municipal de Odivelas, como Coordenadora do Setor de 
Obras por Administração Direta, com efeitos a partir 
da data do presente despacho. 
 
Odivelas,31 de janeiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO 61/PRES/2013 
 

Assunto: Tolerância de ponto 
 
1 - Considerando que a tolerância de ponto na época do 
Carnaval contribui para a dinâmica da Economia Local e 
Regional, gerando receitas acrescidas no setor comercial; 
 
2 – Considerando, igualmente, a tradição há muito 
existente e enraizada no País da concessão de tolerância 
de ponto nesta época nos serviços públicos, 
proporcionando aos trabalhadores um momento de 
descontração, tão necessário na atual conjuntura de 
adversidade que o País atravessa; 
 
Determino, nos termos da competência que me é 
atribuída pela al. a), do n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, e pelas Declarações de 
Retificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e n.º 9/2002, de 
5 de Março e alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, que no próximo dia 12 de fevereiro de 2013 
seja concedida tolerância de ponto aos trabalhadores 
municipais. 
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja. 
 
Ficam, igualmente, excecionados do disposto no presente 
Despacho, os serviços que, atenta a imprescindibilidade 
do seu funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão da 
referida dispensa em momento posterior, a acordar com o 
respetivo superior hierárquico.  
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respetivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 4 de fevereiro de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 

DESPACHO 62/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Patrícia Maria Teixeira Barroso 
como Coordenadora do SGPND - Setor de Gestão de 
Pessoal não Docente 
 
A Estrutura Orgânica flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, no dia 11 de dezembro de 
2012, define, no artigo 17.º, as atribuições Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa (DPISE). 
 
Considerando que: 
 
1 – Através do Despacho n.º 55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro e da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto, foi criada, 
no âmbito da DPISE, a subunidade orgânica denominada 
“ Setor de Gestão de Pessoal não Docente” 
 
2 – De modo a assegurar a melhoria qualitativa e 
quantitativa do serviço prestado, a coordenação da 
referida subunidade, exige alguém que possua 
conhecimentos adequados, bem como experiência 
profissional consolidada, pelo que: 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, a Dr.ª Patricia Maria Teixeira 
Barroso, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenadora do 
Setor de Gestão de Pessoal não Docente, com efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 5 de fevereiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO 63/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Alexandra Isabel Loureiro Pereira 
Coelho Amaral como Coordenadora do Setor ASE - Setor 
de Acção Social Escolar 
 
A Estrutura Orgânica flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, no dia 11 de dezembro de 
2012, define, no artigo 17.º, as atribuições Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa (DPISE). 
 
Considerando que: 
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1 – Através do Despacho n.º 55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi criada, 
no âmbito da DPISE, a subunidade orgânica denominada 
“ Setor de Ação Social Escolar” 
 
2 – De modo a assegurar a melhoria qualitativa e 
quantitativa do serviço prestado, a coordenação da 
referida subunidade exige alguém que possua 
conhecimentos adequados, bem como experiência 
profissional consolidada, pelo que: 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, a Drª Alexandra Isabel Loureiro 
Pereira Coelho Amaral, Técnica Superior, do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Ação Social Escolar, com 
efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 5 de fevereiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO 64/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Maria Leonor de Carvalho Rey 
Barbosa Peixoto como Coordenadora do SGE - Setor de 
Gestão de Equipamentos 
 
A Estrutura Orgânica flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, no dia 11 de dezembro de 
2012, define, no artigo 17.º, as atribuições Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa (DPISE). 
 
Considerando que: 
 
1 – Através do Despacho n.º 55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro e da Lei n.º 49/2012, de 29 d agosto,  foi criada, 
no âmbito da DPISE, a subunidade orgânica denominada 
“ Setor de Gestão de Equipamentos” 
 
2 – De modo a assegurar a melhoria qualitativa e 
quantitativa do serviço prestado, a coordenação da 
referida subunidade exige alguém que possua 
conhecimentos adequados, bem como experiência 
profissional consolidada, pelo que: 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 de 
fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de dezembro, a Dr.ª Maria Leonor de Carvalho 
Rey Barbosa Peixoto, Técnico Superior, do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Gestão de Equipamentos, 
com efeitos a partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 5 de fevereiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO 65/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Planeamento, Intervenção e Monitorização Ambiental 
 
Considerando que: 
 
1.O artigo 3º. do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro, estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”; 
 
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e decisões nº 23, a 11 de dezembro de 2012, 
se define no artigo 21º, as atribuições da Divisão de 
Gestão Ambiental; 
 
3.Através do Despacho 55/PRES/ 2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10.º, n.º5º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro e da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto, foi criada 
no âmbito da DGA, a subunidade orgânica denominada 
por Setor de Planeamento, Intervenção e Monitorização 
Ambiental, à qual cabe desenvolver as seguintes funções: 
 
a)Intervenções em situações de degradação ambiental; 
b)Limpeza e desobstrução de linhas de água; 
c)Colaborar com os demais serviços municipais em ações 
de vertente ambiental, nomeadamente, da prevenção e da 
eliminação de riscos ambientais; 
d)Emissão de pareceres técnicos na área ambiental; 
e)Propor medidas e ações concretas tendentes à 
recuperação de zonas degradadas por ação humana, 
nomeadamente atividades económicas e outras, bem 
como processos naturais. 
 
4.O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiencia profissional consolidada, de 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 2 – 13 de fevereiro de 2013  

17 
 

modo assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do nº 2 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela lei nº 5 – A/2002, de 11 de 
janeiro, pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 
de fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei nª 
67/2007, de 31 de dezembro, a Engª Rita Luísa da Silva 
Niza Meira Jesus, Técnica Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenadora 
do Setor de Planeamento, Intervenção e 
Monitorização Ambiental, com efeitos à data do 
presente despacho. 
 
Odivelas, 05 de fevereiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO 66/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Viveiros Municipais 
 
Considerando que: 
 
1.O artigo 3º. Do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”; 
 
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 23, a 11 de dezembro de 2012, 
se define no artigo 21º, as atribuições da Divisão de 
Gestão Ambiental; 
 
3.Através do Despacho n.º 55/PRES/ 2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10.º, n.º5 do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi criada 
no âmbito da DGA a subunidade orgânica denominada 
por Setor de Viveiros Municipais, à qual cabe desenvolver 
as seguintes funções: 
 
a)Velar pela manutenção dos espaços verdes de uso 
público destinados designadamente ao lazer; 
b)Assegurar a gestão, conservação manutenção e contínuo 
melhoramento da qualidade e funcionalidade dos parques 
e jardins que lhe estão diretamente cometidos; 
c)Gestão dos viveiros municipais; 
 

4.O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiencia profissional consolidada, de 
modo assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do nº 2 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de 
janeiro, pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 
de fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei nª 
67/2007, de 31 de dezembro, a Engª. Maria José Pires 
Afonso, Técnica Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenadora do Setor de 
Viveiros Municipais, com efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 05 de fevereiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO 67/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenador do Setor de 
Construção e Conservação de Espaços Verdes e de 
Jardins 
 
Considerando que: 
 
1.O artigo 3º. do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”; 
 
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 23, a 11 de dezembro de 2012, 
se define no artigo 21º, as atribuições da Divisão de 
Gestão Ambiental; 
 
3.Através do Despacho n.º 55/PRES/ 2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10.º, n.º5 do Decreto-Lei nº 305/2009. de 23 de 
outubro e da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto, foi criada 
no âmbito da DGA, a subunidade orgânica denominada 
por Setor de Construção e Conservação de Espaços 
Verdes e de Jardins,  à qual cabe desenvolver as seguintes 
funções: 
 
a)Velar pela manutenção dos espaços verdes de uso 
público destinados designadamente ao lazer; 
b)Assegurar a gestão, conservação, manutenção e 
contínuo melhoramento da qualidade e funcionalidade 
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dos parques e jardins que lhe estão diretamente 
cometidos; 
c)Acompanhamento das intervenções delegadas nas 
Juntas de Freguesia e outras entidades nas áreas de 
espaços verdes e lazer; 
d)Colaborar, sempre que necessário, na elaboração de 
projetos municipais relativos à requalificação do espaço 
público urbano. 
 
4.O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiencia profissional consolidada, de 
modo assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do nº 2 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de 
janeiro, pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 
de fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei nª 
67/2007, de 31 de dezembro, o Eng.º Filipe Alexandre 
Bértolo da Cruz, Técnico Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenador 
do Setor de Construção e Conservação de Espaços 
Verdes e de Jardins, com efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 05 de fevereiro de 2013 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO 68/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Setor de 
Higiene Urbana 
 
Considerando que: 
 
1.O artigo 3º. Do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado…”; 
 
2.Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, a 11 de dezembro de 
2012, se define no artigo 21º, as atribuições da Divisão de 
Gestão Ambiental; 
 
3.Através do Despacho n.º55/PRES/2012, de 21 de 
dezembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
artigo 10º, n.º5 do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 

outubro e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi criada 
no âmbito da DGA a subunidade orgânica denominada 
por Setor de Higiene Urbana, à qual cabe desenvolver as 
seguintes funções: 
 
a)Intervenções em situações de degradação ambiental; 
b)Colaborar com os demais serviços municipais em ações 
de vertente ambiental, nomeadamente, da prevenção e da 
eliminação de riscos ambientais; 
c)Emissão de pareceres técnicos na área ambiental; 
d)Garantir o cumprimento da Lei e das Posturas 
municipais no que se refere à Higiene e limpeza pública. 
 
4.O exercício de funções de coordenação da referida 
subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiencia profissional consolidada, de 
modo assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Designo, ao abrigo da competência prevista na alínea a) 
do nº 2 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de 
janeiro, pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 
de fevereiro e 9/2002, de 5 de março e pela Lei nª 
67/2007, de 31 de dezembro, a Dra. Alexandra 
Manuela Medeiros Afonso, Técnica Superior do Mapa 
de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor de Higiene Urbana, com 
efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 05 de fevereiro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/SMPC/2013 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Serviço Municipal de Protecção 
Civil, no funcionário Paulo Sérgio Ribeiro Tavares 
 
1. Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 5º 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 o Decreto-Lei n.º 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 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
conjugado com os artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi ditada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 Janeiro, 
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subdelego, nas minhas ausências e impedimentos no 
Assistente Técnico, Paulo Sérgio Ribeiro Tavares, a 
assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução de processos no âmbito do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. 
 
Odivelas, 30 de Janeiro de 2013 
 
A Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil 

Por subdelegação de competências do Sr. Vereador Paulo César Teixeira, 
Através do Despacho nº06/VPCT/2013, de 02 de Janeiro de 2013 

(Cláudia Beiró) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Alvará de Loteamento n.º 5/2007 – B.º Sol Nascente – 

Famões 
 

2.º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se na 
deliberação tomada em sede da 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 5/2007, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 176, 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 de 
Jesus Lopes. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 

 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

ALVARÁ LOTEAMENTO ALTERAÇÃO PROPOSTA 

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

s 
A.Lote A.I. A.C. N.ºP Fogos Usos 

176 260 121 508 2+CV+ST - 1S 260 159,40 456,89 3+CV - 1S 

Diferencial  - + 38,40m2 - 51,11m2 - - - 

 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 28 de Janeiro de 2013 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo 
Martins, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
02/PRES/2013, de 02 de janeiro, nos termos da Informação n.º 
Interno/2013/1467, de 2013.02.08, referente ao período 
compreendido entre 01 a 31 de janeiro de 2013: 
 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
EDOC/2013/2297 
Interno/2013/775 de 2013/01/21 
Processo nº 2244/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação, Cabimento, Compromisso e 
Pagamento no valor de 891,91 € com Iva à EDP referente ao 
Ramal de Eletricidade para Instalação de Controlador de Rega 
nas Colinas do Cruzeiro em Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, adjudique-se 
em conformidade. Ao DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento, 
Compromisso e Pagamento da despesa pelo PAO 2013”. 
Data de Decisão: 23/01/2013 
 
 
DIEM – Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2012/69263 
Interno/2013/385 de 2013/01/14 
Processo nº 2246/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento 
no valor de 1 376,59 € com Iva à EDP referente ao Ramal de 
Eletricidade para Balneários do Campo de Jogos do Bairro de 
Santa Maria na Pontinha. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento, Compromisso e 
Pagamento da despesa pelo PAO 2013”. 
Data de Decisão: 15/01/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 02/PRES/2013, de 02 de janeiro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2013/1469, de 2013.02.08, 
referente ao período compreendido entre 01 a 31 de janeiro 
de 2013: 
 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
EDOC/2012/56860 
Interno/2013/242 de 2013/01/09 
Processo nº 2168/RA-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento e Compromisso no valor de 7 
093,24 € acrescido de Iva à Empresa ECOCIAF, Lda., referente 
a Beneficiação do Espaço Público entre o nº 39 e nº 40 da Rua 
Torcato Jorge na Ramada.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento e Compromisso pelo 
PAO 2013”. 
Data de Decisão: 10/01/2013 
 
 
SLE – Secção de Lançamento de Empreitadas: 
 
EDOC/2012/55357 
Interno/2013/9 de 2013/01/03 
Processo nº 2264/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Cabimento, bem como o 
Compromisso da mesma e respetivo estorno da diferença entre 
o Cabimento inicial e o Compromisso no valor de 4 500,00 € 
acrescido de Iva à Empresa TRAFIURBE, S.A., relativo à 
Execução de Sinalização Horizontal para alterações de trânsito 
na envolvente ao Metro de Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Ao DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento da 
despesa pelo PAO de 2013, bem como o compromisso e 
respetivo estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso atual”. 
Data de Decisão: 10/01/2013 
 
EDOC/2012/43194 
Interno/2013/140 de 2013/01/07 
Processo nº 2248/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação e Cabimento, bem como o 
Compromisso da mesma e respetivo estorno da diferença entre 
o Cabimento inicial e o Compromisso no valor de 1 812,00 € 
acrescido de Iva à Empresa Hermínio da Silva Ferreira, Lda., 
relativo à vedação de muro na Rua Alexandre Herculano, junto 
ao Rio da Costa em Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Ao DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento da 
despesa pelo PAO de 2013, bem como o compromisso e 
respetivo estorno da diferença entre o Cabimento inicial e o 
Compromisso atual”. 
Data de Decisão: 10/01/2013 
 
EDOC/2012/57652  
Interno/2013/143 de 2013/01/07 
Processo nº 2101/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento da despesa no valor de 11 
025,72 € acrescido de Iva à Empresa OBRAGOITO, Lda., 
referente à Reparação do muro de suporte de terras e Drenagem 
Pluvial na envolvente ao nº 18 da Rua Diogo Silves em Odivelas. 
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento pelo PAO 2013”. 
Data de Decisão: 10/01/2013 
 
EDOC/2012/5362  
Interno/2013/343 de 2013/01/11 
Processo nº 2276/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação do Convite à Empresa 
OBRAGOITO, Lda., referente à Construção de uma rampa de 
acesso a pessoa de mobilidade reduzida na Rua Amadeu Sousa 
Cardoso em Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DOMHT, Eng. Luís Jorge para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 15/01/2013 
 
EDOC/2013/1885  
Interno/2013/410 de 2013/01/14 
Processo nº 2283/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento da despesa no valor de 1 
650,00 € acrescido de Iva à Empresa OBRIPARQUES, Lda., 
referente à Reparação da cobertura da EB1/JI do Casal da Serra 
na Pontinha. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento da despesa”. 
Data de Decisão: 15/01/2013 
 
EDOC/2012/33400  
Interno/2013/512 de 2013/01/16 
Processo nº 2241/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento da despesa no valor de 5 
659,20 € acrescido de Iva à Empresa Canhoto & Matias, Lda., 
referente à Pintura exterior do palco adjacente do Ginásio do 
Parque Urbano do Silvado em Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento da despesa”. 
Data de Decisão: 22/01/2013 
 
EDOC/2013/1810  
Interno/2013/744 de 2013/01/21 
Processo nº 2286/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Convite às Empresas O.A.P.M. Lda., 
OBRIPARQUES, Lda. e GOLDEN STATUS, Lda. no valor de 
2 568,50 € acrescido de Iva, referente à Impermeabilização do 
terraço ao pé do Auditório da Póvoa junto à Fração sita na Rua 
Bartolomeu Dias, nº 4 na Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento da despesa pelo PAO 
de 2013”. 
Data de Decisão: 22/01/2013 
 
EDOC/2012/69643  
Interno/2013/771 de 2013/01/22 
Processo nº 2060/OL-DOM 
Assunto: Proposta de Convite às Empresas O.A.P.M. Lda., 
OBRAGOITO, Lda. e ECOCIAF, Lda. no valor de 27 508,34 € 
acrescido de Iva, referente à Intervenção no Padrão do Senhor 
Roubado no Olival Basto. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DJGFP/DFA para efeitos de Cabimento da despesa pelo PAO 
de 2013”. 
Data de Decisão: 22/01/2013 

EDOC/2012/57652  
Interno/2013/956 de 2013/01/25 
Processo nº 2101/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação para Convite a mais duas 
Empresas OBRIPARQUES, Lda. e GOLDEN STATUS, Lda. 
no valor de 11 025,72 € acrescido de Iva à Empresa 
OBRAGOITO, Lda., referente à Reparação do muro de suporte 
de terras e Drenagem Pluvial na envolvente ao nº 18 da Rua 
Diogo Silves em Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo o presente expediente nos termos propostos. Ao 
DOMHT, Eng. Luís Jorge para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 28/01/2013 
 
EDOC/2009/73654 
Interno/2013/1020 de 2013/01/28 
Processo nº 2127/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Adjudicação, Cabimento e Compromisso 
da mesma e bem como o respetivo estorno da diferença entre o 
Cabimento inicial e o Compromisso no valor de 27 990,24 € 
acrescido de Iva à Empresa OBRAGOITO, Lda., relativo à 
Remodelação de cozinha do Centro de Dia do Olival Basto.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, adjudique-se 
nos termos propostos. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
Cabimento e Compromisso da despesa pelo PAO de 2013, bem 
como o respetivo estorno da diferença entre o Cabimento inicial 
e o Compromisso”. 
Data de Decisão: 30/01/2013 
 
 
DIEM – Divisão de Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2012/65460  
Interno/2013/332 de 2013/01/10 
Processo nº 2163/RA-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final à Empresa 
Hermínio da Silva Ferreira, Lda., referente à Substituição de 
vedação no Polidesportivo junto à Escola EB1/JI João Villaret 
na Ramada. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DOMHT, Eng. Luís 
Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 31/01/2013 
 
EDOC/2013/3952  
Interno/2013/725 de 2013/01/21 
Processo nº 2256/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação de 
Trabalhos à Empresa Hermínio da Silva Ferreira, Lda., referente 
à Execução de caixilharia para fecho de vão exterior no setor de 
oficinas das Instalações na Arroja da Junta de Freguesia de 
Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Consignação de Trabalhos apresentado. 
Ao DOMHT, Eng. Luís Jorge, para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 31/01/2013 
 
 
DIEU – Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos: 
 
EDOC/2012/66737  
Interno/2012/11880 de 2012/12/11 
Processo nº 1953/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução no valor de 1 163.89 € à Empresa EYSSA TESIS, S.A., 
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referente à Instalação de Sinalização Semafórica em passagem de 
Peões na Rua da Liberdade na Pontinha.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 08/01/2013 
 
EDOC/2012/56293  
Interno/2012/12147 de 2012/12/19 
Processo nº 1809/MO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto e Liberação da 
Caução do Banco Santander Totta com o nº 36230488100764 no 
valor de 1 799.44 € à Empresa MASITRAVE, Lda. referente à 
execução de Sinalização Vertical e Horizontal no Concelho de 
Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto apresentado. Ao DJGFP/DFA para efeitos de 
liberação da caução”. 
Data de Decisão: 08/01/2013 
 
EDOC/2012/63394  
Interno/2012/11403 de 2012/11/28 
Processo nº 2220/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Consignação 
dos Trabalhos à Empresa GOLDEN STATUS, Lda., referente à 
Reparação das guardas metálicas do viaduto da Av. Miguel 
Bombarda devido a acidentes por um período de um ano em 
Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Consignação de Trabalhos apresentado”. 
Data de Decisão: 23/01/2013 
 
EDOC/2012/63394  
Interno/2012/12176 de 2012/12/19 
Processo nº 2220/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Provisória à Empresa GOLDEN STATUS, Lda., referente à 
Reparação das guardas metálicas do viaduto da Av. Miguel 
Bombarda devido a acidentes por um período de um ano em 
Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Receção Provisória apresentado”. 
Data de Decisão: 23/01/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 01/PRES/2013, nos termos da informação n.º 
1450, de 2013.02.08, referente ao período de 24 de janeiro a 6 de 
fevereiro de 2013: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
 
EDOC/2011/70232 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo nº 
15425/OCP/OC Entrega de Declaração Prévia Pedido de 
Horário de funcionamento Comunicação de instalação 
Despacho: 
À Sr.ª CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Envia-se ofício n.º 2013/1497 assinado. 
29-01-2013 
 
EDOC/2011/70477 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2672/OP - 
Declaração Prévia de Instalação de Estabelecimento de 
Cabeleireiro e Instituto de Beleza + Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício n.º 2013/1150 segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2011/58454 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3054/OCP+ 4997 
entrega declaraçã prévia para efeitos de mudança de entidade 
exploradora 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício proposto segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2011/65417 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3054/OCP+ 4997 
entrega declaraçã prévia para efeitos de mudança de entidade 
exploradora 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício proposto segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2011/67434 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 32011/OCP 
entrega declaração prévia p/a efeitos de instalação 
Despacho: 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 2 – 13 de fevereiro de 2013  

23 
 

À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício proposto segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2011/70170 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo nº 
27904/OCP Entrega de Declaração Prévia Pedido de Horário 
Comunicação de Instalação 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício proposto segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2011/72713 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 14597/OCP/OC - 
Declaração Prévia de Instalação 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício proposto segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2011/66257 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 36004entrega 
declaração prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício proposto segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2011/66894 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2186/OP - entrega 
de Dec Prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício proposto segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2011/70468 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2666/OP entrega 
declaração prévia para efeitos de instalação e pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício proposto segue assinado. 
30-01-2013 
 
EDOC/2013/2341 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 5202/83 - pedido 
de 2ª via de licença de autorização de utilização 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
2ª Via do Alvará de Licença Sanitária n.º 57/85 segue assinada. 
31-01-2013 
EDOC/2011/69705 

Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 502/OP/GI 
entrega declaração prévia para efeitos de instalação 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, 
Aceita-se a DP entregue para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Ofício n.º 2013/1139 segue assinado 
30-01-2013 
 
EDOC/2013/4700 
Assunto: Alienação de Fogo Municipal - Praceta Grão Vasco, 3, 
3º Esq., Odivelas 
Despacho: 
Ao CGGPAG, Dr. António Carrilho, 
Requisição de registo segue assinada. 
31-01-2013 
 
EDOC/2013/6154 
Assunto: Realização de inspeções a elevadores do Concelho de 
Odivelas - Solicitação de Cabimento e Compromisso por 
Estimativa para o 1º Trimestre de 2013. 
Despacho: 
Concordo. 
DJGFP/DFA, 
Para cabimento e compromisso. 
31-01-2013 
 
EDOC/2012/54450 
Assunto: 17. Exposição / Requerimento Geral / requerimento 
de exposição 
Despacho: 
Ao Sr. CRUAC, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável ao requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Notifique-se o requerente. 
01-02-2013 
 
EDOC/2013/5629 
Assunto: Valor mensal pelas visitas realizadas para 2013 
Despacho: 
Ao DJGFP/DFA, 
Para efeitos de cabimento e compromisso. 
01-02-2013 
EDOC/2013/5852 
Assunto: Proposta de aquisição de ofertas _ Taças de marmelada 
branca de Odivelas - 4ª Edição da Agenda para o 
desenvolvimento, emprego e inovação - 2013 
Despacho: 
Ao DJGFP/DFA, 
Para cabimento, abertura de procedimento adjudicatório e 
compromisso. 
01-02-2013 
 
EDOC/2013/7562 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 9226/D/E + 
COM/2008/47 pedido de apreciação declaração prévia 
Despacho: 
À Sr.ª CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Aceita-se a Declaração Prévia como título válido e suficiente 
para os efeitos indicados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento solicitado; 
Ofício n.º 2013/2370 segue assinado. 
06-02-2013 
EDOC/2013/6679 
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Assunto: Pareceres - PU e PAT 
Despacho: 
Ao CSRUAC,  
Com o meu acordo. 
06-02-2013 
 
EDOC/2013/7505 
Assunto: Publicitação do Procedimento por Negociação, com 
publicitação Prévia de Anuncio para Fins não habitacionais, 
Atividade de Papelaria, da área de 24,00m2, sita no imóvel 
denominado "Casa da Memória" em Odivelas 
Despacho: 
Ao DJGFP/DFA,  
Autorizo o processo adjudicatório para a publicação do edital em 
jornal nacional, bem como o compromisso e pagamento da 
quantia de 157,44€, após verificação e validação da 
conformidade legal da despesa. 
06-02-2013 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2012/55650 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pagamento de 
pedido de autorização de utilização, Procº REST/2011/38. 
Despacho: 
À Sr.ª CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o aditamento proposto, 
Alvará e cópia seguem assinados. 
30-01-2013 
 
EDOC/2013/2571 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc. 44 - 
Renovação de Cartão de Vendedor Ambulante 
Despacho: 
À Sr.ª CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Autorizo a concessão de autorização para o exercício de venda 
ambulante, bem como a respetiva emissão de cartão de venda 
ambulante, condicionadas ao pagamento da taxa devida; 
Emitido o cartão em causa, envie-se à Sr.ª Presidente da CMO, 
com proposta de assinatura do mesmo. 
30-01-2013 
 
EDOC/2013/4400 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Renovação de cartão de vendedor ambulante - cartão nº 25. 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Autorizo a concessão de autorização para o exercício de venda 
ambulante e a respetiva emissão de cartão de venda ambulante, 
condicionadas ao pagamento da taxa devida; 
Emitido o cartão de venda ambulante, envie-se à Sr.ª Presidente 
da CMO com proposta de assinatura do mesmo." 
30-01-2013 
 
EDOC/2012/64725 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Renovação de 
cartão de venda Amb. Nº 46/renovação do cartão de ajudante nº 
46/AJ Pedido de Vistoria Higio-Sanitaria 
Despacho: 
À Sr.ª CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Autorizo a emissão de cartão de vendedor ambulante e de 
licença sanitária, bem como a inscrição de auxiliar, autorizações, 
estas condicionadas ao pagamento das taxas devidas; 

Emitido o cartão de vendedor ambulante, envie-se o mesmo à 
Sr.ª Presidente da CMO, para assinatura. 
30-01-2013 
 
EDOC/2013/3978 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
de ruido para Festa de Carnaval da Paroquia de Odivelas 
09/02/2013 a 10/02/2013 
Despacho: 
Defere-se a LER requerida, seguindo o título original e respetiva 
cópia, assinados, para o serviço de origem; 
Ao Dr. Abílio Santos, 
Para, no âmbito do Grupo de Trabalho para Acompanhamento 
da Aplicação do Regulamento de Taxas, emissão de parecer a 
respeito da questão colocada na etapa anterior. 
06-02-2013 

 
 
 
 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Decisões tomadas abrigo das competências subdelegadas através 
do Despacho n.º 04/VPCT/2013, de 02 de janeiro 2013, no 
âmbito da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal, nos 
termos da informação n.º Interno/2013/1348, de 2013.02.05, 
referente ao período compreendido entre 02 a 31 de janeiro: 
 
 
NOTIFICAÇÕES PARA LIMPEZA DE TERRENOS 
02/01/2013 a 31/01/2013 
 
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 Jurídica e de Fiscalização Municipal 
- Elisabete Lucas: Concordo. Notifique-se. 
Data do despacho: 2012.12.17 
Data da notificação: 2012.12.19 
 
 
APLICAÇÕES DE MEDIDAS CAUTELARES 
02/01/2013 a 31/01/2013 
 
Assunto: Aplicação de Medida Cautelar de Encerramento 
imediato do estabelecimento denominado “Café O Gotas” 
Proposta da Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal – Elisabete Lucas: Interno/2012/12221 de 20.12.2012 
Data da deliberação em Reunião de Câmara: 2012.12.28 
Data da notificação: 2013.01.10 
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HABITAÇÃO E SAÚDE 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Presidente da 
Câmara Municipal, ao abrigo das competências delegadas pela 
Câmara Municipal, através de deliberação proferida na 1.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal (quadriénio 
2009/2013) de 06.11.2009, de acordo com a Proposta n.º 
1/PRES/2009 de 03.11.2009, no âmbito do Departamento de 
Habitação e Saúde, nos termos da informação com o n.º 
Interno/2012/12305, de 2012.12.28, referente ao mês de 
dezembro de 2012: 
 
DGHS - Divisão de Gestão e Habitação Social 
 
EDOC/2012/44854 
Interno/2012/8150 de 2012/08/21 
Assunto: Proposta de regularização de dívida - Rua Dr. 
Fernando Valle, nº 6, 1º Esq. - Arroja em Odivelas 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS TC e face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade."  
Data da decisão: 2012/12/12 
 
EDOC/2012/66146 
Interno/2012/11802 de 2012/12/10 
Assunto: Regularização da situação contratual do fogo sita na 
Travessa Alves Cardoso, nº 6, C/V Esq. - Odivelas 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS, T. C. e, face 
ao informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se 
em conformidade." 
Data da decisão: 2012/12/19 
 
EDOC/2012/41121 
Interno/2012/11550 de 2012/12/03 
Assunto: Análise jurídica – Transmissão do Contrato de 
Arrendamento por morte de arrendatário – Praceta Manuela 
Porto, nº 2, 2º Esquerdo, Arroja. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS, TC e face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto, pelo que se 
segue devidamente assinado o Aditamento ao Contrato de 
Arrendamento em anexo." 
Data da decisão: 2012/12/19 
 
EDOC/2012/63633 
Interno/2012/11881 de 2012/12/11 
Assunto: Acordo de cooperação com a cooperativa “ O Lar 
Ferroviário” – dezembro de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGFP/DF para os devidos efeitos." 
Data da decisão: 2012/12/21 
 
EDOC/2012/53452 
Interno/2012/11881 de 2012/10/23 
Assunto: Proposta de exclusão de Paulo Jorge André Tavares do 
agregado residente no fogo, sito no Bairro Olival do Pancas lote 
51, R/C C – Pontinha. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS TC e face ao 
informado dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se  em 
conformidade." 
Data da decisão: 2012/12/21 
 
 
 

EDOC/2012/68439 
Interno/2012/12197 de 2012/12/20 
Assunto: Proposta de atualização da ficha PER 42.12.1, Bairro 
do Chapim - Ramada. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS TC e face ao 
informado dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se  em 
conformidade." 
Data da decisão: 2012/12/21 
 
EDOC/2012/66740 
Interno/2012/11879 de 2012/12/11 
Assunto: Condomínio do Edifício nº 7 da Rua Padre João Pinto 
– Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. Ao DGFP/DF para os devidos procedimentos e 
efeitos, garantido que esteja o cumprimento do enquadramento 
legal aplicável, e após verificação da existência de fundos 
disponíveis para se efetuar o compromisso da despesa, dado 
tratar-se de uma obrigação legal”.  
Data da decisão: 2012/12/21 
 
 
DCRH – Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2012/16526 
Interno/2012/8657 de 2012/09/10 
Processo nº 12.03/023-2012 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para a 
realização de empreitada referente a Reparação de emergência no 
fogo municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, nº9, 2º Dto., 
Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP/DF/DA, para os 
devidos procedimentos e efeitos, garantido que esteja o 
cumprimento do enquadramento legal aplicável." 
Data da decisão: 2012/12/10 
 
EDOC/2011/2809 
Interno/2012/11331 de 2012/11/26 
Processo nº 12.03/02-2011 
Assunto: Proposta de pagamento da fatura 41/2012 à empresa 
Manuel Esteves Moreira, Lda no valor de €1.744,39 acrescido de 
IVA referente à Reparação de emergência no fogo municipal sito 
na Rua Ferreira de Castro, 1, 1º Dto., Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “1) Aprovo o Auto de 
medição, face ao informado pelos Serviços; 2) Ao DGFP para 
pagamento da fatura.” 
Data da decisão: 2012/12/07 
 
EDOC/2012/57443 
Interno/2012/11350 de 2012/11/26 
Processo nº 08.03/01-2011 
Assunto: Proposta de pagamento das faturas 264 e 265, ambas 
de 22/11/2012 à empresa Scordesp – Sociedade de Construções, 
Lda no valor, respetivamente, de €5.522,50 e €3.081,60, 
acrescido de IVA, referentes aos Autos de Medição nºs 1 a 13 e 
a 50% do valor referente ao PHSS da empreitada de demolições 
(contrato 02/2012). 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “1) Aprovo os Autos de 
medição, face ao informado pelos Serviços; 2) Ao DGFP para 
pagamento das faturas.” 
Data da decisão: 2012/12/07 
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EDOC/2012/1466 
Interno/2012/11372 de 2012/11/27 
Processo nº 12.03/02-2012 
Assunto: Proposta de homologação dos Autos de Consignação e 
de Receção Provisória referente à Reparação de Emergência no 
fogo municipal sito na Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 
52, R/C Dto., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "V. Ao DHS: Seguem 
devidamente homologados os Autos em anexo, face à 
informação dos serviços." 
Data da decisão: 2012-11-30  
 
EDOC/2012/52979 
Interno/2012/11379 de 2012/11/27 
Processo nº 12.03/02-2007 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €636,22 
à empresa Flores & Gomes, Lda. referente à Reabilitação do 
fogo municipal sito na Casa 8, Bairro do Trigache, Famões. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGFP/DF, para os devidos efeitos." 
Data da decisão: 2012/12/03 
 
EDOC/2012/64867 
Interno/2012/11678 de 2012/12/05 
Processo nº 12.03/106-2009 
Assunto: Proposta de aprovação da Conta Final referente à 
Reparação de Emergência em Fogo Municipal Disperso sito na 
Praceta dos Marinheiros, nº 3, RC A, Pontinha. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS: 1) Aprovo a 
Conta Final; 2) Notifique-se conforme proposto.” 
Data da decisão: 2012/12/10 
 
EDOC/2012/60680 
Interno/2012/12017 de 2012/12/14 
Processo nº 12.03/024-2012 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para a 
realização de empreitada referente a Reparação de emergência no 
fogo municipal sito no Largo António Aleixo, nº9, 4º Fte., 
Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo conforme 
proposto, e face à urgência desta intervenção. Ao DGFP/DF 
para os devidos procedimentos e efeitos apos verificação do 
cumprimento do previsto na lei nº 8/2012 de 21/2, e do DL 
127/2012 de 21/06.” 
Data da decisão: 2012/12/27 
 
EDOC/2012/67318 
Interno/2012/12072 de 2012/12/18 
Processo nº 12.03/002-2011 
Assunto: Proposta de aprovação da Conta Final referente à 
Reparação de Emergência no Fogo Municipal sito na Rua 
Ferreira de Castro, 1, 1º Dto., Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS 1) aprovo a 
conta final; 2) Notifique-se conforme proposto."  
Data da decisão: 2012/12/27 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


